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I DpT 2017#2 argumenterede Jette Steensen for, at selv om ”mange pædagogiske 
forskere og praktikere arbejder konkret med udgangspunkt i problemstillinger, 
som kan betegnes som social justice”, så synes der at være et ”behov for i højere 
grad eksplicit at tematisere dette med udgangspunkt i virkelige menneskers reelle 
problemer som følge af den stigende ulighed og usikkerhed” (2017, s. 42). I dette 
temanummer sætter vi social (u)retfærdighed på dagsordenen for at undersøge 
og blive klogere på, hvad eksplicitte begrebsliggørelser eller implicitte forståelser 
af social (u)retfærdighed gør ved vores kritiske forståelser af og ambitioner for 
sociale og pædagogiske sammenhænge, interventioner og projekter. 

Indledningsvist kan vi iagttage, hvordan pædagogisk og socialt arbejde, 
der arbejder for lighed og retfærdighed, synes at være spændt ud i forholdet 
mellem individ og struktur. Sagt med andre ord, kan man med udviklingen 
af den moderne universalistiske velfærdsstat iagttage et spændingsforhold 
mellem social-liberalistisk chance- og mulighedsoptimering på den ene side 
og strukturel kritik og social forandring på den anden side. Lighed i dansk 
uddannelses- og socialpolitik har i høj grad været tematiseret som et spørgsmål 
om lige behandling af alle uanset køn, alder, race og social baggrund mhp. at 
skabe lige muligheder og chancer for alle.

Denne lighedstankegang er blevet udfordret af forhold som øget migration, 
stigende ulighed og omkalfatring af velfærdsstaten. Bl.a. Peter Hervik (2001) 
har peget på, hvordan denne universalistiske (farveblinde) lighedsforståelse 
har forudsat (og stadig forudsætter) en homogen befolkning, hvorfor lige 
behandling ofte bliver fortolket som ens behandling. Det er også et velkendt 
argument indenfor pædagogisk og socialt arbejde, at lighed kun kan opnås 
ved differentieret behandling. Et pædagogisk og socialt perspektiv på lighed og 
retfærdighed undslipper således ikke grundlæggende spørgsmål om, hvordan 
velfærdsstaten og dens økonomiske, politiske og bureaukratiske såvel som 
sociale, pædagogiske og kulturelle aktører og institutioner forholder sig til 
forskelle og forskellighed. 

Selvom begreberne lighed og retfærdighed ofte bliver brugt som synonymer, 
synes der dog at være grobund for en skelnen. Hvor lighedsbegrebet i højere grad 
trækker på en liberalistisk tænkning, der har fokus på individets muligheder for 
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selv-realisering og statens kompensation for individets manglende muligheder, 
synes retfærdighedsbegrebet i højere grad at rette fokus på samfundets – og 
dermed også den sociale og pædagogiske praksis’ – strukturelle indretning. 

Således argumenterer forsker i socialt arbejde Walter Lorenz, at socialt – og 
pædagogisk (red.) – arbejde ikke kun handler om at løse problemer på individ-
niveau, men også indebærer ”the re-examination and reclaimning of the sets of 
rights and obligations that make up the social sphere and which constitute the 
substance of social integration” (2006, s. 9).

Den New Zealandske forsker i socialt arbejde, Michael O’Brien peger netop på, 
at social retfærdighed opnås ved en ikke-diskriminerende inkluderende praksis, 
der sikrer marginaliserede og minoriserede befolkningsgrupper rettigheder og 
adgang til ressourcer, der giver dem de samme muligheder, som den privilegerede 
del af befolkningen (2011, s. 154). En sådan retfærdighedstænkning 
indebærer ligeledes positiv diskrimination, hvilket udgør en mere radikal 
omfordelingspolitik – og strukturel forandring. Endemålet er altså ikke blot 
lige muligheder, men resultatlighed.

I dette lys kan uretfærdighed i et pædagogisk og socialt perspektiv altså defineres 
som effekten af en pædagogisk og social praksis, der ekskluderer – også når alle 
behandles lige (ens!).

Dette temanummer forsøger derfor at bringe frem i lyset og diskutere, 
hvordan sociale og pædagogiske interventioner og projekter fungerer som 
normaliseringspraksisser, der skal bringe de ekskluderede over i de inkluderedes 
rækker; fx ved at facilitere muligheder og fremkalde potentialer. Temanummeret 
forsøger også at belyse, hvordan sociale og pædagogiske praksisser kan udgøre 
subversive kræfter, der forsøger at ændre et system og en struktur, der producerer 
social uretfærdighed.

Med henvisning til Judith Butler kan vi således ifølge den cypriotiske 
uddannelses- og curriculumforsker Michalinos Zembylas forstå den sociale 
og pædagogiske praksis som altid allerede impliceret i modstand såvel som 
meddelagtighed i opretholdelse af socialt uretfærdige praksisser og strukturer 
(2020, s. 638). En sådan forståelse af social (u)retfærdighed kalder på en 
kontinuerlig kritisk agtpågivenhed og rejser en række pædagogiske spørgsmål, 
som bidragene i dette temanummer på forskellig vis tematiserer og responderer 
på: Hvordan er forskellige grupper af velfærdsprofessionelle og borgere involveret 
i meddelagtighed i såvel som modstand mod socialt uretfærdige praksisser og 
strukturer? Hvilke forskelle er der på forståelser og udmøntninger af arbejdet 
med social (u)retfærdighed i forskellige institutionelle kontekster? Hvad er 
social retfærdighed i en socialliberal velfærdsstat? Er der kvalitative forskelle på 
kampen for retfærdighed, når man taler om velfærdsstat, konkurrencestat eller 
krisestat? Hvilke politisk-pædagogiske forestillinger om social (u)retfærdighed 
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har været med til at forme forestillinger om den gode borger og det retfærdige 
samfund? 

Disse spørgsmål forbinder (u)retfærdige praksisser til såvel mikro- som 
makroniveau, hvorfor det synes værd at fremhæve, at dette temanummers sociale 
og pædagogiske tematisering af social (u)retfærdighed også får udsigelseskraft 
om den samfundsmæssige (u)orden, der gennem socialt og pædagogisk arbejde 
opretholdes og udfordres. 

I lyset af det samfundsskabende aspekt af socialt og pædagogisk arbejde med 
social (u)retfærdighed er det også interessant at opholde sig ved, hvordan sociale 
og pædagogiske tematiseringer af (u)retfærdighed synes udspændt mellem 
forestillinger om hhv. dystopi og utopi, forstået som ekstremer i et kontinuum 
af samfundsmæssighed. Den britiske historiker Gregory Claeys argumenterer 
for, at utopi og dystopi er hinandens negation og derfor to sider af samme sag 
(2013). Vi inviterer derfor læserne af dette temanummer til netop at overveje, 
hvilke mere eller mindre eksplicitte utopier og dystopier, som temanummerets 
forfattere bygger deres pædagogiske analyser af social (u)retfærdighed på. Claeys 
peger nemlig på, at den ene persons utopi er den anden persons dystopi, hvilket 
illustrerer, at arbejdet med social (u)retfærdighed indgår i en magtkamp om 
privilegier, hvor nogen må afgive privilegier for at andre kan nyde dem. Samtidig 
peger Claeys historiske analyser af totalitære regimer på, hvordan perfektionen 
af ultimativt retfærdige utopier i moderne tid har haft standardisering, 
militarisering og dehumanisering som bivirkninger: ”In the most extreme 
expression of this view, all forms of socialism and social democracy are guilty of 
these sins” (Claeys, 2013, s. 16).

Utopierne kan spores tilbage antikkens filosofiske skoler (Dawson, 1992) og 
bygger på et progressivt og fremadskridende historiesyn med frelse som endemål. 
Dog har utopiernes indhold historisk set skiftet karakter fra oprindeligt at have 
været formuleret på ressourceknaphedens præmisser, til i nyere tid at have en 
helt anden materiel velstand som afsæt og mål (Finley, 1975). Denne historisk 
betingede akse i forhold til utopiens relation til materiel velstand kan dog i disse 
tider måske forstås at være i bevægelse. 

Utopiens modstykke, dystopien, er dog et mere moderne begreb, der knytter 
sig til frygt, fjendebilleder og mørke fremtidsforestillinger (Baeré, 2018). Ifølge 
Claeys har det 20. århundredes menneskelige og miljømæssige katastrofer vist 
os, at historien ikke kun skrider fremad mod the bedre, men at utopier om 
social retfærdighed i realiseret samfundsmæssig form har det med at pervertere 
i deres forsøg på perfektion. 

Bidragene i dette temanummer om social (u)retfærdighed indgyder altså lige 
dele håbefuld pædagogisk kreativitet og kritisk mistænksomhed. 
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Teksterne i temaet spænder bredt – fra den måske glemte (interne) dialog om 
lilleskolerne som et slags pædagogisk program for social retfærdighed, der skulle 
sprede sig til folkeskolerne (og måske til resten af de private skoler?) og spørgsmål 
om skolens og de pædagogiske institutionernes indre retfærdighedsarbejde, over 
velfærdens og byens indretning og virkemåde, til den store utopi om et alternativt 
samfund. Desuden er temaet præget af en genremæssig forskelligartethed, hvor 
vi veksler mellem essays, manifest, empirisk analyse og montage. 

Temanummerets første artikel hentes fra ”pædagogikkens glemmebog”. Sune 
Jon Hansen reaktualiserer Kaj Himmelstrups artikel ”Er lilleskolen passé” fra 
1977 og minder om, at retfærdighed ikke bare handler om at skabe ideer om et 
mere retfærdigt samfund eller ideer om, hvordan skolen kan bidrage til et sådan 
samfund, men også om at retfærdiggøre sådanne ideer. Med bevidstheden om 
kritikken af lilleskolerne som privilegerede privatskoler minder Himmelstrup 
om, at spørgsmål om social retfærdighed som en integreret del af skolens 
praksis – præget af demokrati og solidaritet – var en central begrundelse og 
motivation for at lave en anderledes skole, som med tiden skulle vinde indpas i 
”den almindelige skole”. 

De to næste artikler adresserer temaet indefra skolen selv. Eja Klai argumenterer 
i sit essay ”Dekolonisering som pædagogisk praksis” for, at den danske skole 
er gennemsyret af koloniale undertrykkelsesstrukturer. Gennem kritiske 
visninger og læsninger af undervisningsmaterialer viser Klai, hvordan koloniale 
undertrykkelsesstrukturer bliver til i form af stereotypisering, andetgørelse, 
idealisering, eksotisering, samt dehumanisering af racialiserede ikke-hvide. Klai 
angiver samtidig muligheden for en dekolonisernede pædagogik, der fordrer 
bevidstgørelse om undertrykkelse samt en problemformulerende og dialogisk 
undervisningsform, hvor der gives plads til nye narrativer og skabes et mere 
social retfærdigt klasserum. 

I ”Et anderledes blik på retfærdighed” undersøger Maria Grindheim, 
hvorvidt og hvordan udforskende bevægelsesaktiviteter med børn og unge 
kan bidrage til en mere social retfærdig pædagogisk praksis. Med afsæt i en 
konstatering af at de pædagogiske institutioner i de senere år har bevæget sig 
i retning af learnification (Biesta) trækker Grindheim på egne erfaringer som 
pædagog og danseren og læreren Kirsty Jane Alexanders teori om kinæstetiske 
provokationer, for hermed at åbne for en pædagogisk tilgang, der bryder med 
en omsiggribende målorientering, udfordrer en dualistisk krop-sind opfattelse 
og i stedet praktiserer en socialt retfærdig pædagogisk praksis med fokus på det 
hele menneske. 

Herfra bevæger vi os i de næste to artikler ud i bredere spørgsmål om stat, velfærd 
og by. I artiklen ”Socialtilsynets uvildighed som retfærdighedsorientering” 
undersøger Tine Fristrup socialtilsynet i lyset af moderniseringen af velfærdsstaten 
og en udgiftspolitisk dagsorden, der vil reducere velfærdsstatens udgifter. 
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Fristrup viser, hvordan det uvildige socialtilsyn forsøger at skabe retfærdighed 
ved at anvende standarder til sikring af kvaliteten i sociale tilbud samtidig med, 
at der tages hensyn til individuelle borgere i visitationsprocesser. I spændingen 
mellem standarder og individuelle hensyn risikerer retfærdighedsorienteringen 
at producere uretfærdighed. 

I deres montage ”Apropos social (u)retfærdighed” tager Kerstin Bergendal og 
Christian Sandbjerg Hansen udgangspunkt i byudviklingen af Københavns 
Nordvestkvarter, nærmere bestemt parkområdet Grønningen. Forfatterne 
krydsklipper mellem billeder, videoklip, skriftlige interviewuddrag, politiske 
tekster og mere teoretiske citater og viser dermed, hvordan byudvikling som 
en slags pædagogiseret og pædagogiserende retfærdighedsprojekt fletter sig 
sammen med følelser af retfærdighed såvel som med principper for at anskue 
og opdele det lokale område. Montagen spørger dermed åbent til, hvem der har 
ret til byen?

Temaet slutter af med et essay af Martin Munk, som bruger det tusindår gamle 
havebrugssamfund som model for at tænke en radikalt anderledes og mere 
retfærdig samfundsindretning. I essayet spørger Martin Munk til de aktuelle 
klimaudfordringers betydning for realiseringen af et retfærdigt samfund inden 
for det eksisterende samfundssystem og konstaterer, at det samfundsmæssige 
reproduktionsgrundlag ikke er bæredygtigt under kapitalistiske 
produktionsforhold, og at virkeliggørelsen af det retfærdige samfund derfor 
lader vente på sig. Som alternativ til det nuværende samfundssystem foreslås 
det, at et mere levedygtigt samfund vil kunne etableres ved at kombinere den 
hortikulturelle samfundstype med antikkens forståelse af husholdningen 
som bærende princip for både vareproduktionen og de sociale relationer. I 
adresseringen af den sociale (u)retfærdighed afsluttes temanummeret således 
med et ambitiøst forsøg på at formulere et helt grundlæggende andet samfund. 
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Den første af de skoler, der går under fællesbetegnelsen lilleskoler, blev oprettet 
i 1949, næsten samtidig med Bernadotteskolen og -Emdrupborg forsøgsskole.

En lille kreds af forældre sluttede sig sammen, og ved hjælp af friskoleloven og 
en ikke ringe portion energi startede de deres egen skole midt i storbyen. Den 
begyndte småt med en første klasse med 24 børn og voksede langsomt til en 
syvklasset skole med et børnetal, der siden har svinget mellem 85 og 110, med 
en klassekvotient på 12- 15 som det normale.

Ved den stiftende generalforsamling, der blev afholdt i Vartov som en reverens 
for den grundtvigske friskole, blev der sagt lidt om skolens mål. Det står at læse 
i den første protokol:

»Vi ønsker at skabe en lille, hyggelig skole, hvor vi kan se den opdragelse fortsat, 
som vi har påbegyndt i hjemmet. Det skal på ingen måde være en forsøgsskole 
og heller ikke en pædagogisk systemskole. Vi vil begynde ganske beskedent og 
så se, hvorledes sagerne udvikler sig.«

Det blev i anden forbindelse sagt lidt mere præcist, at det man ønskede sig, 
var en skole, der i højere grad end sædvanligt hvilede på moderne pædagogiske 
tanker. Den skulle have mindre børnetal og færre klasser end almindeligt på det 
tidspunkt, med mulighed for at hjælpe hvert enkelt barn til personlig udfoldelse, 
selvstændighed og dygtighed - ikke blot i de almindelige skolefag, men også i de 
skabende fag, musik, modellering, tegning, sløjd osv. De smås produktivitet, 
som disse forældre kendte fra børnehaven, skulle bevares op i skolealderen.

Stort mere er der ikke nedfældet om de overvejelser, man gjorde sig ved starten. 
Lilleskolen meldte sig ikke som en patentløsning. Den var - og er stadig - et svar 
på mangler ved den offentlige skole og ved samfundet, som forældrene anså for 
så alvorlige, at de tog sagen i egen hånd.

Kaj Himmelstrup

Er lilleskolen passé? 

Pædagogik, 1977, 7 (1): 24-38. Genoptrykt i Helge Hansen (red.) 
Lad 100 lilleskoler blomstre (Lilleskolernes Sammenslutning, 1983, 
s. 18-24)
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Hvad jeg har at sige i det følgende bygger på 25 års samliv med denne skole og 
gælder ikke nødvendigvis alle de lilleskoler, der senere - og især fra begyndelsen 
af tresserne – skød op rundt omkring.

De 40 lilleskoler, der findes i dag, har mange fælles træk, de er blandt andet 
et storbyfænomen. Men de har også, netop fordi de er små, deres individuelle 
særpræg. De er mere præget af de tilknyttede personer end af et egentligt fælles 
idegrundlag. Derfor er det vanskeligt at generalisere.

En anden grund til at det er svært at tegne et dækkende billede af lilleskolen, 
er at den er i stadig bevægelse. Den omformes hele tiden, ikke blot på grund af 
megen eksperimenteren og skiftende lærere, men også fordi nye børn, forældre 
og lærere gør den til »deres«. Det personlige engagement og de personlige 
holdninger præger lilleskolen i langt højere grad end det er muligt på den store 
skole. Derfor ændrer den naturligvis også karakter i takt med »tiden«. Som 
modskole må den reagere på samfundsforandringerne ved at revidere sine svar. 
Denne proces er det svært at referere retfærdigt.

I modsætning til andre friskoler, hvis idegrundlag oftest drøftes på et mere 
universelt grundlag, oplever lilleskolen, at de diskussioner, der fra tid til anden 
opstår omkring den, næsten altid handler om lilleskolens forhold til den aktuelle 
tilstand i folkeskolen og i samfundet. Sammenfaldende med polariseringen har 
de seneste diskussioner derfor handlet om lilleskolens muligheder for at udvikle 
og realisere en socialistisk pædagogik.

Det skal jeg vende tilbage til. Foreløbig vil jeg forsøge at svare på nogle af de 
anklager, vi oftest udsættes for. Det vil formodentlig bedst kunne tegne det 
billede af alternativskolens problemer og dilemmaer, som er formålet med dette 
hæfte.

Den sociale skævhed

Det er rigtigt, at lilleskolen ikke arbejder med et tværsnit af befolkningen. Deri 
ligner vi i øvrigt mange folkeskoler. Sammenlign blot en Vesterbro-skole med en 
i Gentofte. Lilleskolen har en speciel forældrekreds.

Økonomisk tilhører de fleste af dem middelklassen. Kun enkelte af skolerne 
har et så stort islæt af arbejdere, at de kan tale om at de har »tilslutning fra 
arbejderklassen«. 

Det forårsager dårlig samvittighed hos mange lilleskoleforældre og -lærere. Man 
forsøger at bøde på det med friplads ordninger og med annoncering i blade, som 
arbejdere formodes at læse. Meget sjældent med held, og efter min mening også 
uden grund. Det er ikke økonomien, der afskrækker. Mange arbejdere betaler 
mere for en børnehaveplads end de 300 kr. om måneden, som de fleste lilleskoler 
opererer med i skolepenge. Det er snarere manglende tradition for at lægge vægt 
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på uddannelse, parret med en afvisende holdning til »privatskoler «, der får 
dem til at vende ryggen til lilleskolen. Samt - for de mere bevidste arbejderes 
vedkommende - en overbevisning om at folkeskolen bør reformeres indefra, og 
at det er der, klassekampen skal føres.

Man kan beklage den første af disse opfattelser, men der er så komplicerede og 
samfundsbestemte årsager til den, at det ikke kan være lilleskolens opgave at 
ændre den. Problemet er også til at leve med. Fraværet af arbejdere gør nemlig 
ikke lilleskolen til en egentlig middelklasseskole. Folk fra det private erhvervsliv 
er lige så lidt interesseret i den. I virkeligheden er det et så lille og erhvervsmæssigt 
smalt udsnit af befolkningen, der involverer sig i lilleskolen, at det er meningsløst 
at opfatte den som et specifikt klassefænomen - eller endda som en skole for den 
»nye overklasse« - sådan som en del af vore kritikere i de senere år har gjort.

Hos os er cirka halvdelen af forældrene pædagoger af forskellig slags. Derudover 
er der socialrådgivere, psykologer, bibliotekarer, arkitekter, studerende, en hel 
del kunstnere, et par læger og enkelte arbejdere og funktionærer.

Man kan således ikke påstå, at det specielt er forældrekredsens klassetilhørsforhold, 
der er årsagen til dens ensartethed. Ensartetheden skyldes i langt højere grad 
forældrenes næsten professionelle interesse for pædagogik og samfund. Men 
den øges naturligvis ved at de fleste befinder sig på den politiske venstrefløj.

I det daglige arbejde er ensartetheden en styrke, men det er klart, at den også har 
sin pris, og at der er nogle indbyggede farer ved den. De samvittighedskvaler, 
som lilleskolelærere oftest føler, udspringer af frygten for at skolen umærkeligt 
er kørt af sporet og har udviklet sig til et selvtilstrækkeligt og eksklusivt reservat 
for små hassan’er . 

Men så længe man føler man arbejder for en ide, er den sociale skævhed en pris, 
man accepterer at betale.

Eksklusiviteten

En lignende anklage går ud på, at vi er usolidariske med de progressive lærere og 
forældre, der har valgt at lægge deres kræfter i folkeskolen.

På det personlige plan er der sikkert en del sandhed i denne påstand. Mange 
lærere har i hvert fald forladt lilleskolen efter nogle års forløb, netop fordi de 
følte, at der var en større og mere påtrængende opgave i folkeskolen.

Det kunne enten være den udfordring, der ligger i at være forpligtet på 
folkeskolens præmisser eller behovet for at arbejde med mindre privilegerede 
børn, der drev dem.
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I mange tilfælde forelå der en konkret invitation til at gå ind i lærergruppen ved 
en bestemt kommuneskole, hvor chancen for at skabe fornyelse i samarbejde 
med andre overskyggede risikoen for at ende i isolation.

Jeg tror alle lilleskolelærere af og til gør sig alvorlige overvejelser og spørger sig 
selv, om de nu også lægger indsatsen det rigtige sted. Men jeg synes det skal slås 
fast, at det er et helt personligt dilemma.

Set i et større perspektiv ville det ikke betyde noget som helst for folkeskolens 
udseende og praksis, at den skulle opsuge de brøkdele af promiller, som 
lilleskolelærerne udgør.

Blandt andet af den grund må man som lilleskolelærer også spørge sig selv, om 
det ikke er mere virkningsfuldt at lægge sine kræfter i alternativet.

Noget almengyldigt svar kan der næppe gives. 

Men så skal det i øvrigt understreges, at eksklusiviteten ikke er ensbetydende 
med isolation. Vi har til stadighed mange praktikanter fra forskellige 
uddannelser, og vi har mange gæster. Kursus- og foredragsvirksomhed har vi 
ind imellem også overskud til, så alt i alt tager vi os det let, når man beskylder os 
for indadvendthed.

Den antiautoritære pædagogik

Blandt de mange klicheer om lilleskolen, som vores praktikanter får udleveret 
på deres uddannelsessteder, er den om den antiautoritære pædagogik en af de 
hyppigste. Den hører hjemme mellem historieskrivningens mange forenklinger. 
Det er bekvemt at anbringe os i forlængelse af Neill og påvise linien fra 
Summerhills totale frihed til lilleskolen. Men det er for unuanceret til at være 
sandt.

Hvad der inspirerede til efterligning hos Neill var hans sandemoseske tillid til 
børnene, ikke så meget hans forsøg med frihed. Jeg har aldrig besøgt Summerhill, 
men Neill har besøgt mig i mit klasseværelse i mit første år som lilleskolelærer. 
Udover en formidabel kontaktevne og -lyst bed jeg mærke i en udtalelse om 
at total frihed nok ikke var særlig nyttig, når børnene skulle færdes mellem 
to miljøer, skole og hjem. Jeg mener at huske, at jeg syntes det var temmelig 
indlysende. Sammenhængen mellem frihed og tryghed var det ikke så indviklet 
at få øje på. At vi af og til tabte balancen er en anden ting. Det skyldtes mere 
svigtende evner end manglende indsigt.

Vanskeligheden ved »det antiautoritære« er, at tiden nu er så uformel, at det 
simpelt hen er svært at forklare unge mennesker, at det første antiautoritære 
skridt på vores skole var at være dus med børnene, og at det faktisk var så stort, 
at det fik mange kolleger til at ryste vantro på hovedet.
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Nedbrydningen af respekten for læreren hang sammen med den fortsættelse 
af hjemmets opdragelse, forældrene ønskede. Og set i større perspektiv var 
den udtryk for det ønske om demokratisering af skolen, som groede ud af 
erfaringerne fra verdenskrigen.

Læreren som autoritet skulle afløses af læreren som inspirator, igangsætter og 
formidler. Ikke af de frie kræfters spil og kaos.

Lilleskolen har ikke haft indflydelse på folkeskolen

Det er en konstatering, der ofte bliver revet os i næsen som bevis på, at vi er 
overflødige. 

Jeg tror konstateringen er rigtig. Jeg ved, at vi har betydet noget for enkelte af de 
mange lærere, som har besøgt os, og som har taget et eller andet med hjem. Jeg 
ved også, at vi har kunnet bruges af enkelte forældre- eller lærergrupper, f.eks. 
når myndigheder eller lærerråd skulle overbevises om, at det ikke var en utopi, 
at legepladser kunne bestå af noget andet end asfalt. Jeg kan pege på fænomener 
hist og her, som nok fandtes i lilleskolen inden de dukkede op i folkeskolen.

Men jeg kan ikke se, at de væsentlige ideer bag lilleskolen har sat nogen som helst 
spor. 

En af de vigtigste egenskaber ved lilleskolen er at den er lille. Miljøet er 
overskueligt. Alle kender alle. Miniformatet er forudsætningen for det tætte 
samarbejde med forældrene og mellem lærerne. Uden det var spontaneitet, 
flexibilitet og hurtige justeringer ikke mulig. Der er praktiske, pædagogiske 
og mentalhygiejniske fordele ved en lille skole, i hvert fald så længe det drejer 
sig om mindre børn. Personligt er jeg overbevist om at den også kan klare en 
økonomisk sammenligning. 

Men ikke en eneste storbykommune har ladet sig inspirere til at smække små, 
billige skoler op i de nye boligkvarterer. Nærskoler med lokal forankring, socialt 
og geografisk overskuelige og med kort og sikker skolevej. 

Udviklingen har tværtimod været lige modsat. Der er bygget stort og dyrt og 
uflytteligt i byerne. Og overordentlig mange landkommuner har nedlagt de små 
skoler og erstattet dem med centralskoler og demoraliserende bustransport. Ofte 
med overraskende resultater, der blev synlige i løbet af få år: Sammenbrud i det lille 
samfund, der ikke kunne tåle at miste det sociale samlingspunkt, skolen var (en 
enkelt lilleskole er oprettet på den konto), voksende arbejde til skolepsykologen, 
mobbingproblemer m. m. For ikke at tale om langtidsvirkningerne: Skoleangst 
og fremmedgørelse.

Et andet vigtigt træk ved lilleskolen er at den normalt lægger stærk vægt på de 
kreative og musiske fag. Men heller ikke hvad det angår, har der været nogen 
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reel afsmitning på folkeskolen. Bortset fra den frivillige musikundervisning, 
som hist og her trives udmærket, fører hele den musiske fagkreds en hensygende 
tilværelse. Og her kan man for så vidt godt medtage åndsfag som digtning 
og historie, der i græsk forstand er musiske fag. Skolen betragter dem som 
uvæsentlige afslapningsfag, og forældrene levner dem ikke for to øre prestige.

Hvad undervisningsformen angår har der næppe heller været nogen overføring. 
Man ser af og til antydet, at der skulle findes en speciel »lilleskolepædagogik«. 
Det er nok tvivlsomt. Hvis der gør, kan den i hvert fald ikke løsrives fra sin 
sammenhæng med det lille miljø og de specielle forudsætninger, det giver, og 
overføres som et isoleret fænomen til de store skolers klasseværelser.

Alt i alt ligger vores betydning for folkeskolen nok kun i, at vi har været med til 
at fjerne den ydre autoritet fra læreren. Og den udvikling var sikkert kommet 
også uden lilleskolen.

Spørgsmålet er så, om lilleskolens berettigelse afhænger af om den har været i 
stand til at påvirke folkeskolen. 

Jeg mener nej. Folkeskolen vil altid spejle samfundet i den forstand, at den 
lægger vægt på de værdier, som magthaverne anser for væsentlige. Man kan 
ikke uden modsigelse forlange, at lilleskolen både skal være en modskole og 
en inspirationskilde for folkeskolen som helhed. Lilleskolen er ikke bare en 
fanebærer, der skal komme først med det nyeste. 

Lilleskolen glæder sig over at have inspireret enkelte kolleger, der inden for 
folkeskolens rammer arbejder for de samme mål. Den græder ikke over at 
virkningen på helheden har været umålelig.

Det politiske

Der hvor det i dag brænder stærkest på i debatten om lilleskolens berettigelse er 
i spørgsmålet om det politiske. 

Det er en vanskelig diskussion, som faktisk begynder med hvad man vil forstå 
ved begrebet politisk i forbindelse med pædagogik. Her må vi springe ud i det: 

Har lilleskolens lærere og forældre en forpligtelse til at bruge deres skole for 
socialismen - og er det overhovedet muligt?

Tidsskriftet Bixen har ved flere lejligheder behandlet spørgsmålet lilleskole-
folkeskole, og i nr. 4/76 opsummerer en af kritikerne sine to hovedsynspunkter:

1. Lilleskolen opstod som svar på nogle samfundsmæssige behov for en 
kvalificering i en mere »kreativ« og »fleksibel« retning, som tidligst gjorde sig 
gældende i de øvre mellemlag. I takt med at tilsvarende krav i modificeret form 
i løbet af 60erne bredte sig længere »nedad« i erhvervshierarkiet har lilleskolens 
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undervisningsformer i tilsvarende modificeret form fundet udbredelse i 
folkeskolen.

2. Lilleskolebevægelsen må ud fra et socialistisk synspunkt anses for 
progressiv, fordi den har været medvirkende til at nedbryde den autoritære 
pædagogik og etablere et erfaringsgrundlag med hensyn til undervisnings- og 
organisationsformer, som er af værdi ved opbygningen af en socialistisk eller 
»samfundsmæssigt frigørende« pædagogik. Men den traditionelle lilleskole har 
ikke selv udviklet en sådan pædagogik, fordi den ikke har ændret og politiseret 
den indholdsmæssige side af undervisningen.

Den sidste af disse betragtninger er givetvis rigtig. Men nok med visse 
modifikationer. 

For det første er der lilleskoler, især de yngste, der allerede nu i deres målsætninger 
proklamerer sig som socialistiske, og som længe har været i gang med at 
opbygge undervisningsmaterialer og -former, som formidler en socialistisk 
grundopfattelse.

For det andet har de andre lilleskoler længe arbejdet med revisioner af deres mål og 
praksis. Der afholdes studiekredse og gøres forsøg, der udformes målsætninger 
og laves undervisningsplaner og -programmer. Det er en proces, hvor der indgår 
mange forskellige elementer og mange forskellige slags forhindringer, der skal 
overvindes.

Man kan sagtens formulere en militant målsætning, men hvis man ikke kun 
vil opnå slagordenes opruskende virkning, men også ønsker at gøre den til en 
brugbar ledetråd i det daglige arbejde, så melder der sig en række problemer. 

Det første kan være det ganske enkle, at man ikke har helt samme opfattelse 
af socialismen. Det er som regel ikke noget problem, så længe det drejer sig 
om basale synspunkter på ejendomsret, produktionsforhold osv., men hvis 
opfattelserne skiller på andre punkter, kan man - ligesom fraktionerne på 
venstrefløjen - komme til at spilde megen god energi på spørgsmål, der ikke har 
indlysende tæt forbindelse med lilleskolens pædagogiske problemer. 

Alvorligere er det naturligvis, at det er et pionerarbejde, hvortil der er meget 
få forbilleder, og hvor der indtil for få år siden ikke har været ret meget støtte 
at hente i litteraturen. Studier af socialistisk pædagogik og besøg i østlandene 
har kunnet give impulser, men meget lidt har kunnet overføres direkte. Der er 
forskel på mod- og medskoler. 
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Derfor er et af hovedspørgsmålene også at finde balancen og skabe samspil mellem 
den samfundskritiske og –analyserende undervisning og den undervisning, der 
formidler socialismen. Her er problemet så igen at skabe en pædagogik, hvor 
indsigten i socialismen foregår som en selvstændig tilegnelse og ikke som påtryk 
fra en ny slags autoritær lære.

Så længe disse forhold behandles i intellektuel sammenhæng, f.eks. i forbindelse 
med historie og samfundsfag, er disse vanskeligheder til at overse, men når det 
drejer sig om de samværsformer, der kan være med til at danne en »socialistisk 
adfærd« (som jeg af pladsnød må anbringe i gåseøjne fordi det fører for vidt at 
beskrive den), opstår der vanskeligheder af en anden art. Her drejer det sig ikke 
om undervisningsstof, men om at udforme handlings- og samværsmuligheder, 
der gør tilegnelsen af en »socialistisk grundholdning« til en erfaringssag i stedet 
for noget, der ligner udefra påtrykte moralnormer.

Med den samfundskritiske undervisning står man naturligvis også over for den 
udfordring, at man nødig skulle skabe utålelige kværulanter uden overbærenhed 
og uden evne til at omgås andre end deres egen slags.

Når det så kommer til den endelige formulering af målene, møder man igen 
forskellige krav og opfattelser af præcision og sproglig lødighed.

Til de mange andre problemer, der rejses, hver gang en skole vil ajourføre sit mål 
og ændre sin praksis, kommer yderligere, at processen helst skal foregå på en 
sådan måde, at hele personkredsen deltager i den, så der ikke opstår brud.

Det er svært. Flere lilleskoler har oplevet delinger, andre har i perioder fået 
forældrekredsen polariseret. Det har i nogle tilfælde været positivt, mens det i 
andre blot har sinket udviklingen. I enhver radikaliseringsproces kommer der 
uundgåeligt til at indgå overvejelser over hvilket resultat man vil betale hvilken 
pris for. Høj fane, stor bagtrop, lav fane, stor samling.

Endelig spiller det naturligvis også ind, at folk ikke kun slutter op om fanerne 
efter moden, saglig afvejning af de pædagogiske argumenter. Personlige syrn- 
og antipatier spiller også ind. 

Hos os oplevede vi en sådan ikke helt klar deling i 1970. De næste år gik med at 
slikke sår og samle skolen til en ny helhed.
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I den situation fik fornyelsesprocessen også den funktion, at den samarbejdede 
lærergruppen, som efter en lang periode med studiekredsarbejde og møder 
fremlagde et fælles arbejdsgrundlag for forældrene. Det blev debatteret i 
skolebladet, på klasse-forældremøder, på husmøder og på bestyrelsesplan. De 
mange synspunkter blev samlet sammen og fik den udformning, som kan læses 
i det følgende. For en ordens skyld skal jeg understrege, at det kun er et forslag, 
og at det altså er pillet ud af en lang proces - som det senest foreliggende, inden 
denne artikel blev til.

Det skal tjene et rent praktisk formål, idet det skal indgå i det materiale, vi sender 
til forældre, der ønsker at vide mere om skolen, inden de melder deres børn ind. 

Men det tegner naturligvis også - også med det, der kan læses mellem linierne 
- et billede af den tilstand, vi i øjeblikket befinder os i. Derfor er det meataget i 
sin helhed. 

FORSLAG TIL MÅLSÆTNING FOR DEN LILLE SKOLE 

SKOLEN

det nære mål 

Når vi har valgt at sætte vore børn i eller arbejde på en lilleskole, er det en reaktion 
imod folkeskolens store institutioner og sker i forventning om 

- bedre pædagogiske muligheder i det overskuelige miljø, og 

- et tættere samarbejde børn, lærere og forældre imellem.

Vi må kende og udnytte disse muligheder og dette samarbejde bedst muligt; ikke kun 
for at sikre de fremskridt, der er gjort, men også for at forsøge på stadig at gøre nye 
erfaringer.

det langsigtede mål

Men at gøre dette blot for vore egne børns skyld er ikke nok. Det fører kun til 
lukkethed og selvtilstrækkelighed. Vi må derfor fortsat virke for, at vore pædagogiske 
erfaringer med den lille skole får en sådan karakter og formidles udadtil med en sådan 
styrke, at de kan påvirke udviklingen mod det langsigtede mål: Den lille folkeskole.

BØRNENE OG PÆDAGOGIKKEN

Vi ønsker, at børnene lærer at tænke og handle kritisk og bevidst over for sig selv, 
kammeraterne, os voksne og samfundet, ikke for kritikkens og bevidsthedens egen 
skyld, men fordi evnen hertil er nødvendig for at kunne ændre på sin egen og 
andres undertrykkende adfærd og i sidste ende også på undertrykkende forhold og 
ideologier i samfundet.
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For at kunne anvise børnene nogle reelle handlemuligheder, men også for at lære 
dem, hvordan indgriben og påvirkning må ses ud fra en helhedsbetragtning, er det 
væsentligt, 

- at børnene gennem skolens demokrati oplever, at de gennem aktiv indsats har 
mulighed for at ændre på deres hverdag.

Vi erkender, at pædagogik er holdning - ikke mindst politisk holdning. For at 
undgå at børnene ureflekteret vokser ind i det etablerede samfunds værdier og 
magtstrukturer, ønsker vi 

- at emner og problemer - i fag som i dagligdag – behandles i deres samfundsmæssige 
sammenhæng på en sådan måde, at samfundsstrukturens iboende konflikter 
afdækkes for børnene. Det er således vigtigt, at læreren gør det klart for børnene, 
hvilke sociale og politiske forudsætninger - såvel han/hun som de - har for at forstå 
og beskrive omverdenen.

At kunne samarbejde

Vi ønsker, at børnene lærer at samarbejde på tværs af alder, køn og evner - et samarbejde, 
der på den ene side må bygge på et kollektivt ansvar og på den anden side både tager 
hensyn til det enkelte barns udviklingstrin og udnytter barnets individuelle evner.

At være solidarisk

Vi ønsker, at børnene gennem samarbejdet oplever en solidaritet over for de svage i 
gruppen og derved udvikler deres evner til at solidarisere sig med de svage og 
undertrykte uden for gruppen, på skolen, i samfundet og globalt.

at have lysten ved at lære 

Vi ønsker, at børnenes lyst ved at lære stimuleres og deres selvtillid styrkes. Betingelsen 
herfor er 

- at pædagogikken altid tilpasses børnenes udviklingstrin og tilmed tager sit 
udgangspunkt i, hvad læreren - i dialog med børnene - finder, de umiddelbart kan 
opfatte og oplever som relevant i deres hverdag.

Men vi finder også, at lysten og selvtilliden fremmes ved

- at der stilles sådanne krav om arbejdsdisciplin, at børnene oplever tilfredsstillelsen 
ved at opnå et ønsket resultat efter en ihærdig arbejdsindsats.

at kunne udtrykke sig og opleve 

Vi ønsker, at børnene udvikler deres evner til at udtrykke sig i tale, skrift og 
formning, gennem sang, musik, rytmik og dramatik, således

- at intellektuelle, skabende og praktiske færdigheder bliver værdifulde redskaber for 
børnene i såvel deres nære undervisningssituation som i deres senere og videre udvikling.
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For at undgå at disse færdigheder fremstår for børnene som uafhængige af hinanden 
og som ikke-ligeværdige, er det væsentligt 

- at pædagogikken ikke adskiller det intellektuelle, det skabende og det praktiske arbejde 
fra hinanden, men sammenkæder disse forskellige muligheder for at opleve, at 
udtrykke sig, at handle, 

og

- at der benyttes emne- og projektorienteret undervisning, som giver børnene 
mulighed for at opleve konkrete arbejdsforløb og som vænner dem til at anlægge 
helhedsbetragtninger.

at udvikle hinanden

Vi opfatter pædagogik som en proces, hvori børn, lærere og forældre udvikles og 
udvikler hinanden i det bevidste forsøg på at nå de satte mål i fællesskab.

Vi ønsker derfor,

- at forældrene indgår i praktiske og pædagogiske arbejder med børn og lærere på skolen.

SAMARBEJDET

En lille skole åbner muligheden for at udvikle et fællesskab og samarbejde omkring 
børnenes skolegang. Men dette samarbejde er samtidig en betingelse for, at de 
problemer, der rejser sig i den pædagogiske praksis, kan bearbejdes. Primært stiller 
dette krav til lærernes indbyrdes samarbejde i det daglige, og vi lægger derfor 
afgørende vægt på 

- at forældrene giver lærersamarbejdet de bedste muligheder og viser det den største 
tillid.

Dette udmøntes i, at lærerne arbejder under et kollektivt pædagogisk ansvar, som de 
forvalter på basis af et formuleret arbejdsgrundlag. Heri uddybes de pædagogiske 
mål og metoder, vi i fællesskab vil stræbe efter og benytte for at virkeliggøre 
intentionerne i denne målsætning.

Sekundært stiller det veludviklede samarbejde krav til såvel lærernes som forældrenes 
medleven og aktivitet - også uden for skoletiden. Vi erkender, at en indfrielse af disse 
forventninger til hinanden sker i konflikt med de samfundsskabte muligheder, 
men også på dette punkt ønsker vi at tage udfordringen op.

Mange af de bløde formuleringer kan læses dels som kompromis’ er mellem 
forskellige opfattelser af, hvor yderliggående skolen skal være, dels som udtryk 
for sproglig blufærdighed. 
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Målsætningen kan angribes for manglende præcision og for at være for lidt 
radikal, men det er sådan set underordnet. Dens betydning ligger ikke i dens 
værdi som vejleder.

Det værdifulde ved den er den forudgående proces, som den er et resultat 
af. En meget stor del af skolens forældre har været gennem nogle væsentlige 
diskussioner, og det er engagementet i disse diskussioner og det, de har sat igang, 
der betyder noget.

Og så skal det i øvrigt tilføjes, at flere af de mest politisk bevidste forældre har 
foretrukket den bløde formulering. Ikke af angst for polarisering eller nye brud, 
men fordi de var skeptiske med hensyn til hvor stor værdi og langtidsvirkning 
der vil være ved en stærk betoning af det politiske i en småbørnsskole.

Andre lige så bevidste forældre mente det samme, men ud fra den opfattelse, 
at hvis lilleskolens berettigelse alene hvilede på, at den skulle være politisk 
bevidstgørende, så ville dens hovedopgave i virkeligheden være at udvikle en 
pædagogik for arbejderklassens børn. Og eftersom de ikke findes i skolen, ville 
man stå med en opgave, man simpelt hen ikke kan løse.

De er for så vidt enige med ophavsmanden til de to synspunkter på side 31, der 
slutter sin kritik med at sige:

»Skal man udvikle en pædagogik, hvis hovedproblem netop er, at den skal 
kunne fungere over for arbejderklassens børn, ja, så må man naturligvis også 
have disse børn med i elevkredsen. Det er indlysende, og derfor afhænger de 
socialistiske lilleskolers muligheder og berettigelse totalt af dette forhold. Der 
skal være mange arbejderbørn i disse skoler, og det skal ikke blot være børn 
af de arbejderfamilier, der i forvejen er »oppe på mærkerne«. Jeg tvivler på at 
lilleskolerne, med det image, bevægelsen har, har ret mange chancer for at klare 
denne betingelse. Og hvis de ikke kan, mangler de det elementære grundlag 
for at virke progressivt i socialistisk forstand, og de progressive pædagoger må 
hellere bruge deres krudt på at udvikle en arbejder-relevant pædagogik, der hvor 
arbejderbørnene er, nemlig i folkeskolen.«

Sagen er blot at lilleskolen, i hvert fald den, jeg arbejder på, ikke alene ønsker at 
arbejde politisk progressivt.

Æggebakkepædagogikleen

Vores kritiker skriver at den frie »æggebakkepædagogik« ikke har nogen mening 
i den ovenfor nævnte sammenhæng. Det er rigtigt, hvis man, som han gør i sit 
første synspunkt, opfatter den som et svar på et samfundsmæssigt behov for en 
kvalificering i en mere kreativ retning.
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Jeg tror, at der er mange, der har fået betegnelsen »kreative fag« galt i halsen, ikke 
mindst i den periode i tresserne, hvor erhvervslivet pludselig fattede interesse for 
både kreativitet og motivation og afholdt kreativitetskurser m.v.

Det har heller ikke gjort det bedre, at de kreative fag oplevede lidt af en 
opblomstring i tresserne, hvor skolen fik råd til lidt af den luksus, som 
»kulturen« blev betragtet som. Sådan som den blev udformet, blev den stort 
set en mentalhygiejnisk, terapeutisk affære - tænk blot på hvor mange børn der i 
dramatimerne har spiret op som små blomster uden nogen sinde at sætte frugt.

De forældre, der startede lilleskolen, opfandt ikke de kreative fag som svar på et 
samfundsmæssigt behov. De havde to helt andre udgangspunkter. 

Det ene var barnet. De vidste, at beskæftigelsen med kunstneriske udtryksformer 
betyder noget for personlighedsudviklingen. Det er vel ikke nødvendigt - efter 
4. oplag af Lowen-felds bog: Kreativitet og vækst - at gøre rede for det. Det må 
stå klart, at de kreative fag har en vigtig pædagogisk funktion. 

Kreativitet kan ikke udfoldes i et tomt rum uden materialer og uden at være 
udtryk for et eller andet. Derfor er kreativiteten kun apolitisk i den forstand, at 
den kan være udtryk for hvad som helst.

Det var den ikke for disse forældre. Sagt kort og alt for forenklet tilhørte de 
kredsen om Poul Henningsen og delte hans syn på kunsten. For dem var de 
kreative fag derfor ikke kun et redskab for den individuelle mentale udvikling, 
de var også udtryksfag, der skulle bruges i kampen for et andet samfund, for nu 
at sige det mere firkantet end de selv ville have gjort det.

Under den radikaliseringsproces, der er i gang, ser man mange steder, at der tages 
afstand til »det kreative«. Bag denne afstandtagen ligger ofte den fejlslutning, at 
kreativiteten - fordi dens resultater kan have lighed med borgerlig kunst - enten 
er et borgerligt fænomen eller er helt uvæsentlig for en socialistisk pædagogisk 
bevægelse, og at den i hvert fald helt må underordnes den materielle politiske 
kamp.

Jeg deler ikke det syn. Jeg ved selvfølgelig, at kunsten spejler samfundet og ikke 
omvendt, og at socialismen derfor ikke kan vindes eller gennemføres af kunsten. 
Men jeg ved også, at et nyt samfund, hvor kunsten har den status, som den har 
i dag, vil have så væsentlige mangler, at jeg ikke ville bryde mig om at kalde det 
ægte socialistisk, selv om det økonomisk og politisk var det.

Vi har på vores skole søgt at giv,e de kreative fag dette sigte udover 
mentalhygiejnen. Alt efter lærergruppens sammensætning er det lykkedes mere 
eller mindre godt.
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Men så længe det er muligt at lade lilleskolen have samme opgave i forhold til 
pædagogikken som socialisten PH havde i forhold til samfundet, så bliver jeg i 
den. Sådan som PH blev uden for socialdemokratiet.

PH slog igennem, da han blev 70. Lilleskolen er kun 25.
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I et temanummer om social (u)retfærdighed er det måske ikke så oplagt at bringe 
en artikel om de private skoler; disse reservater for de privilegeredes børn, hvor 
man i læ af floromvundne og floskelfyldte manifester hytter sit eget kulturelle 
middelklasseskind og sikrer sin fortsatte plads i den øvre del af det sociale rum. 
Jo jo, med en god forståelse og sympati for alle dem under een og med en klar og 
skarp magtkritik ved hånden.   

Og så alligevel. Himmelstrups artikel, der er fra 1977 og udkom i Tidsskriftet 
Pædagogiks temanummer om alternativskolens dilemmaer og problemer, tager 
udgangspunkt i den gruppe af frie grundskoler, der kalder sig (eller identificerer 
sig som) lilleskoler. En gruppe af skoler hvoraf den første blev stiftet i 1949 og 
som artiklens forfatter, Kaj Himmelstrup, i 1977 havde haft 25 års samliv med 
som lærer. I artiklen kommer Himmelstrup omkring lilleskolernes opkomst, 
forskelligheder og fællesnævnere – og den kritik skolerne oftest udsættes for: 
At de er eksklusive og socialt skæve og derfor ikke kan bidrage til og føre 
klassekampen. 

Spørgsmålet, Kaj Himmelstrup stiller, er imidlertid ikke kun til lilleskolerne, 
men til den pædagogiske, børne- og forældreinvolverende, politiske, 
selvstændige skole: Hvorfor laver vi skole? Hvad vil vi med vores skole? Hvad 
vil vi med pædagogikken, det pædagogiske arbejde med børn – foranstaltet 
af voksne? Og ikke mindst også: Hvad vil vi med samfundet? Skolen var og 
skulle i Kaj Himmelstrups udlægning være et svar på mangler ved samfundet 
– og folkeskolen mere specifikt. Målet for Himmelstrup og for lilleskolerne 
var ikke at lukke sig om sig selv i et eksklusivt reservat, men at ”virke for, at 
vore pædagogiske erfaringer med den lille skole får en sådan karakter og formidles 
udadtil med en sådan styrke, at de kan påvirke udviklingen mod det langsigtede 
mål: Den lille folkeskole” (Himmelstrup 2021: 19). 

Når artiklen måske derfor alligevel er værd at støve af fra gemmerne, skyldes 
det ikke mindst, at den retter fokus på (lille)skolens raison d’etre og legitimitet: 
At være levende og give modige svar på mangler ved samfundet. Det er et 

Kaj Himmelstrup: ”Er lilleskolen passé?” Pædagogik, 1977, 7 (1): 24-38. 
Genoptrykt i Helge Hansen (red.) Lad 100 lilleskoler blomstre (Lilleskolernes 
Sammenslutning, 1983, s. 18-24).

Fra glemmebogen  
– om retfærdiggørelsen af den socialt 

retfærdige skole

Sune Jon Hansen
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spor i artiklen, at skolen står i relation til samfundet og dermed også må tage 
stilling til og reagere på samfundsbevægelser og -forandringer. Ét af de svar, 
Kaj Himmelstrups lilleskole skal give, er, hvorvidt og hvordan en skole, hvor 
flertallet tilhører den kulturelle og økonomiske middelklasse, overhovedet 
har en berettigelse? Hvad kan den arbejde og kæmpe for? Hvordan kan den 
indrette sig pædagogisk, så den er med til at bevæge samfundet i en anden og 
bedre retning? Hvordan kan den bidrage til et opgør med eksisterende skel og 
forskelle i samfundet? 

Svaret finder Himmelstrup i en skole, der giver plads til eksperimenteren, det 
personlige engagement og holdninger – og reagerer på samfundsforandringer 
ved at revidere sine svar – og i en tilgang til pædagogikken, der erkender, at 
”pædagogik er holdning – ikke mindst politisk holdning”. Derfor bliver det 
helt centralt for lilleskolen, at ”emner og problemer - i fag som i dagligdag – 
behandles i deres samfundsmæssige sammenhæng på en sådan måde, at 
samfundsstrukturens iboende konflikter afdækkes for børnene”. Det er dette 
blik Himmelstrup artiklen igennem sætter i forgrunden – som det, der både 
begrunder og giver lilleskolerne deres legitimitet:

Vi ønsker, at børnene lærer at tænke og handle kritisk og bevidst 
over for sig selv, kammeraterne, os voksne og samfundet, ikke 
for kritikkens og bevidsthedens egen skyld, men fordi evnen 
hertil er nødvendig for at kunne ændre på sin egen og andres 
undertrykkende adfærd og i sidste ende også på undertrykkende 
forhold og ideologier i samfundet (Himmelstrup 2021: 19).

I lyset af den aktuelle skolepolitiske debat om lighed (tidlig indsats og 
inklusion) og sammenhængskraft (enshed?) – og tilhørende kamp om 
barnet og barndommen – så kan man bruge Kaj Himmelstrup til at spørge: 
Diskvalificerer en skoles socioøkonomiske sammensætning den fra at arbejde 
for og bidrage til et mere socialt retfærdigt samfund? Skal en skole afspejle et 
mere eller mindre præcist udsnit af befolkningssammensætningen, nationalt 
set, for at kunne arbejde med – og bidrage til – et socialt set retfærdigt samfund? 
Eller skal den snarere – og væsentligere – stå på og stå for ’en ide’; en ide, eller 
nærmere række af ideer, der hele tiden bliver til, vedligeholdt og forandret i 
relation til analyser af og diskussioner med den aktuelle tilstand i folkeskolen 
og i samfundet. Som Himmelstrup bemærker i forhold til den sociale skævhed 
i elevsammensætningen på lilleskolerne, som også i 1977 var et kritikpunkt: 
”Men så længe man føler man arbejder for en ide, er den sociale skævhed en pris, 
man accepterer at betale” (Himmelstrup 2021: 13).  

Og det er netop her, at lilleskolerne, dengang som i dag, må begrunde og finde 
deres legitimitet: som svar på mangler ved den offentlige skole og ved samfundet. 
Skal man skære den reformpædagogik, som lilleskolerne ofte selv refererer til – 
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eller forstås i relation til, – så handler den i bund og grund om at føre en kritik 
på børnenes og samfundets vegne. En kritik som skal kvalificeres og tage sit 
afsæt i skolens pædagogiske ideer og (politiske) holdninger. Alt er således ikke 
og kan ikke være lige godt eller lige gyldigt – i nogen som helst skole. Heller ikke 
lilleskolerne. Alle er velkomne, men lilleskolerne er, som alle andre skoler, ikke 
for alle. Uanset ambitioner om at lave en skole, der opdrager og underviser alle 
grupper – uanset etnisk baggrund, køn eller socialgruppe – til selvstændige og 
ansvarlige borgere, så er lilleskolerne også i dag overvejende befolket af elever der 
spiser hjemmebag, fejrer jul, har smagt quinoa, tager på sommerferie i Sydeuropa 
og vinterferie i Norge eller alperne, går til mere end en fritidsaktivitet, mv.

Det er der mange gode grunde til. Ikke mindst hvad ”man” forstår ved god/
rigtig skole, politisk, i pædagogiske fagkredse, i den offentlige samtale og i de 
hjem der hver dag har børn der sendes i skole. Spørgsmålet er imidlertid stadig: 
Ud fra hvilke kriterier måler vi skolens legitimitet i – og bidrag til – samfundet? 
Og hvilke skoler er der så at sige plads til, hvilke pædagogiske ideer og former 
for pædagogisk arbejde og undervisning er der plads til, hvis skolens legitimitet 
og evne til at arbejde med bl.a. social (u)retfærdighed alene defineres ud fra dens 
elevsammensætning.  

I et strukturelt perspektiv har en stolt og stærk forskningstradition, både på 
denne og den anden side af Atlanten, gang på gang vist, at skolen ikke lykkes 
med at bryde, men snarere er med til at befæste, reproducere og forstærke, 
allerede eksisterende sociale forskelle i samfundet. Som Himmelstrup (2021: 
20) skriver, må skolen i det lys kunne svare på: Hvad gør vi hos os, for at børnene 
”udvikler deres evner til at solidarisere sig med de svage og undertrykte uden 
for gruppen, på skolen, i samfundet og globalt”? For hvis ikke skolen kan 
svare på det, svarer politikerne – og de svar er ikke nødvendigvis i dialog med 
’pædagogikken’ og de lærere, pædagoger og ledere, der hver dag skal stå (på mål) 
for, ’hvorfor de gør, som de gør’. Den nuværende regerings svar på spørgsmål 
om social (u)retfærdighed har paralleller til den kritik Himmelstrup forholder 
sig til i artiklen, nemlig, at man kun legitimt kan arbejde/kæmpe for et socialt 
set retfærdigt samfund, hvis de befolkningsgrupper, hvis retfærdighed man 
arbejder/kæmper for, er repræsenteret i elevgruppen.

Tager man derimod, som Kaj Himmelstrup argumenterer for, afsæt i en 
interesse for pædagogik og samfund, så knyttes problemstillinger i og udenfor 
skolen sammen. Og det gør de netop, fordi de børn og unge (og voksne), der 
befolker skolen, må betragtes som produkter af det kapitalistiske samfunds 
fremmedgørelse og institutioner med dertil hørende identitetsproduktion, 
kategoriseringspraksis, magtrelationer osv. Barnet/den voksne, skolen og 
samfundet bliver således de manifeste effekter af social ulighed og uretfærdighed, 
som skolen må danne ramme om at spørge til – og hjælpe til at give svar på – for 
at kunne påvirke samfundet som helhed.



28Fra glemmebogen – om retfærdiggørelsen af den socialt retfærdige skole 

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 25 - 29

Når vi i det perspektiv zoomer ind på skolen, så går der ting og sager for sig, som 
godt nok i et strukturelt perspektiv helt overvejende reproducerer eksisterende 
sociale positioner, men som også rummer bevægelser og forandringer og ændrer 
noget ved ’indholdet’ af de sociale positioner; det vil sige ved de forståelser vi 
kan have af hinanden og de livsvilkår og (uretfærdige) fordelingsstrukturer vi 
på forskellig vis bliver til og handler i relation til.

I en verden af relativt knappe ressourcer vil der altid være nogle, der har mere 
af noget end andre. At interessere sig for og forholde sig kritisk til skolen og 
samfundet; hvordan noget tilskrives en større værdi end andet, hvordan 
privilegier bliver til og opretholdes, hvorfor der er en ’top’ og en ’bund’, etc. – 
altså spørgsmål om social (u)retfærdighed – stod hos Himmelstrup og står i dag 
som både en begrundelse og motivation for at lave lilleskole.

Hvordan gør man så det, i praksis? Det er der forhåbentlig lige så mange svar på, 
som der er skoler.

Sune Jon Hansen, cand.mag. og ph.d. i pædagogik, leder af 
Lilleskolernes sekretariat
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Ligeså meget som skolen er med til at reproducere uretfærdige og under-
trykkende strukturer og diskurser med rod i Danmarks kolonitid, ligeså 
meget vil dette essay give et bud på, hvordan lærere og pædagoger med 
en kritisk pædagogisk tilgang kan bidrage til at forstyrre de dominerende 
strukturer, som inkluderer nogle og ekskluderer andre. Uden en kritisk 
bevidsthed, viden om kolonialisme og strukturel racisme, kan undertryk-
kelsesstrukturer ubevidst blive reproduceret i den pædagogiske praksis og 
intensivere eksklusionen af dem, der ikke falder ind under er det vestlige 
norm. Derfor er hensigten med dette essay at aktivere postkoloniale 
perspektiver på Danmarks koloniale fortid og koble det til konstruktionen 
af Vesten og ’den Anden’ med begreberne stereotypisering, andetgørelse, 
idealisering, eksotisering samt dehumanisering. På den baggrund tilbyder 
essayet konkrete dekoloniserende handleanvisninger på, hvordan en aktiv 
bevidstgørelse af de undertrykkelsesmekanismer og magtforhold, der 
spiller ind, kan være med til at skabe et socialt retfærdigt klasserum. 

Emneord: racisme, undertrykkelse, dekolonisering, socialt retfærdigt 
klasserum, bevidstgørelse

Kolonitiden og Danmarks rolle heri fyldte ikke meget i min egen skoletid i 
1990’erne. Det var først, da jeg blev voksen, at jeg begyndte at forstå Danmarks 
rolle som kolonimagt, samt hvor omfattende kolonialismen var og stadigvæk 
er i samfundet. Da vi lærte om slaveri, var det oftest knyttet til USA, fulgt af 
fortællinger om Columbus, der mest af alt blev beskrevet som en stor søfarer, der 
”opdagede”1 Amerika. Ligeledes var n-ordet normaliseret i både skolematerialer 
og børnebøger. Senere blev jeg lærer og mødte mange af de kolonialistiske 
narrativer og nedsættende ord gå igen i skolen. Her blev jeg opmærksom på, 
at manglende viden om kolonialisme i uddannelsessystemet kan medføre, at 
kolonialistiske og racistiske diskurser og repræsentationer reproduceres. Det 
har levede konsekvenser for elever og især dem, som i samfundet bliver set som 
’den Anden’ i skolesystemet. Forskere indenfor postkolonialisme i Danmark 

1  Der er flere gange brugt citationstegn omkring ord, hvilket indikerer en kritik og 
afstandtagen til denne brug af termer.

Eja Klai

Dekolonisering som  
pædagogisk praksis

Et opgør med koloniale 
undertrykkelsesstrukturer
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peger på, at landets fortid som kolonimagt er præget af fortielse, og at der 
samtidig eksisterer en nostalgi knyttet til kolonitiden (Danbolt, 2017; Jensen, 
2012). Fortielsen sammen med nostalgien medfører gode betingelser for, at 
kolonialismen og de tilhørende undertrykkende mekanismer opretholdes. 
Spørgsmålet bliver: Hvordan kan vi som lærere og pædagoger inkorporere en 
bevidstliggørelse2 om dette i vores praksis og yde en modstand mod videreførelse 
af andetgørelse og uretfærdige strukturer? 

Jeg vil i dette essay pege på, hvordan modstanden fordrer en kritisk refleksion og 
viden, samt at dekolonisering som pædagogisk praksis er en proces, der hverken 
indeholder faste løsninger eller et ’quick fix’. Strukturerne er indlejrede, rækker 
mere end 500 år tilbage og er vævet ind i vores samfund, lovgivning og sprog. 
Alligevel vil jeg nærme mig nogle mulige svar på ovenstående spørgsmål og sætte 
det i en praksisrettet ramme med begrebet dekolonisering som værende centralt. 
Men først ser jeg lidt nærmere på begreber som kolonialisme og racisme og 
sætter dem i en historisk kontekst. Desuden vil jeg komme med nogle konkrete 
eksempler på kolonialistiske repræsentationer fra tekster, som har tilknytning 
til folkeskolen. Alt dette er lettere sagt end gjort, da det i sig selv kan føre til en 
simplificering af meget komplekse fænomener, som krydser og interagerer. Her 
tilbydes derfor kun et forsigtigt indspark til at åbne for en kritisk stillingtagen 
til de normaliserede praksisser i skolen, der skaber social uretfærdighed. 

Kolonisering, Danmark som kolonimagt og kolonialisme

I historiebøgerne markeres Columbus’ erobringer (1492-1502) som starten 
på den moderne europæiske kolonitid, hvilken er omdrejningspunktet i 
nærværende essay. Fortællingen om Columbus som pioner er dog i sig selv en 
simplificeret og problematisk fortælling, som på mange måder også er mere 
mytisk end faktuel (Hall, 1992). Columbus ”opdagede” ikke Amerika på trods 
af, at det står reproduceret i regeringens historiekanon fra 2007 under punktet 
’Columbus’: ”I 1492 ankom Christoffer Columbus med tre skibe til 
Caribien og opdagede dermed Amerika” (Regeringen, 2007). Her bygges 
der videre på en problematisk kolonialistisk diskurs om ’opdagelsen af den 
nye verden’. Det bliver til en idealiseret fortælling om eventyreren, der rejste 
ud og fandt eksotiske varer, som også inkluderede mennesker, der blev bragt 
”hjem” til Vesten. Her vakte ”varerne” glæde, nysgerrighed og ikke mindst 
økonomisk vækst. De blev solgt, udstillet og i det hele taget stillet til rådighed 
for europæernes nydelse og udnyttelse. 

Danmark var involveret i koloniseringspraksisser fra 1600-tallet i både nord, 
syd, øst og vest. Med kolonier i Tranquebar og Serampore (Indien), Vestafrika 
(nuværende Ghana) og de tidligere Dansk Vestindiske Øer. Derudover er der de 

2  Et begreb der ikke uddybes yderligere i dette essay, men henviser til Frantz Fanons begreb 
’consciousnessize’ (1952) og Paulo Freire’s begreb ’conscientização’ (1970). 
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nordatlantiske kolonier, Island, Færøerne og Grønland. Der er dog en tendens 
til, at man i Danmark ikke betragter sidstnævnte som kolonier (Jensen, 2012). 
Den manglende anerkendelse af de nordatlantiske kolonier bidrager til en 
exceptionalisme, som betyder, at man holder fast i det nationale selvbillede af 
Danmark som mere uskyldig end andre, større kolonimagter (Jensen, 2020). 
Ikke desto mindre deltog Danmark som sagt vidt og bredt på forskellige 
måder i koloniseringen af ikke-europæiske territorier og folk. I perioden midt 
1600-tallet til slut 1800-tallet transporterede Danmark omkring 111.000 
slavegjorte3 mennesker på 430 skibe under umenneskelige forhold, hvor mange 
døde undervejs (Gøbel, 2012). På trods af de komplekse forhold og den lange 
tidsperiode, som kolonitiden strækker sig over, er historien ofte snævret ind til 
fortællinger fra de Dansk Vestindiske Øer med ophævelsen af slavehandlen i 
1792, samt fortællingen om guvernør Peter Von Scholten (1784-1854), der 
”frigav” slaverne i 1848. ’Ophævelsen af slavehandel’ er et kanonpunkt og dermed 
også fokus i historieundervisningen. Det giver plads til at fortsætte den snævre 
vinkel, der handler om, at Danmark var de første, der ophævede slavehandlen 
med gode moralske motiver bag, selvom det uden tvivl var det økonomiske og 
politiske motiv, der stod først for: Slaveri var begyndt at få massiv kritik og var 
derudover ikke længere profitabelt. Slavehandlen blev officielt ophævet i 1722, 
men var først gældende fra 1803. I den tiårige afviklingsperiode, slaveejerne fik, 
blev der ikke lagt skjul på, at formålet var at købe flest muligt slavegjorte, og 
dermed var der i perioden et opsving i slaveriet. Der blev endda givet præmier 
for hver enkelte slavegjorte og ekstra for kvinder, da de var vigtige i forhold til 
”reproduktionen” (danmarkshistorien.dk, 2012).

Kolonialisme er ikke et begreb, der lader sig indfange i en simpel definition, men 
er kort sagt den politiske og økonomiske magt, der sikrer og opretholder det 
hierarki, hvori kolonimagten er øverst. Dens praksisser og diskurser kan ikke 
begrænses til få konkrete steder, men har påvirket og påvirker stadig i et stort 
omfang. For selvom mange tidligere kolonier måske har opnået uafhængighed 
på papiret, er de stadig økonomisk og politisk afhængige af deres tidligere 
kolonimagter. Eksempelvis er Danmark i det man kalder et rigsfællesskab med 
Grønland og Færøerne, men selvom Mette Frederiksen i sin første åbningstale 
i 2019 sagde ”tre lande, ét rige” (Regeringen, 2019), er der ingen tvivl om, hvor 
magten ligger. Her kan begrebet nykolonialisme være nyttigt og bidrage til at 
give indsigt i, hvordan tidligere undertrykkelsesprocesser stadig fungerer, men 
kendetegnes ved at operere mere skjult og subtilt. Kolonialisme er desuden ikke 
et særskilt fænomen, hvilket er utroligt vigtigt at pointere for at forstå begrebet. 
Det eksisterer ikke i et vakuum, men må sættes i sammenhæng med lignende 
undertrykkelsessystemer som racisme. 

3  Termen slavegjort bruger jeg bevidst, da det understreger, at der først og fremmest er tale om 
mennesker og tydeliggør, at slaveri er noget, der er blevet dem påført. Modsat ’slaver’, som leder 
hen til en objektificering. At anvende termen slavegjort (’enslaved’) er begyndt at vinde indpas 
i Danmark, men der er mange materialer i skolen, som stadig bruger ’slave’. 
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Racismen og raceideologien søgte at opdele mennesker i racer og sætte dem 
i et hierarki, hvoraf de Hvide blev sat øverst, som de oplyste og civiliserede. 
Racisme var på mange måder den ideologi, som legitimerede kolonialismen ved 
at dehumanisere ’den Anden’. For hvordan kunne man retfærdiggøre at tage 
menneskers land, slå dem ihjel og slavegøre dem uden at konstruere et stærkt 
overbevisende narrativ om, at ”de” var mindre værd end ”os europæere”. At 
’race’ er en social konstruktion er for længst videnskabeligt bevist, men det 
betyder ikke, at racismen er forsvundet. Racismen er indlejret, strukturel og 
udøves på mange forskellige niveauer både eksplicit, men også mere subtilt. 
Racismen må derfor sættes i en bredere forståelsesramme, som indfanges af 
nyere begreber som racialisering og ny-racisme (Hervik, 2015). Men herunder 
ligger stadig raceideologiens stærke repræsentationer, der går på, at nogle er hele 
mennesker, mens andre ikke er (Fanon, 1952). 

Stereotype repræsentationer af ’den Anden’

Europa og Vesten er i høj grad en moderne konstruktion, og det er interessant 
at se på, hvordan den ”særlige vestlige identitet opstod”. Stuart Hall skriver i sin 
tekst ”The West and The Rest: Discourse and Power” (1992), at Vesten først og 
fremmest er et koncept og en idé. Dette koncept tillod Europa at hierarkisere 
og kategorisere forskellige samfund samt skabe et selvbillede, der stod i 
modsætning til ”resten”, de ”ikke-vestlige”. En modsætning hvor ”Vesten” blev 
standarden og ”resten” blev defineret som værende bagud. Den dag i dag findes 
der dominerende diskurser om, at Vesten er udviklet, mens det ”udenfor” er 
under udvikling og behøver hjælp fra Vesten for at kunne leve op til de såkaldte 
vestlige værdier. I Danmark finder vi også samme opdeling med kategorierne 
”vestlig” og ”ikke-vestlig”. Hvis man tilhører den såkaldt ”vestlige” kategori, 
medfølger der privilegier i samfundet, også i skoleregi. Ligeledes leder den 
konstruerede mærkat ”ikke-vestlig” til ekskludering og stigmatisering af elever, 
både ved konkret lovgivning, men også qua magtdiskurser, der kobler negative 
antagelser til kategorien ”ikke-vestlig”. Med andre ord rammer det ind i det, 
Hall (1992) kalder ’systemer af repræsentationer’, som er de repræsentationer 
af ’den Anden,’ der viser sig i sproget, billeder og mange andre udtryksformer. 
Her er magtaspektet vigtigt; det vil sige at få øje på hvem, der gennem 
historien har haft magten og dermed definitionsretten over ’den Anden’. 
Definitionsretten leder nemlig ofte til reducerende repræsentationer af ’den 
Anden’, der opstilles som modsætning til ’Vestens standard’. Nogle eksempler 
kan være modsætningsparrene civiliserede><uciviliserede, produktive><dovne, 
intelligente><uintelligente. I repræsentationerne af ’den Anden’ er der dermed 
også tale om stereotypisering. 

Stereotypisering er en praksis indenfor repræsentation, hvor mennesker reduceres 
og karakteriseres ud fra nogle få ensidige essentialiserende træk. De ovenstående 
eksempler viser tydelige negative stereotypiseringer, som tillægges ’den Anden’. 
Men de andetgørende stereotyper kan også tage form af repræsentationer, der 
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har gået for at være positive, såsom romantisering, idealisering og eksotisering. 
Det kunne være stereotype beskrivelser af smukke, eksotiske tropeøer med 
glade, bekymringsfrie oprindelige folk (Hall, 1992). Det er dog yderst vigtigt at 
forstå, hvordan disse ligeledes er andetgørende og har til formål at reducere ’den 
Andens’ identitet. Den føromtalte koloni-nostalgi og exceptionalismen er tillige 
ofte bundet op på idealiserede, romantiserede og eksotiserede repræsentationer, 
som kommer til at dække over kolonialismens voldelige praksisser og brutalitet. 
Jeg benævner dem ofte som misrepræsentationer, fordi fællestrækket er, at de 
er andetgørende, dehumaniserende og generaliserende. Misrepræsentationerne 
begrænser sig ikke til bøger, ord og billeder, men rækker ud i sociale arenaer 
som klasserummet og påvirker handlinger og opfattelser i form af fordomme. 
Således har repræsentationerne rødder i en dybereliggende kolonial struktur og 
reproducerer dermed disse undertrykkende mekanismer i klasserummet med 
social uretfærdighed til følge.

Kolonialisme reproduceres i skolen med stereotype 
repræsentationer

Hvor findes de repræsentationer så, kunne man spørge. Jo, de findes i utallige 
bøger og undervisningsmaterialer, også af nyere dato. De findes desuden i 
reklamer, film, sange og meget andet. Historien om Peter Von Scholten kunne 
være et eksempel på romantisering og idealisering. I undervisningsmaterialet 
”Klar, Parat, Historie!” fra 2010 er der et billede af Von Scholten med tilhørende 
tekst, der har overskriften, ”Massa Peter”. Massa var en benævnelse, slavegjorte 
brugte om deres herre. Det kommer dog her til at stå i et romantiseret lys, der 
ikke nævner deres stærkt ulige relation: ”Han var populær blandt slaverne, der 
kaldte ham Massa Peter. I 1948 udbrød et slaveoprør i Frederikssted. I stedet for 
at nedkæmpe dette oprør valgte Peter Von Scholten at ophæve slaveriet på alle de 
dansk-vestindiske øer” (Hostrup & Hemmingsen, 2010: 27). Virkeligheden var, 
at han var presset til at ophæve slaveriet på stedet og ikke havde et ’valg’, på grund 
af oprøret, som ikke stod til at forhindre, men ville betyde massive ødelæggelser 
og tab af menneskeliv for kolonisterne på Sankt Croix. Mens Von Scholten ofte 
fremstilles som en helt i det danske perspektiv på historien, er han ikke en særlig 
vigtig person i historien, der er at finde på de amerikanske Jomfruøer (tidligere 
Dansk Vestindien). Her hyldes til gengæld frihedskæmperen, General Buddhoe, 
som helten, der stod i spidsen for oprøret, der ledte til, at de slavegjorte blev frie. 
Her opfattes frigivelsen ikke som noget, der blev ’ophævet’ og ’givet’, men en 
frigørelse, der blev tilkæmpet (Halberg & Coley, 2017). Dette perspektiv hører 
vi yderst sjældent om i danske skolematerialer. 

De stereotype repræsentationer er ikke kun at finde i faglitteraturen, men går 
igen i skønlitteraturen, hvor de indvæves i kolonialistisk sprogbrug og ord. Et 
eksempel kunne være n-ordet, som har været normaliseret i mange år i Danmark. 
På trods af at ordet i nyere tid er bredt anerkendt som en nedsættende, racistisk 
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term, hersker der stadig debatter i Danmark, hvor n-ordets betydning bliver 
gjort til en holdningssag. N-ordet må derfor sættes ind i en socialhistorisk 
kontekst for at forstå det stærkt racistiske menneskesyn, der ligger i ordets brug 
og betydning. I flere af Bjarne Reuters bøger som eksempelvis En som Hodder 
(1998), Abdulahs Juveler (1981), En dag i Hector Hansens liv (1976) og 7.a (1992) 
optræder n-ordet i en racialiseret kontekst.  

Bogen En som Hodder er med i det kendte undervisningsmateriale til danskfaget 
Fandango 4 (May  & Arne-Hansen, 2008), hvor n-ordet er med det korte uddrag 
fra bogen, og anvendes også som oplæsningsbog. I bogen møder hovedpersonen 
en høvding fra fantasilandet ”Guambilua”: ”Ved siden af Hodder sad en mand, 
en kulsort mand og læste avis (…) Hodder tænkte, at det måtte være en kold 
omgang for en neger at sidde på en bænk ved Søerne i det vintervejr” (Reuter, 1998: 
129). Ved deres andet møde står der: 

Hodder kiggede ned. Under vinduet står der en stor mand 
med en leopardskindshat på hovedet. Hodder genkendte ham 
med det samme, for det var jo manden fra bænken ved Søerne. 
Den kæmpeflotte, kulsorte neger midt inde i det vinterblege 
Københavnstrup (…) Jamen, selvfølgelig, sådan så en ægte høvding 
ud, med leopardskindshat på hovedet og en rød mund midt i 
ansigtet (Reuter, 1998: 134-136). 

I disse stereotype, karikerede beskrivelser findes både en eksotisering og 
dehumanisering ved beskrivelsen af en høvding, der kommer fra et ”eksotisk 
land” langt herfra og dehumaniseres med n-ordet samt adjektivet ’kulsort’. Jeg 
har som lærer stået i en situation, hvor jeg læste bogen op i min daværende 4. 
klasse, men stoppede brat op, da n-ordet blev nævnt. Udover at jeg aldrig ville 
anvende n-ordet, medmindre det indgik i en kritisk kontekst, ville det ramme 
nogle af mine elever personligt samt give udtryk for, at det kan videreføres som en 
normaliseret neutral term. Abdulahs juveler fra 1981 af samme forfatter er også 
filmatiseret i 2004 under titlen Bertram og Co. Plottet er, at de skal stjæle nogle 
juveler fra en sheik. Bogen starter ud med, at hovedpersonen, Bertram, maler sig 
sort i hovedet med madkulør og bejdse, fordi han leger, at han kamuflerer sig. 
Da familien opdager det, er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan forskellige 
medlemmer af familien beskriver ham i bogen. Først kalder hans bror ham 
”lille sorte Sambo” (Reuter, 1981: 14), hvorefter storesøster Winnie siger ”han 
har ikke vasket sig i mindst tre år” (Reuter, 1981: 15). Herefter er det onklen, 
der kalder Bertram ”en sød lille negerdreng” (Reuter 1981: 30), inden han får 
en indskydelse: 

”Så spørger jeg jer- hvad ligner Bertram? Onkel strålede som en 
nyopstået sol.  ”Det mest møgbeskidte svin i Vanløse”, svarede 
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Winnie roligt. – Hold da kæft, råbte Oscar i hele Vanløse, Bertram 
har mindst verdensrekorden. Bertram nikkede stolt. – Jeg vaskede 
ham i går, sagde mor, men det sorte i hans hoved kan ikke gå af ” 
(Reuter, 1981: 37). 

Onklen synes han ligner en lille ”araber-sheik” (Reuter, 1981: 38), hvis han får 
en turban på, da han har en ”araberhudfarve” (Reuter, 1981: 118). I filmen 
fra 2004 har Bertram ligeledes malet sit hoved, dog uden samme racistiske 
referencer. Sammenligningerne i bogen som følger Bertrams ”malede sorte 
hoved”, henviser til racistiske stereotype repræsentationer og sammenligninger. 
Det er karakteristisk, at racismen kommer fra næsten samtlige karakterer i bogen 
og er gennemgående, uden at det udfordres. Samtidig kan man ikke komme 
udenom, at det, at han maler sig ”sort i hovedet”, kommer til at referere til den 
racistiske praksis ’blackface’. 

Der synes at mangle både en debat, samt kritik, når det kommer til både den 
subtile og mere direkte racisme, som er at finde i noget af det mest populære 
danske børnelitteratur. Det bliver derfor endnu mere relevant at udfordre 
denne racisme, når man møder den i klasseværelset samt at oparbejde en kritisk 
bevidsthed for overhovedet at få øje på den. Det er her igen vigtigt at påpege, 
at den strukturelle racisme ikke afhænger af intentionen bag brugen af ordet 
og skal derfor heller ikke knyttes til forfatteren. En tekst eller et udsagn kan 
have gode intentioner og stadig være racistisk (Van Dijk, 1992). Derfor bliver 
det meningsfyldt for lærere og pædagoger at se på selve fremstillingen af 
ordene samt de diskurser, de er en del. På den måde kan man skabe en kritisk 
bevidsthed omkring de repræsentationer vi møder, samt undersøge, om de taler 
ind i racistiske og kolonialistiske strukturer.

Dekolonisering 

Dekolonisering er et begreb, der ikke anvendes meget i Danmark, selvom 
det ville være oplagt på grund af landets koloniale fortid. Mere anvendt er 
begrebet ’afkolonisering’, som henviser til selve den proces, det er at gå fra 
kolonisering af et land mod selvstændighed. Afkolonisering har dermed et 
start- og slutpunkt. Dekolonisering derimod, peger på en vedvarende modstand 
mod de dominerende magtdiskurser og kolonialistiske strukturer. Selve ordet 
er dannet af præfikset de-, som på latin betyder ned eller bort fra. Det vil 
sige, at kolonialismen aktivt nedbrydes. Men det handler langt fra kun om at 
nedbryde noget. Det indebærer også et opgør med fastlåste tankegange baseret 
på undertrykkelse, samt installering af nye måder at tænke og handle på. Det er 
ikke bare en teori, men også en handling og en proces. Den brasilianske pædagog 
og filosof, Paulo Freire beskriver i sin banebrydende bog, De undertryktes 
pædagogik (1970) en transformerende og kritisk pædagogik, der søger en vej 
fra dehumanisering mod humanisering. Hverken praksis eller teori er nok i sig 
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selv, men må sammen med den vigtige refleksion indgå i et dialektisk samspil, 
som kan indfanges af begrebet praxis. Det er altså ikke nok at teoretisere den 
sociale uretfærdighed. Det kræver en aktivt handlende praxis for at skabe en 
mere social retfærdig verden. Freire mener desuden, at man kun kan gøre op 
med den konstruerede dikotomi, der adskiller og inddeler os, via autentisk 
kommunikation og dialog, som fordrer kritisk tænkning. Freire sætter den 
kritiske tænkning overfor den naive tænkning, som går på at opretholde status 
quo og tilpasse sig de sandheder, der tages for givet som universelle. Kritisk 
tænkning hører dermed uløseligt sammen med dialogen: ”Only dialogue, 
which requires critical thinking, is also capable of generating critical thinking. 
Without dialogue there is no communication, and without communication 
there can be no true education” (Freire, 1970: 86). 

Helt praktisk involverer pædagogisk dekolonisering en problemformulerende 
undervisning, hvor kernen er at stille kritiske spørgsmål. Som lærer kan man 
åbne op for den kritiske tilgang ved eksempelvis at stille spørgsmål til pensum: 
Hvem er afsender af materialet? Hvilke repræsentationer ser vi? Hvad ligger 
der mere eller mindre skjult i ordvalget, formuleringerne og billederne? Er 
der fremstillinger af ’den Anden’ og i så fald på hvilken måde? Er teksten 
udelukkende fortalt fra et hvidt europæisk synspunkt, eller er der givet plads til 
og anerkendelse af andre stemmer og fortolkninger? 

Men ligeså vigtigt, hvis ikke mere, er det at lade eleverne stille kritiske spørgsmål. 
For at skabe dekoloniserende forandring, indebærer det et miljø, hvor man i 
et dialogisk rum sammen kan skabe plads til at udfordre de naturliggjorte 
kolonialistiske (mis)repræsentationer, der eksisterer i vores samfund. Heri kan 
pædagogiske fagpersoner være med til at facilitere betingelserne for et socialt 
retfærdigt klasserum. Dekolonisering som pædagogisk praksis er at få øje på 
problematikkerne, samt at bidrage med en aktiv modvægt ved at lade andre 
narrativer og stemmer komme til. Dette indbærer at stille sig kritisk overfor de 
taget-for-givet-sandheder, vi møder og derved skabe plads til forandring.

Eja Klai, lærer og pæd.soc. kandidatstuderende ved DPU
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I dette essay reflekterer jeg over, hvorledes mine egne erfaringer som 
pædagog i danske uddannelsesinstitutioner har lært mig noget om social 
(u)retfærdighed. Ved brug av et eksempel om ”yogarejsen til Afrika” og 
Alexanders (2015) teorier om kinæstetiske provokationer, reflekteres det 
over hvorledes udforskende bævegelsespraksiser kan skabe en tilgang til 
at tænke anderledes om hele mennesket og alle mennesker i pædagogi-
ske sammenhænge. På bagrund af disse reflektioner foreslås det at man, 
igennem en kinæstetisk tilgang, kan udforske en pædagogisk dynamik, 
som kan bidrage til en (mere) retfærdighed pædagogisk tilgang til alle 
mennesker.

Emneord: Social (u)retfærdighed, bevægelse, udforskning, børn, unge

Social (u)retfærdighed og bevægelse

Tiden er stoppet op. Vi står i en cirkel. Ikke i en almindelig cirkel, og ikke på en 
almindelig måde. Vi har rejst til Afrika, og vi er blevet til løver. Vi brøler lidt. 
Men så må vi være stille og lytte, måske kommer der et bytte? Vi lytter, kigger, 
prøver at stå på et ben, hopper lidt, og prøver igen – er det sådan en flamingo står? 
Og hvordan er det nu en krokodille bevæger sig? Hvordan kan vi få det til at se 
ud som om vi har ligeså store øre som en elefant? Vi udforsker med bevægelser og 
sanser. Vi udforsker nye sider af os selv. Pædagogen i mig ved at vi arbejder med 
kinæstetiske og sansende former, men jeg forstår pludselig at dette handler om noget 
mere: det handler også om at se børnene på en ny måde. Jeg har givet slip. Og de får 
lov til at bidrage – på sin måde.  

Kan vi tale om social (u)retfærdighed i uddannelsessystemer i en dansk kontekst? 
Og kan kropslighed og bevægelse have noget med dette at gøre? I dette essay 

Maria Grindheim

Et anderledes blik på retfærdighed

Kan udforskende bevægelsesaktiviteter 
bidrage til en (mere) social retfærdighed i 
arbejdet med børn og unge?
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reflekterer jeg over disse spørgsmål med udgangspunkt i mine egne erfaringer 
som pædagog i Danmark og Kirsty Alexanders PhD afhandling No ends, no 
means, just education: a kinaesthetic approach to thinking otherwise hvorledes man 
med en kinæstetisk tilgang kan tænke anderledes om alle mennesker og hele 
mennesket i pædagogiske sammenhænge.

I min praksis som pædagog har social uretfærdighed ikke stået højt på 
dagsordenen, hverken i teori eller praksis. Jeg vil betegne mig selv som en 
retfærdig pædagog: Jeg er optaget af det hele menneske; at der skal være plads 
til alle; og at alle skal have det godt. Det er noget, som jeg heldigvis oplever, at 
de allerfleste pædagoger er optagede af. Jeg har sammen med kollegaer prøvet at 
forstå de mennesker, som vi har med at gøre; hvordan de har det; og hvordan vi 
kan hjælpe og støtte dem bedst muligt. Jeg har bidraget til utallige samtaler, hvor 
vi som pædagoger har forsøgt at forstå og forklare børns opførsel, og diskuteret, 
hvorledes vi kan hjælpe dem. 

Det, som jeg efterhånden har forstået, er, at lige meget hvor velmenende disse 
(vigtige) diskussioner og samtaler er, så er de ikke altid retfærdige overfor de 
børn, vi taler om. Ikke fordi vi taler dårligt om børnene eller bare lader dem være, 
som de er, men fordi vi tit ender med at sammenligne dem med ”normalen”. 
Vi kategoriserer i form af diagnoser og forsøger at ”fikse noget” i forhold til et 
ideal om, hvorledes noget skal være. Samtidig ”sorterer” vi også. Vi ser på de 
forventninger og krav, som de vil møde i skolen og samfundet i øvrigt, og vi 
prøver at få dem til at passe ind i disse kontekster. Dette er en væsentlig og meget 
vigtig del af vores arbejde, som skal fortsætte, men alligevel må vi stoppe op og 
reflektere over hvilket slags retfærdighedsprincip, der ligger heri. I det følgende 
forstås retfærdighed (med udgangspunkt i Alexander ś læsning af Fraser (1997)) 
som en kontinuerlig og uafsluttelig proces, heller en en afsluttet og endelig 
tilstand, der ideelt set følger som resultatet af uddannelse. Retfærdighed i den 
sammenhæng, retter sig mod en anderledes måde at tænke om subjektet på, som 
inkluderer hele mennesket og inkludering af alle mennesker. 

Måling og kategorisering af individuelle præstationer 

Kirsty Alexander (2015) påpeger i sin afhandling, som flere uddannelsesfilosoffer, 
at uddannelsessystemer i de vestlige lande er præget af en målingskultur. 
Gert Biesta påpeger det, som han kalder learnification, hvor fokus er på, om 
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læring er sket, og hvor meget læring, der er sket. De institutionelle rammer 
er præget af kategorisering og hierarkisk sammenligning – for at sikre, at 
læring sker – i en sådan grad, at man kan undre sig over, om der er plads til 
det, som ikke nødvendigvis kan måles. Man kan dermed, i et forsøg på at 
finde ud af, hvad der fungerer, glemme, hvad det er, man faktisk værdsætter. 
Et højt fokus på individuelle præstationer (både hvad gælder børn, pædagoger, 
lærere og institutioner) kan i sin mest ekstreme form udspilles gennem en 
hyper-accountability-diskurs (Blake, Smeyers, Smith & Standish 1998; 
Dhillon & Standish 2000). Dette er en diskurs, som er blevet kritiseret for at 
genskabe uretfærdige fordelinger af status og privilegier igennem kategorisering 
(Alexander, 2015 med reference til Ball, 2006; 2008). 

Alexander adresserer denne diskurs og peger på, hvorledes social uretfærdighed 
kan udspille sig i et uddannelsessystem, som er præget af denne tænkning. 
Hendes teorier omhandler uddannelsessystemer i Vesten i generel forstand, og 
hendes teorier kan i høj grad relateres til pædagogiske sammenhænge i skoler og 
børnehaver, også i Danmark. Både skole og børnehaver i Danmark er præget af 
en socialpædagogisk tradition, som har fokus på det hele menneske (OECD, 
2006). Alligevel kan man se en tendens til, at fokus på måling og validering 
fylder så meget, at vi risikerer at glemme denne værdi. 

”De glemte andre” og ”de glemte dimensioner” 

Vi kan skabe rum for refleksioner over de glemte dimensioner og værdier ved 
at se på Alexanders teorier om ”de glemte andre” (Alexander, 2015, s. 12) og 
”de glemte dimensioner” (Alexander, 2015, s. 93). ”De glemte andre” er dem, 
som ikke nødvendigvis passer ind i de kategorier, som vi sammenligner og 
måler med. Dette kan eksempelvis være børn og unge med specielle behov eller 
diagnoser. ”De glemte dimensioner” er de dimensioner af det at være menneske, 
som ikke er let tilgængelige i målinger, eksempelvis den kropslige navigering i 
verden. 

Historisk set har målinger og sammenligninger understøttet (og er blevet 
understøttet af) en krop-sind-dualistisk tilgang til subjektet. Den hierarkiske 
vægtning af sindet fremfor kroppen gennemsyrer pædagogiske diskurser og 
praksisser. Disse bliver ubevidst ofte ført videre – trods forsøg på at tænke 
anderledes. Selv om læreplaner og praksis i både børnehaver og skoler prioriterer 
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en helhedstilgang til alle mennesker, er sammenligninger og målinger i 
forhold til en kognitiv normalitet en væsentlig del af arbejdet i det danske 
uddannelsessystem. En sådan reduktion af uddannelse og pædagogik – til kun 
at have en brugsværdi – kan føre til en forståelse af subjektet, som overser en 
vigtig del af det at være menneske. Vi kan dermed komme til at overse potentialer 
i den menneskelige udvikling, som vedrører den kropslige/sanselige dimension. 
Dette skaber en uretfærdighed i uddannelsessystemet, både overfor idealet om 
det hele menneske og overfor mennesker med forskellige forudsætninger, da det 
sætter akademiske færdigheder højere end non-verbale og psykologiske aspekter 
af det at være menneske. 

Social retfærdighed og udforskende bevægelsesaktiviteter

Retfærdighed overfor alle mennesker og for det hele menneske bliver relevant i 
de sociale, pædagogiske retningslinjer, som findes i både skoler og børnehaver 
i Danmark. Det kan knyttes til begreber som inklusion, børneperspektiv, 
medvirken og demokrati, som alle er vigtige værdier i danske pædagogiske 
traditioner og praksisser. Ligesom inklusion og medvirken må retfærdighed, 
ifølge Alexander, ikke bare ses som et mål (som en uddannelses slutmål – 
med demokrati for enden), men som en kraft, som må holdes i live gennem 
undervisning og pædagogiske praksisser. 

Dette kræver en anden tilgang til subjektet end den krop-sind dualistiske tilgang, 
som er dominerende nu. Dette kræver en tilgang til subjektet, som tager højde 
for de komplekse dimensioner af at være menneske, også dem, som man ikke 
nødvendigvis kan sætte ord på og måle. For at skabe retfærdige praksisser må vi 
møde børn på deres præmisser. Små børn kommer ind i verden som følende og 
bevægende kroppe, som skal navigere i deres omgivelser gennem kinæstetiske 
og æstetiske sanser. Den kinæstetiske tilnærmelse handler om forståelsen af 
kvaliteten i bevægelser. Dette er en af menneskets forudsætninger for at være, 
forstå og orientere sig i verden, og den er væsentlig for børn og unges udvikling 
og forståelse af sig selv og andre. Vi må altså møde det hele menneske, også den 
kropslige, bevægende og sansende dimension, for at kunne inkludere børn på 
flere niveauer. Alexander argumentere for, at fokus på en kinæstetisk tilnærmelse 
til uddannelse og pædagogisk praksis kan være en alternativ diskurs. Det vil sige 
et alternativ til at måle individuelle præstationer ved brug af sprog og tal. De 
kinæstetiske tilnærmelser kan bidrage til, at man i dele af en uddannelse kan 
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give slip på mål og midler (med henblik på at opnå noget specifikt) og i stedet 
skabe rum for andre dimensioner af det at være menneske. Dette resonerer med 
min egen erfaring med bevægelsespraksisser i både skoler, sfo’er og børnehaver. 

Rejsen til ”Afrika” 

Efter at have arbejdet med bevægelse og udforskende bevægelsesaktiviteter 
i pædagogiske sammenhænge et stykke tid forstod jeg lige pludselig, at nogle 
bevægelsespraksisser hjalp mig til at møde børn på en anderledes måde. Et 
eksempel1, som står tydeligt for mig, er hvordan jeg i en yogasession – på en 
institution med nogle børn – valgte at gentænke sessionen. Tankerne var 
opstået, fordi ”den urolige dreng” og ”den indadvendte pige” var der. Det var 
to børn, som vi ellers brugte meget tid på at diskutere, hvordan vi kunne hjælpe 
(ved at blandt andet at finde en ”boks” til dem). De havde selv valgt at være med 
i aktiviteten, som var åben for alle. Det overraskede mig imidlertid, og jeg valgte 
at gentænke mine planer for yogatimen. 

I stedet for at prøve at få disse to børn (som jeg, grundet mine tidligere 
erfaringer med dem, ikke troede ville fungere sammen med sådan en aktivitet) 
til at tilpasse sig min aktivitet, forsøgte jeg at fralægge mig alle tanker om, 
hvad yogaen skulle være, og hvad jeg ville opnå. I stedet byggede jeg på mine 
erfaringer med udforskende bevægelser og improvisation fra dans og yoga, 
og jeg fokuserede på ideen om kvaliteten i bevægelsen (”hvordan er det nu 
egentlig, at en løve bevæger sig?”) sammen med børnene. Oplevelsen blev helt 
anderledes, end jeg først havde ”frygtet”. Lige pludselig indtog den indadvendte 
pige sin plads med egne ideer og tanker om kvaliteter i bevægelser (”jeg tror, en 
tiger vil springe sådan her”). Den ”urolige dreng” fandt ro i udforskningen af 
bevægelserne, lyttede og kom med indspark på en anden måde, end jeg var vant 
til at se ham. Sammen tog vi på en rejse, hvor vi legede, at vi var forskellige dyr 
i Afrika. Vi ”rejste med flyver” derned og fantaserede og legede med forskellige 
yogastillinger (som ofte har dyrenavne), og vi lavede endda vores egne versioner. 

Denne episode er et af flere eksempler på, hvordan det at give slip på trangen 
til at skabe noget specielt, at give slip på trangen til at få børnene til at passe 
ind i det, som jeg havde planlagt, påvirkede mit syn på børnene. For det første 
oplevede jeg, at jeg havde givet plads til nye sider af disse børn – ved at give 

1  Eksemplet er noget re-konstrueret for at sikre anonymitet
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slip på forventninger om, hvordan det skulle være. For det andet oplevede 
jeg, at de så sig selv og hinanden på en anden måde end i den ellers ”støjende” 
institutionshverdag. For det tredje tror jeg, at dette kan have bidraget til at give 
både dem og mig selv en ny forståelse af, hvad pædagogiske praksisser kan være. 
Jeg gik ud fra yogarummet med en følelse af at have været retfærdig overfor alle 
deres personligheder og måder at være på – og måske endda mere retfærdig 
overfor mine egne værdier. 

Kinæstetiske provokationer 

Alexanders beskrivelser af det, som hun kalder kinæstetiske provokationer, kan 
forklare det, som skete ved denne episode, og hvorledes det at tilrettelægge 
udforskende bevægelsespraksisser kan bidrage til (mere) retfærdige pædagogiske 
praksisser for disse ”glemte andre” og ”de glemte dimensioner”. 

Den første provokation knyttes til spørgsmålet om, hvorvidt kinæstetiske 
oplevelser kan bringe noget til ens bevidsthed, som ellers er blevet overset i en 
diskurs, som er domineret af sprog. Kinæstetiske førstepersonsoplevelser er 
ikke reducerbare. Det vil  sige, at man i en kinæstetisk førstepersonsopplevelse 
kan opnå en oplevelse af, at krop og sind arbejder sammen, samtidig som at 
tredjepersonsperspektivet bliver suspenderet. På denne måde kan en diskurs, 
som er domineret af sproget og et hierarkisk-dualistisk syn på sind og krop, 
både udfordres og gives slipp på, gennem kinæstetiske oplevelser. Dette kan 
skabe en alternativ måde at tilnærme sig selvet, verden og andre. Måske var det, 
hvad der skete, da vi brugte vores fantasi og kroppe til at ”udforske Afrika”.  

Den anden provokation handler om opmærksom ikke-gøren (non-doing). Den 
henviser til det at suspendere intentionel handling for at give plads til en højere 
opmærksomhed. Det kan være en opmærksomhed, der involverer pædagogiske 
praksisser, som ikke bare er orienterede henimod færdigheder, men som giver 
plads til det udforskende aspekt. Ifølge Alexander kan dette skabe rum for 
at genføle og gentænke øjeblikke i pædagogiske praksisser. Samtidig kan det 
udfordre, hvad en interaktion i uddannelsesfeltet kan være. Måske var det, 
hvad der skete, da jeg ”opgav” mine forventninger om, at yogasessionen skulle 
indeholde noget specielt, og jeg samtidig tilrettelagde aktiviteterne ved brug af 
andre sanser og dimensioner end dem, som vi normalt forventer af børn. 
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Den tredje provokation handler om, hvorledes somatiske praksisser kan 
udfordre en individualisme, som opstår i et traditionelt konkurrencepræget 
og hierarkisk miljø. Gennem tilstedeværelse og sansning kan kinæstetiske 
førstepersonsoplevelser skabe nye forhold mellem subjektivitet og 
intersubjektivitet. Dette blev tydeligt i de nye forbindelser, der opstod mellem 
os, i yoga-rejsen. Dermed kan man ophæve både en krop-sind-dualisme og en 
mig-verden-dualisme. 

Disse provokationer finder jeg relevante – med tanke på mine erfaringer 
med bevægelsespraksisser som pædagog. For det første, fordi jeg igennem 
udforskende bevægelsesaktiviteter, som i yogaeksemplet, er blevet udfordret, 
hvad angår mine forståelser af de børn og unge, som jeg har haft med i denne 
type af aktiviteter. Ved at give slip på mine forudindtagelser har jeg set nye sider 
af børnene udfolde sig. Kreativ og kropslig udfoldelse gennem udforskende 
bevægelsesaktiviteter (såsom i ”yogarejsen til Afrika”) har i flere sammenhænge 
frembragt nye forståelser af børns potentialer, ønsker og væremåder. De har set 
nye sider af hinanden og muligvis også af sig selv. Ofte har dette ikke handlet 
om ord, men om et fællesskab, som er opstået ved udforskning af muligheder i 
bevægelser, og ved en selvtillid, som er vokset frem qua en anderledes aktivitet 
end de aktiviteter, som de ellers møder i skolen og lignende steder. Dermed 
har aktiviteter, som har givet plads til både krop og sind, vist mig en alternativ 
tilgang til børn, ikke mindst ”de glemte andre” og ”de glemte dimensioner”.

Ved at give slip på særlige mål ved aktiviteten, skabes der rum for oplevelser, 
som ikke er defineret på forhånd. Der lægges rammer for en aktivitet, men 
som i ”yogarejsen til Afrika” kunne børnenes og min kreativitet og kropslige 
udfoldelse styre, hvor vi skulle hen. Vi kunne skabe noget nyt sammen. Dette, 
tror jeg, har åbnet for, at både børnene og jeg har kunne genføle og gentænke, 
hvad en pædagogisk praksis kan være; nemlig noget, som også kan føre til 
medvirkning og inklusion på en anderledes måde. Eksempelvis kan det at danse 
være mere end at lære piruetter: Det kan handle om at bruge sit haltende ben 
som inspiration til en ny, sej bevægelse, som ingen før har set. Dermed kan man 
fremkalde de potentialer, som man har i sig uafhængigt af hvad, der forventes, 
at vi skal kunne. 

Ved at vende mig væk fra den habituelle tilgang og prøve at ”fikse noget” har jeg 
(muligvis uvidende) åbnet mig for, hvad børnene selv har at tilbyde. Samtidig 
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håber jeg, at de også har åbnet sig for en ny forståelse af, hvad en pædagogisk 
proces kan være; en proces, hvor de bliver hørt, og hvor deres måde at være på 
bliver værdsat. Min erfaring fra disse udforskende bevægelsespraksisser har 
vist mig, at nye forståelser af relationer og andre mennesker kan opstå her. 
Det har også udfordret mit behov for at hjælpe børn ved at tale om diagnoser 
og andre forklaringer – og dermed har det også udfordret mit bidrag til en 
sorteringskultur, hvor man putter børn og unge i bokse. Børnene er i mange 
tilfælde hoppet ud af de bokse, som jeg har puttet dem i, og er blevet en del 
af en vi-kultur, som har været større og mere rummelig end ”sorteringen”. 
Denne ”sortering” har også skabt social uretfærdighed, ved at børnene er blevet 
tilskrevet en rolle eller status (dog sjældent intentionelt fra min side). Disse 
praksisser har vist mig alternativer; hvordan jeg kan tilrettelægge aktiviteter, 
som synes mere retfærdige overfor børnene. 

Men hvad er så forskellen på disse udforskende kinæstetiske oplevelser og leg? I 
virkeligheden kan man sige, at de har mange fællestræk, så som det udforskende 
og spontane, og det at aktiviteten gøres uden et umiddelbart formål, udover 
oplevelsen i sig selv. Alligevel var der opstillet nogle rammer, som handlede 
om tilstedeværelse i kroppen, på en anden måde, end disse børn var vant til (i 
institutionen). Jeg havde mine erfaringer med at skabe tilstedeværelse i kroppen 
med i bagagen, og jeg guidede børnene heri, men de kunne også komme med 
indspark og bidrage til denne tilstedeværelse. På den måde var det måske en 
legende kinæstetisk oplevelse, som vi havde sammen. Måske kan den derfor 
tale for et større fokus på tilrettelæggelse af legeaktiviteter, som også har fokus 
på det kinæstetiske.

En alternativ tilgang

Gennem refleksioner over de kinæstetiske provokationer og udforskende 
bevægelsespraksisser kan man udforske forholdet mellem (u)retfærdighed og 
uddannelse. Det er vigtigt at nævne, at Alexander stiller sig kritisk overfor 
pædagogiske sammenhænge, som fokuserer på individuelle præstationer. 
Hun hævder dog ikke, at individuelle præstationer ikke kan retfærdiggøres; 
de er en vigtig del af uddannelsessystemet (Alexander, 2015). Dog ser hun 
uddannelse, som kun fokuserer på mål og tiltag med henblik på at nå målene, 
som uretfærdig. 
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Derfor foreslås det, at man ved en kinæstetisk tilgang kan undslippe 
uretfærdigheden og skabe rum for en (mere) retfærdig praksis, som er frigjort 
fra de eksterne mål. Dette må dog inkludere retfærdighed som et eksternt 
mål. Dermed bliver det problematisk at hævde, at et skifte i pædagogiske 
dynamikker vil promovere et mere retfærdigt samfund. Alexanders tænkning 
må ses som dimensioner, som man kan åbne sig for, snarere end som decideret 
problemløsning. 

Vi må udforske en pædagogisk dynamik, som både tilbyder uddannelse og en 
oplevelse af retfærdighed. Retfærdighed bliver et mål, såvel som noget, man må 
praktisere. Man må i den forbindelse være åben og efterstræbe sensitivitet. Det 
er ved at være sensitiv overfor den anden, at retfærdighed kan opstå. Alexander 
beskriver det således: ”To taste justice is sensitivity without a claim, a quality 
of attention devoid of projection that opens our awareness to what (or who) 
we might habitually overlook” (Alexander, 2015, p. 118). Det er dette, vi kan 
åbne os for, når vi tager det hele menneske seriøst, og når vi åbner os for de sider, 
som ikke kan vejes og måles i tal eller ord, og når vi møder børn på (alle) deres 
præmisser. 

Alexander peger på, at det – at tænke anderledes end gennem dualistiske 
dikotomier – kan skabe mulighed for en (mere) retfærdig uddannelse. Dette 
kan især være relevant for ”de glemte andre” og de “glemte dimensioner”. 
Muligheden for at tænke anderledes åbner for, at alternative tilgange til subjektet 
i uddannelsessystemet kan opstå. En (mere) retfærdig uddannelse kan gøre en 
forskel, både hvad angår dynamikker og effekten af det pædagogiske arbejde. En 
forståelse for og praktisering af dette kan åbne for alternative fremtider. Denne 
tilgang kan og skal ikke erstatte andre vigtige funktioner i uddannelse, men 
den kan være en alternativ tilgang, som kan skabe plads til alle – og det hele 
menneske. Nye måder at tænke på kan skabe nye måder at se sig selv på. Ved at 
give slip på målene (og virkemidlerne for at nå målet) kan de opleve ”at være” 
udenfor sammenligning og kategorisering. Måske kan man opleve kreativitet, 
kundskab og stole på egne evner (uden at sammenligne sig selv og andre ud 
fra en fastlagt standard). Måske er det lige præcis dette, man har brug for i 
fremtiden. Og måske er dette også mere retfærdigt overfor børnene. 

Maria Grindheim, lektor i pædagogik, 
børnehavelæreruddannelsen, Høgskulen på Vestlandet, Norge
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Denne artikel undersøger socialtilsynets retfærdighedsorientering gennem 
en oplevelsesanalyse, hvor en oplevet rundvisning i Sputnikhyblerne – et 
§107-botilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser, kan forstås 
som en social iscenesættelse af et socialisationsfelt, der reguleres af social-
tilsynets uvildighedspraksis, som en ny retfærdighedsorientering i regerin-
gens retfærdige retning for det danske samfund. Kvalitet og retfærdighed 
kobles politisk sammen i socialtilsynets konstruktion som uvildig tilsyns-
myndighed, der skal sikre kredsløbet mellem politik, produktion (pæda-
gogisk praksis) og borger. Et kredsløb, der blev etableret med modernise-
ringsprogrammet i 1983, hvor skiftet fra vækst til omstilling installerede 
en udgiftspolitisk dagsorden, der gennem markedsstaten skulle reducere 
udgifterne i velfærdsstaten. Socialtilsynet skal sikre kvaliteten i de specia-
liserede sociale tilbud gennem kvalitetsstandarder, der ikke må gå hen 
og blive pseudomålsætninger, hvor man i produktionen tilsidesætter det 
individuelle skøn, dvs. borgernes målsætninger. Socialtilsynet skal sikre 
balancen mellem retssikkerhed og træfsikkerhed, således at kvalitetsindi-
katorerne ikke bliver til attraktorer i den pædagogiske praksis, så de indi-
viduelle målsætninger tilsidesættes. 

Emneord: Tilsynsreformen, modernisering, udgiftspolitik, kvalitets-
indikatorer, pseudomålsætninger

Oplevelsesanalysen og den sociale iscenesættelse

Oplevelsesanalysen er forbundet med figurationssociologien, den psyko-
analytiske kulturanalyse og den historiske antropologi (Nagbøl & Fristrup 
(red.) 2020). Oplevelsesanalysen overskrider traditionel fænomenologi, idet 
individet i oplevelsesanalysen altid allerede er indlejret i en samfundsmæssighed, 
hvor samfundsmæssige strukturer sætter sig igennem på det konkrete 
oplevede og erfarede plan, som sociale iscenesættelser af samfundsmæssige 
socialisationsprocesser. De personlige oplevelser er mere end private og viser 
gennem konkrete scener, hvordan menneskers livssammenhænge udfolder sig 
ved fx en rundvisning i Sputnikhyblerne, der er et privat §107-botilbud for unge 
med en autismespektrumforstyrrelse (ASF).  

Når jeg efterfølgende iscenesætter oplevelsen med min søn gennem vores besøg 
og rundvisning i Sputnikhyblerne, muliggøres en sanselig orientering i, hvordan 

Tine Fristrup

Socialtilsynets uvildighed som 
retfærdighedsorientering
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det er at være en familie, der har brug for hjælp i det kommunale system inden 
for det specialiserede socialområde. Her trækker jeg på oplevelsesanalysens 
processociologiske orientering (Nagbøl & Fristrup (red.) 2020), hvor besøget 
i Sputnikhyblerne kan forstås som en figuration, der er konfigureret af ’den 
politiske diskurs’, hvormed mødets intersubjektivitet er såvel personligt som 
politisk. 

Det er med oplevelsesanalysen muligt at tage afsæt i ’en scenisk beskrivelse’, 
der udfolder den konkrete oplevede og erfarede situation, hvor man er tilstede 
og sanseligt involverer sig i de forhold, som man oplevelsesanalytisk vil 
forstå. Den sceniske forståelse i oplevelsesanalysen trækker på psykoanalysens 
interaktionsform (setting), hvor man forsøger at forstå, hvad der opleves i 
den analytiske proces gennem frie associationer og åben opmærksomhed 
(Nagbøl & Fristrup (red.) 2020). Den sceniske beskrivelse udfoldes gennem 
oplevelsesanalysens forskningsarkiv til ’en scenisk forståelse’, der er informeret 
af forskningsarkivets forskellige perspektiver, som består af forskningsartikler, 
forskningspublikationer og forskningsrapporter, ministerielle hjemmesider, 
herunder love og regeringsgrundlag samt mere indgående socialstyrelsens 
publikationer og platforme som Tilbudsportalen samt interesseorganisationers 
og virksomheders hjemmesider. 

Oplevelsesanalysens involvering (sceniske beskrivelse) og distancering (sceniske 
forståelse) udgør afsættet for undersøgelsen af, hvordan socialtilsynet praktiserer 
retfærd i velfærd. Jeg undersøger således, hvordan det politiske sætter sig igennem 
i den personlige oplevelse af mødet i Sputnikhyblerne forstået som en social 
iscenesættelse af et socialisationsfelt, hvor vi som levende kroppe må forholde os 
til de politiske beslutningers betydning/effekt i et hverdagsliv, som nogen af os 
kommer mere i kontakt med end andre pga. handicap (Leigh & Brown 2021). 
Det betyder, at den sanselige orientering i den sceniske beskrivelse åbner for det 
sted, hvor jeg føler mig allermest sårbar og utilstrækkelig, som mor til en søn 
med en autismespektrumforstyrrelse (ASF). 

Oplevelsen (den sceniske beskrivelse) folder sig ud i mødet med forskningsarkivets 
tekster og muliggør, at vi som familie i slutningen af artiklen kan forholde os 
til oplevelsen på en ny måde og med større indsigt i, hvordan den personlige 
oplevelse er indlejret i politiske forhold, som sætter rammerne for, hvad min 
søn og jeg oplever ved besøget i Sputnikhyblerne i København, og hvad vi gør 
med den indsigt i og viden om, hvordan den politiske diskurs gør sig gældende i 
forhold til hverdagslivet (den sceniske forståelse). 

Den sceniske beskrivelse vil altid tage afsæt i en konkret situation og vil som 
i psykoanalysen være den oplevede og erfarede udlægning, der her kommer 
til udtryk gennem en anonymisering af rundviseren men en åbenhed om 
botilbuddets navn, da oplysninger om stedet ligeledes er tilgængelige på 
Tilbudsportalen. Den sceniske forståelse er en interpretation af den sceniske 
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beskrivelse, som gennem forskningsarkivets ’udsagn’ bliver til en social 
iscenesættelse af et socialisationsfelt, der her reguleres af socialtilsynets 
retfærdighedsorientering. 

Lad os starte i den sceniske beskrivelse af rundvisningen:

I sommerferien besøgte min søn og jeg Sputnikhyblerne i København, som er et 
privat botilbud for unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF), der har brug 
for en midlertidig bolig, hvor de kan lære at klare sig selv. Det er i serviceloven 
et §107-botilbud, hvor man pga. sin funktionsnedsættelse kan få socialpædagogisk 
støtte til at lære at klare sig selv i egen bolig og i det samfundet, man er borger i som 
handicappet. 

Vi fik en rundvisning, så et værelse og endte på kontoret, hvor rundviseren skrev 
fem ord på tavlen: botræning, sundhed, medborgerskab, sociale og personlige 
kompetencer. Disse fem temaer udgør botilbuddets indsatsområder, og man skal 
være indstillet på, at man for at kunne være i dette botilbud skal være i enten 
uddannelse eller beskæftigelse. Jeg spurgte, om man selv kunne betale for et sådant 
ophold og svaret var – nej, dette her ophold skal bevilliges af jeres kommune, og der 
vil være en bruger eller egenbetaling oveni. 

Min søn var meget begejstret over tilbuddet og spurgte rundviseren, hvor ’ dårlig’ 
man skulle være for at få bevilliget et sådant tilbud. Til dette svarede vores rundviser, 
at det afhænger af kommunens tilgang og dermed af deres vurdering af, om de kan 
opnå den eftertragtede effekt – at borgeren bliver selvforsørgende. Vi fik at vide, at 
kommunen betragter den økonomiske udskrivning til et midlertidigt botilbud, som 
en samfundsmæssig investering i at skabe borgerens fremtid som selvforsøgende. Vi 
fik også at vide, at vi kunne fortælle kommunen, at vi var ved at være en temmelig 
slidt familie, der havde brug for, at vores søn fik den støtte, som vi egentlig, som 
familie og forældre skulle give ham, men nu ikke længere var i stand til at give 
ham. Rundviseren sagde til os, at vi skulle tage hjem og tænke over mødet i dag og 
eventuelt kontakte kommunen for at indlede en visitationsproces. 

På vej hjem i bilen var min søn og jeg meget stille, mens vi tænkte over alt det, vi var 
blevet præsenteret for, men mest af alt tænkte vi begge på, at vi nu skulle igennem 
en længere proces i kommunen, hvor vi skulle demonstrere vores behov for hjælp. Da 
vi kom hjem, talte vi det igennem som familie, og vi var alle meget usikre på, hvor 
’ dårlig’ man skulle være for at få hjælp og dermed økonomisk støtte til at flytte ind 
i Sputnikhyblerne. 

Jeg sad tilbage med en følelse af, at så slidte var vi jo heller ikke som familie, og vi 
kunne jo sagtens fortsætte med at forsørge vores søn, og var han egentlig ikke ret 
velfungerende – måske for velfungerende til at få sådan et botilbud? Jeg tænkte for 
mig selv, at det nok er bedst, hvis kommunens skrantende økonomi og begrænsede 
midler går til dem, der virkelig er trængende. Måske var den bedste beslutning 
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ikke at kontakte kommunen, og måske var det den mest retfærdige løsning på et 
problem, som vi som familie kunne løse på anden vis end ved hjælp fra kommunen. 
Måske fordi vi er det, som man i kommunalt regi kalder for en ressourcestærk 
familie. Men har en ressourcestærk familie ikke også brug for hjælp? 

Økonomi og faglighed 

I kølvandet på finanskrisen i 2008 fulgte der en indskrænkning af ydelserne på 
det specialiserede socialområde i kommunerne, idet der ”efter 2010 var centrale 
områder og rettigheder i spil hvert år, når der var budgetforhandlinger i de 
økonomisk trængte kommuner” (Hesselbæk 2020, s. 273). Når kommunerne 
kæmper med at få økonomien til at løbe rundt, så må der foretages prioriteringer 
eller justeringer i forhold til hvem, der har mest brug for hjælpen, dvs. hvem der 
har den dybeste nød – for at bruge fattiglovens gamle betegnelse. 

Det er her, at serviceloven som rammelov skaber mulighed for fortolkninger 
af behov – jf. det individuelle skøn, som man så efterfølgende kan klage over. 
Ankesystemet opretholder vores retssikkerhed og heraf vores mulighed for 
at få en retfærdig i betydningen ensartet behandling, hvor alle borgere er 
stillet lige for loven, idet myndighederne i deres afgørelser skal have økonomi 
og faglighed til at gå hånd i hånd i jagten på det optimale tilbud (Madsen 
2014). Det er derfor, at det kommunale selvstyre efter reformen i 2007 med 
kommunalbestyrelsen i spidsen skal påbegynde arbejdet med at opstille klare 
målsætninger for det specialiserede socialområdes indsatser, således at det 
politisk vedtagne serviceniveau kan opretholdes i praksis. Hovedparten af de 98 
kommuner har kun fastlagt en overordnet politisk målsætning uden konkrete 
måltal og dermed konkrete retningslinjer for visitationen, hvor fastlæggelsen og 
udmøntningen af serviceniveauet henviser til integrationen mellem økonomi 
og faglighed (Madsen 2014). 

Da kommunalreformen blev evalueret i 2012 (Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet 2013) konkluderede man bl.a. på det specialiserede socialområde, 
at markedet for sociale tilbud er kendetegnet ved en række begrænsninger i 
markedsmekanismerne, som betyder, at kommunerne ikke i alle tilfælde frit 
kan vælge alternative leverandører ved takststigninger. Når kommunerne 
begynder at se på, hvordan de kan sikre en effektiv drift af de sociale tilbud, 
er det fordi de økonomiske ressourcer er knappe. Så hvis vi skal have afstemt 
forholdet mellem økonomi og faglighed i det kommunale serviceniveau, skal vi 
ikke bare have nogle overordnede politiske målsætninger, men nogle konkrete 
målsætninger, der afspejler det vedtagne serviceniveau i kommunen. Vi skal 
have nogle indikatorer, som kan give os nogle konkrete måltal, men dette kræver 
et datagrundlag i form af systematiske oplysninger om bl.a. målgruppens 
størrelse samt brugen af ydelser og ikke mindst viden om effekten af de sociale 
indsatser. Dette datagrundlag skal etablere grundlaget for kvalitetsudvikling, 
prioriteringer og faglig styring i form af en bedre anvendelse af ressourcerne på 
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det specialiserede socialområde (Madsen 2014). For at man i kommunerne kan 
foretage en bedre og mere effektiv anvendelse af ressourcerne kræver det et langt 
bedre datagrundlag end det man i 2012-evalueringen finder gør sig gældende i 
de 98 kommuner efter overtagelserne af det specialiserede socialområde fra de 
gamle amter. 

Afspecialisering og usikkerhed

Det er ikke kun de økonomiske ressourcer, der er knappe efter strukturreformen 
i 2007, det er også de faglige ressourcer, der er blevet knappe. Man taler direkte 
om, at reformen har afstedkommet en afspecialisering af den specialviden, der 
var i amterne (Hesselbæk 2020). I forbindelse med reformen oprettede man 
VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), der havde 
som formål, at rådgive borgere og kommuner i særligt komplicerede sociale 
sager. 

Afspecialisering og usikkerhed bliver et gennemgående tema i reformens 
implementering, og fra 2007 til 2010 stiger antallet af klager på det specialiserede 
socialområde med 75 procent (Madsen 2014). Når serviceloven fra 1998 er 
en rammelov betyder det, at det ikke fremgår præcist af selve loven, hvilken 
hjælp borgerne har ret til i konkrete tilfælde, og dette udfordrer kommunernes 
styringsmuligheder og ikke mindst deres mulighed for at formulere og håndtere 
serviceniveauerne (Madsen 2014). 

Denne gennemgående usikkerhed og utydelighed i reformarbejdet i forhold 
til kommunernes overtagelse af det specialiserede socialområde rammer lige 
ned i vores møde i Sputnikhyblerne. I vores samtale med rundviseren kan 
hun ikke blive særlig præcis, når vi spørger ind til på hvilket grundlag, der i 
kommunalt regi tildeles støtte til et §107-botilbud. Hun appellerer til, at vi 
sætter en afklaringsproces i gang i vores egen kommune, og hun tilbyder sin 
støtte i forhold til samtaler med sagsbehandleren, hvor hun vil hjælpe os med at 
argumentere for, at min søn har behov for et §107-botilbud hos dem. Hun siger, 
at det er den måde hvorpå Sputnik som virksomhed kan investere ressourcer 
i den unge med henblik på at opnå to former for afkast: dels et afkast i form 
af at gøre den unge klar til en tilværelse som selvforsørgende, og dels et afkast 
i forhold til virksomhedens eksistensgrundlag. Sputnik er nemlig en koncern, 
dvs. en privat leverandør til det specialiserede socialområde. 

Tilbudsportalen og dokumentationsoptimering 

Det betyder også, at vi kan finde virksomhedsoplysninger om Sputnikhyblerne 
på Tilbudsportalen (tilbudsportalen.dk). Vi kan finde faglige oplysninger og 
tilsyn – dvs. det driftsorienterede tilsyn udført af socialtilsynet. Vi kan som 
borgere finde oplysninger om stedet baseret på socialtilsyn 3 år tilbage i tiden, 
og sagsbehandlere i kommunen kan finde oplysninger om stedet, og dermed 
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afklare mulighederne for, at Sputnikhyblerne kan blive leverandør af en ydelse 
til min søn, som kommunen skal betale – vel at mærke, hvis de finder, at han 
opfylder betingelserne for opholdet på et midlertidigt botilbud. 

Det er altså her, at leverandørerne af de sociale tilbud skal indberette, de 
oplysninger som understøtter, at de lever op til det kommunalt fastsatte 
serviceniveau og indfrier deres kontrakt med kommunen. Dvs. at man her 
kan finde dokumentation for målopfyldelsen altså oplysninger, data, konkrete 
måltal, der viser, at de kan opfylde målkriterierne for det kommunalt fastsatte 
serviceniveau, og således kan være leverandører af kommunale serviceydelser, 
hvor økonomi og faglighed går hånd i hånd. Jo mere præcise leverandørernes 
oplysninger er, jo bedre kan de kommunale visitatorer afgøre, hvem der skal 
være leverandør af den visiterede ydelse. En afgørelse som borgerne som brugere 
kan klage over afgørelsen af. Denne opsplitning mellem bestiller, udfører og 
modtager henviser til det der kaldes for BUM-modellen, som er en styringsmodel 
på det socialområde: ”Ud over at være en visitationsmodel der udfordrer 
kommunernes dobbeltrolle som bestiller og udbyder, er BUM-modellen en 
økonomistyringsmodel, hvor styring af ressourcer, kvalitetssikring, kontrakter 
og tilsyn er i fokus” (Nørrelykke et al. 2011, s. 27).

Når denne model også er en økonomistyringsmodel er vi igen konfronteret med 
en grundlæggende præmis i det kommunale system, nemlig at økonomien skal 
styres, når der visiteres. Selvom man kunne visitere til en fagligt ressourcestærk 
leverandør, så skal prisen for ydelsen afstemmes i forhold til et kvalitetsmæssigt 
minimumskrav, der henviser til det kommunalt vedtagne serviceniveau. Så har 
man i kommunen vedtaget et niveau for kvaliteten af de sociale ydelser, så skal 
der visiteres med dette for øje, så kvalitet og pris altid går hånd i hånd. Der må 
således hverken argumenteres med for meget eller for lidt faglighed eller for 
meget eller for lidt økonomi, dette skal være et afstemt forhold. Derfor skal man 
som visitator have adgang til Tilbudsportalens oplysninger, hvor man kan søge 
på udbuddet af leverandører og afstemme pris og kvalitet med det kommunalt 
fastsatte serviceniveau. 

Man skal således have skabt en sammenhæng mellem den faglige og økonomiske 
styring i kommunerne, hvor det politisk vedtagne serviceniveau skal afstemmes 
i forhold til sammenhængen mellem kommunens serviceniveau og det vedtagne 
budget (Madsen 2014). Kommunalbestyrelsen vedtager inden for rammerne af 
lovgivningen og de forvaltningsretlige grundsætninger, hvilket serviceniveau, 
der ønskes i kommunen. Dette følges op af en realistisk budgetlægning og 
målopfølgning samt en plan for, hvordan man vil håndtere uforudsete udgifter 
(Madsen 2014). Dette udgør afsættet for sagsbehandlernes (visitatorernes) 
konkrete sagsbehandling, uden at det individuelle skøn tilsidesættes og giver 
det økonomiske hensyn forrang, såfremt kommunen har udstedt bindende 
retningslinjer for visitationen (Madsen 2014). Dette forhold har tidligere 
forkvinde for interesseorganisationen LEV, Sytter Kristensen følgende 
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kommentar til: ”Kommunerne har i alt for vidt omfang fastlagt generelle 
kvalitetsstandarder, hvor sagsbehandlerne skal placere borgerne ind i kategorier 
i stedet for at følge loven og tage individuelle hensyn” (Kristensen i Hesselbæk 
2020, s. 265). Når Tilbudsportalen bliver det sted sagsbehandlere orientere 
sig for at finde det bedste tilbud til den billigste pris, der hvor pris og kvalitet 
henviser til, at forholdet mellem økonomi og faglighed går hånd i hånd, så er 
det kvalitetsstandarderne og dermed konkrete kvalitetsindikatorer, der udgør 
de kategorier, som leverandørerne melder oplysninger ind i forhold til på 
Tilbudsportalen. 

Da vi af rundviseren fra Sputnikhyblerne blev præsenteret for de fem temaer, som 
de arbejder med i botilbuddet, er der altså en direkte kobling til socialstyrelsens 
og dermed til socialtilsynets kvalitetsmodel (Socialstyrelsen 2020). Da vi sad, der 
på kontoret i Sputnikhyblerne blev vi præsenteret for det socialstyrelsen betegner 
som indikatorer, der skal forstås som tegn på om den kvalitet, der er udtrykt i 
indikatorernes kriterier, forekommer i praksis. Men betyder det så, at fordi de 
fem temaer, vi blev præsenteret for på tavlen præcis afspejler de indikatorer, som 
fremgår af kvalitetsmodellen, at vi har set tegn på kvalitet i Sputnikhyblerne? Er 
det, at de skriver de fem temaer på tavlen et kvalitetstegn?

Går man til Tilbudsportalens oplysninger om Sputnikhyblerne, finder man det 
sidste socialtilsyn, der har godkendt stedet den 15. januar 2021, som leverandør 
af §107-botilbud med en specialisering i forhold til unge med ASF. Man finder 
oplysninger om, at Sputnikhyblerne i København er en del af koncernen Sputnik 
kollegieværelser ApS, og tilsynets samlede konklusion er meget positiv i forhold 
til tilbuddets samlede virke, som det udfolder sig gennem kvalitetsstandarderne. 
De mere kritiske elementer ved tilsynets konklusion er følgende: ”Socialtilsynet 
vurdere at støtten i mindre grad understøttes af konkrete individuelle mål, som 
løbende følges op og evalueres. Ledelsen giver udryk for, at der på tilbuddet 
pågår en proces i retning af at styrke dokumentationspraksis på tilbuddet” 
(tilbudsportalen.dk). 

Den sidste del af tilsynets kommentarer handler om den manglende 
udarbejdelse af dokumentation vedrørende de individuelle målsætninger, der 
løbende skal evalueres for at afstemme mål, indsats og resultat. Sputnikhyblerne 
skal således optimere deres dokumentationspraksis i forhold til at synliggøre, 
hvordan de mere konkret arbejder med de unges individuelle målsætninger. 
Sputnikhyblerne er gode til at dokumentere deres generelle indsatser med afsæt 
i kvalitetsmodellens standarder og indikatorer, men de mangler at dokumentere 
de specifikke indsatser i forhold til de unges individuelle målsætninger. 

Socialtilsynet har således et særligt fokus på at sikre det individuelle hensyn 
i Sputnikhyblernes praksis, som Sytter Kristensen taler om forsvinder i 
sagsbehandlingens fokusering på kvalitetsstandarder og kvalitetsindikatorer. 
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Styring gennem standarder

Kommunen skal således sikre sig, at modtageren af den ydelse, som leverandøren 
udfører, får dækket de individuelle behov vedkommende sammen med 
sagsbehandleren evt. har skrevet ned i en individuel handleplan. Spørgsmålet der 
trænger sig på handler om, hvilken sammenhæng der er mellem den individuelle 
handleplan og kvalitetsstandarderne, når sagsbehandlerne efterlyser guidelines 
til at modvirke den usikkerhed, der kan opstå i vurderingen af borgerens behov 
(Bengtson & Røgeskov 2012 i KORA 2016). Kvalitetsstandarderne kan således 
også i praksis være en retningslinje i sagsbehandlernes/visitatorernes hverdag, 
hvor ”det er politikerne og ikke de kommunalt ansatte eller leverandører af 
ydelserne, der fastsætter kommunens overordnede serviceniveau. Det vil sige 
det niveau af service, som borgerne kan forvente at få, hvis de har behov for 
hjælp og støtte fra kommunen” (KORA 2016, s. 13).

Kvalitetsstandarderne lægger således grunden til en ensartet sagsbehandling i 
samtlige kommuner landet over, og her bliver standarderne operationaliseret i 
konkrete indikatorer, der følger bestemte kriterier, man kan lægge til grund for 
visitationen, fordi kvalitetsstandarderne beskriver kommunernes serviceniveau, 
som netop er afstemt mellem økonomi og faglighed. Men standarder må ikke 
udgrænse det individuelle skøn i den konkrete sag, da dette ville være et brud 
på loven (Ankestyrelsen 2014 i KORA 2016). Det er derfor, at socialtilsynet 
i forhold til Sputnikhyblerne er optaget af at få dokumenteret, hvordan de 
kommer i mål med de individuelle mål. 

Tilbage på kontoret i Sputnikhyblerne, sad min søn og jeg sammen med 
rundviseren og oversatte de fem temaer på tavlen til hans konkrete situation 
og behov – præcis det, der ville kunne danne grundlag for hans visitation i 
kommunen. Vi blev hele tiden konfronteret med en stor usikkerhed i forhold 
til oversættelsen af kvalitetstandardernes temaer til individuelle behov hos min 
søn, for ville de demonstrere et tilstrækkelig behov for hjælp i kommunens 
visitation? Ville min søns behov for et §107-botilbud kunne matche kommunens 
serviceniveau? Sad vi med en følelse af usikkerhed, som kunne minde om 
sagsbehandlerens usikkerhedsfølelse i visitationsprocessen?   

Hvis nu denne her usikkerhed hos kommunens sagsbehandler ville resultere 
i, at min søn ikke fik bevilliget et §107-botilbud, så kunne vi jo altid påklage 
afgørelsen i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan nemlig omgøre en afgørelse og i 
en konkret sag, har de bl.a. lagt vægt på de familiære forhold i tildelingen af et 
§107-botilbud til familiens søn: ”Vi lægger ligeledes vægt på, at du i øjeblikket 
bor hjemme, men at du ønsker at flytte hjemmefra. Din mor oplyser, at hun ikke 
kan have dig hjemme længere, idet hun ikke har kræfter nok til at støtte dig i 
hverdagen” (ligevaerd.dk).

Da vi sad på kontoret i Sputnikhyblerne efter rundvisningen, fortalte 
rundviseren, at jeg som mor kunne lægge vægt på, præcis det Ankestyrelsen har 
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lagt vægt på i afgørelsen af ovenstående sag. Jeg kunne oplyse kommunen om, at 
min mand og jeg ikke længere kan have vores søn boende hjemme, fordi vi ikke 
har ressourcer til at støtte ham i hverdagen. Vi kunne begrunde det med, at vi 
begge har fuldtidsjob, og at det at støtte vores søn også er blevet et ’fuldtidsjob’, 
der begynder at gå ud over vores arbejdsliv, og som på sigt kan betyde, at vi 
mister vores job og ikke længere kan forsørge familien – herunder vores søn. 
Så vil det pludselig være os som forældre, der skal opsøge kommunen for at få 
hjælp og ikke min søn. Derfor kan man argumentere for, at tildelingen af et 
midlertidigt botilbud, vil kunne forebygge at dette sker – at vi som forældre 
ikke længere er selvforsørgende. 

Markedsstatens retfærd i velfærd 

Da det specialiserede socialområde blev lagt ud til kommunerne i 2007, var det 
med henblik på at optimere tilbuddene gennem en markedslignende model 
(Madsen 2014). Når markedet bliver middel til omstilling i den offentlige sektor, 
skal der findes markedsløsninger og markedsorienteringer på den offentlige 
sektors problemer, hvor øget konkurrence fungerer som reguleringsform 
(Fristrup 1998; Davis 1998). Man tilstræbte fra politisk side at forbedre det 
offentlige serviceniveau uden at øge ressourceforbruget, og derfor handlede 
det om omstilling i den offentlige sektor modsat vækst (Bentzon 1988).  Her 
blev markedet svaret på det man fra politisk side havde udråbt som et problem, 
nemlig de stadigt stigende udgifter i offentligt regi. Politikkerne var optagede af 
nulvækst på udgiftssiden, der lagde den udgiftspolitiske linje, som vi siden da og 
uafhængig af partipolitisk ståsted, har set forvaltet gennem det, der benævnes 
en ansvarlig økonomisk politik (Nielsen 1988).

Markedet, som løsning på det offentliges problemer henviser til debatten 
om udlicitering og privatisering af offentlige opgaver (Davis 1998), som 
tager afsæt i en forøgelse af det offentliges handel med markeder for at skabe 
produktivitetsforbedringer i sektoren (Fristrup 1998), der skal sikre en optimal 
og ikke maksimal serviceydelse i et afstemt økonomisk og fagligt forhold. Med 
markedet søges den statslige uvildighed og dermed retssikkerheden opretholdt 
gennem kvalitetsstandardernes ensliggørelse af ydelserne, men det individuelle 
skøn må aldrig tilsidesættes gennem standarder og regler, så træfsikkerheden 
sættes over styr.

Tilsynsreformens regulering af markedsstaten

I den første regeringsperiode med Helle Thorning-Schmidt som statsminister 
stod social- og integrationsminister Karen Hækkerup bag tilsynsreformen, 
der den 25. oktober 2012 blev præsenteret i ”Aftale om et nyt socialtilsyn” 
(socialstyrelsen.dk). Aftalen var begrundet i en politiske intention om at etablere 
en ”højere grad af uvildighed” (socialstyrelsen.dk) i den kommunale forvaltning 
af det decentraliserede specialiserede socialområde. Man ville fra politisk side 
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kvalitetsforbedre de sociale tilbud, som med strukturreformen i 2007 blev lagt 
ud i de 98 kommuner. For at sikre et mere uvildigt tilsyn etablerede man ved 
lov ét socialtilsyn, som blev placeret i fem kommuner, der fik ansvaret for at 
godkende og føre et driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud. Socialtilsynets 
uvildige organisering skulle således forstås i forlængelse af strukturreformen, 
men som en indgriben i det kommunale selvstyre. Fra strukturreformen i 2007 
og frem til tilsynsreformens aftalegrundlag i 2012, der med virkning gennem 
Socialtilsynsloven, trådte i kraft den 1. januar 2014 (socialstyrelsen.dk), havde 
man fra politisk side lagt vægt på og dermed problematiseret den kommunale 
praksis’ mangel på uvildighed. 

En problematisering, der trækker tråde tilbage i historien. Når patienter og 
pårørende klagede over forhold i den gamle åndssvageforsorg, blev klagen 
videresendt til den overlæge, som havde ansvaret i sagen, og dermed blev sagen 
behandlet af samme instans, som klagen var rettet imod, hvilket resulterede i, at 
en klage over en overlæge kunne afvises med en henvisning til denne overlæges 
egne udtalelser om sagen (Kirkebæk 2001).  Uvildighedsproblematikken åbner 
for spørgsmålet om, man kan forstå og dermed tilgå tilsynsreformens særlige 
fokus på uvildighed som det, der i særdeleshed understøtter den retfærdige 
orientering i den nuværende regerings socialpolitik? 

Temaet Profit på velfærd i FOA’s fagblad fra 2018 (fagbladetfoa.dk) henviser til 
en kritik af de private leverandørers udnyttelse af skattekronerne til udbetaling 
af aktionærudbytte, dvs. profit til ejerne af virksomheden. De kritiske 
kommentarer om velfærdsprofitten, danner afsættet for revisionen af det sociale 
tilsyn i april 2021 (sm.dk), hvor det er regeringens klare intention at begrænse 
markedet i forhold til det specialiserede socialområde. Regeringen havde 
allerhelst havde set, at de private sociale tilbuds organisering var orienteret mod 
at geninvestere et eventuelt overskud i driften eller at nedsætte taksterne, således 
at der ikke bliver trukket penge ud til investorerne. Regeringen vil derfor have, 
at de private koncerner, som Sputnikhyblerne er en del af, konstituerer sig som 
selvejende institutioner. Til forslaget om forbud mod profit på socialområdet 
svarer stifteren af Sputnik Allan Laursen: ”Som forslaget ligger nu, kan vi ikke 
overgå til selveje” (ops-indsigt.dk). De radikale får stoppet forslaget, og det er 
stadigvæk muligt at spekulere i profitmaksimering inden for det specialiserede 
socialområde (denoffentlige.dk).

Pseudomålsætninger og utilitarisme

Problemet i forhold til kvalitetsmodeller og indikatorer er, at det sociale tilsyn 
kan tilrettelægge deres vurdering af det sociale tilbuds kvalitet ud fra modellens 
indikatorer, der i praksis skaber det økonomer kalder for pseudomålsætninger 
(Christensen, Fristrup & Hougaard 1991). Når man i det sociale tilbud skal have 
fokus på indikatorer, så anvendes de som tilnærmelse for det faktiske output 
i produktionen og effekten bliver, at de professionelle i tilbuddet retter en alt 
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for stor del af deres opmærksomhed mod indikatorerne. Det kan præcis være 
det, der er sket i Sputnikhyblerne, når de ikke kan dokumentere de individuelle 
målsætninger. 

Når det sociale tilbud skal indberette oplysninger via Tilbudsportalen, 
som følger de fastsatte indikatorer, så får de kommunale sagsbehandlere et 
begrænset blik for tilbuddets målsætninger, der således kan betegnes som 
pseudomålsætninger, når der er manglende dokumentation for de individuelle 
målsætninger. I forhold til tilsynet ved Sputnikhyblerne, kan man netop 
se, hvordan socialtilsynets uvildighed muliggør, at de kan spørge ind til den 
manglende dokumentation for de individuelle målsætninger og stille krav 
om, at de strammer deres dokumentationspraksis op for således at sikre, at 
indikatorerne ikke bliver til arbejdsmæssige attraktorer. På den måde kan 
man anskue det sociale tilsyn, som garant for en mere retfærdig praksis på det 
specialiserede socialområde, hvor det statsligt forankrede tilsyn kan holde et 
skarpt øje med såvel de private som de kommunale leverandører. Staten træder 
her i karakter som en tilsynsmyndighed, hvis opdrag det er at kontrollere, at 
de politiske målsætninger afstemmes med borgernes målsætninger gennem en 
indgående kontrol af den pædagogiske praksis som produktion af serviceydelser 
(Grønnegård Christensen 2019). En produktion, der skal understøtte såvel 
det kommunale serviceniveau gennem standarder som borgerens servicebehov 
gennem individuelle målsætninger, således at pseudomålsætningerne ikke alene 
afgør, hvordan den pædagogiske intervention skal folde sig ud. 

Pseudomålsætningerne kan nemlig være helt ude af trit med den individuelle 
indsats og deraf rettidige omsorg (Schmidt 2019), som følger borgernes 
målsætninger og muligheden for, at man i den pædagogiske praksis kan 
suspendere de standarder, der udgør et regelgrundlag gennem indlejringen i 
kvalitetsmodellens indikatorer. Det betyder, at pseudomålsætningerne netop 
som standarder, skal sikre den ensartede behandling og deraf en retfærdig 
behandling, hvor alle behandles lige, men netop lovgrundlaget som det sociale 
tilsyn agerer på baggrund af, skal ligeledes sikre borgerens retssikkerhed gennem 
et blik for de individuelle målsætningers træfsikkerhed. Det er her socialtilsynet 
skal forholde sig til to forskellige kredsløb: et legitimerings- og magtkredsløb 
samt et produktions- og forbrugskredsløb, som forvalter henholdsvis politik og 
produktion (Hyldahl Fogh 1998). Den offentlige (her kommunale) organisation 
eller organisering befinder sig således i et krydspres (Hyldahl Fogh 1998), dvs. 
en situation, hvor uforenelige krav skal tilgodeses og som konsekvens heraf 
resulterer i, at ikke alle bliver tilfredse. Afvejningen sker i forholdet mellem 
retssikkerheden over for individuelle brugerkrav (træfsikkerheden), faglig 
udvikling over for økonomiske begrænsninger, konfliktende politiske mål, 
uenige interesseorganisationer, politisk loyalitet over for legalitet mv. (Hyldahl 
Fogh 1998). Socialtilsynet skal således kontrollere udfordringerne med 
markedsstaten, hvor offentlige og private leverandører skal konkurrere om at 
levere en serviceydelse, der understøtter det politisk bestemte serviceniveau 
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retssikkerhedsmæssigt og træfsikkerhedsmæssigt i forhold til borgernes 
individuelle målsætninger. Socialtilsynet skal således sikre, at der skabes en 
balance mellem retssikkerhed og træfsikkerhed i den pædagogiske praksis – 
en balance, der har været i ubalance siden kommunalreformen i 2007, hvor 
kommunerne overtog det specialiserede socialområde. 

Hjemme ved spisebordet forholder vi os igen til rundvisningen i 
Sputnikhyblerne, men nu med en distance til besøgets involverende oplevelse. 
Den involverende sceniske beskrivelse er gennem forskningsarkivet blevet 
informeret og distanceret, og vi har fået blik for, hvordan retssikkerheden og 
træfsikkerheden udgør et konfliktuelt forhold, der både kan muliggøre men 
også umuliggøre, at min søn kan få tilbudt Sputnikhyblernes §107-botilbud. 
Det afhænger i første omgang af, i hvilken udstrækning, man fra kommunal 
side kan udfordre kvalitetsstandardernes pseudomålsætninger gennem de 
individuelle målsætninger, der tager afsæt i borgerens behov og konkrete 
situation. Det er i denne proces, at individet samfundsmæssiggøres og den 
enkeltes livssammenhænge indrammes af den sociale iscenesættelse, som 
dels kommunens visitation, botilbuddets dokumentation og socialtilsynets 
intervention (u)muliggør som socialisationsfelt, hvor det er nødvendigt at 
kunne tale det politiske sprog for at kunne argumentere for sin sag. 

Vi er nu som familie blevet klædt på til at kunne argumentere inden for den 
politiske diskurs, men er det i bund og grund ikke uretfærdigt, at jeg kan støtte 
min søn i dette forhandlingsspil? Er vi ikke bare blevet utilitaristiske, dvs. at 
vi sætter nytten og velfærden over retfærdighedsprincipperne (Andersen 1988), 
når nu markedsstatens historie med al tydelighed viser, at utilitarismen overtager 
velfærdsstatens retfærdighedsprincipper (Andersen 1988)? Vi har hver især 
forskellige holdninger til, hvem der er berettiget og hvem der ikke er berettiget 
til at få hjælp fra kommunen, og på mange måder trækker vi stadigvæk på 1700 
og 1800-tallets fattiglovgivninger, der udstansede kriterierne for tilblivelsen 
som værdigt trængende, som i praksis blev afgjort af præsteskabet og det 
bedrestillede borgerskab. 

Efter vores besøg i Sputnikhyblerne sad vi fast i det moralske spørgsmål 
om, hvor ’værdigt trængende’ min søn egentlig er. Når vi begynder at 
forholde os til min søns behov som ’nød’, er det fordi, vi ikke kan undslippe 
nødens moralisering, der ligeledes gjorde sig gældende, da medierne skabte 
Dovne-Robert og Fattig-Carina på kontanthjælp i tiden efter finanskrisen, 
som ”kalkulerende, nyttemaksimerende individer uden arbejdsmoral” 
(information.dk). Den økonomisme, som moderniseringen af den offentlige 
sektor har installeret i markedsstaten, er funderet på et utilitaristisk rationale, 
der nødvendiggør en regulering af koncerner som Sputnikhyblerne er en 
del af, fordi profitmaksimerende virksomheder inden for det specialiserede 
socialområde vækker følelser af uretfærdighed, når skattekronerne går direkte 
i profitbaronernes lommer. Socialtilsynet har således fået sin berettigelse i den 
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nødvendige regulering af markedsstaten for at sikre retfærd i velfærd gennem en 
balancering af retssikkerhed over for træfsikkerhed. En statslig balancering, der 
regulerer såvel den kommunale som den private praksis gennem en uvildig og 
forhåbentlig rettidig retfærdighedsorientering.    

Tine Fristrup, ph.d., lektor ved Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
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*

I herrer, som vil højne vore sæder

og lære os at undgå synd og skyld,

se til, vi først får noget vi kan æde,

så kan I præke – sån skal det gå til.

 (Bertolt Brecht & Kurt Weill. Skillingsoperaen, Gyldendal 1963 
(1928), p. 75)

*

… the right to the city is like a cry and a demand

(Henri Lefebvre. Writings on Cities. Blackwell, 1996, p. 158). 

*

I Et sted som case

Denne tekst bruger som sit omdrejningspunkt et byområde mellem Tagensvej 
og Frederiksborgvej i Københavns Nordvestkvarter. Midt i dette område ligger 
i en lang plæne på 24.000 kvadratmeter, der folder sig ud som et samlende grønt 
element mellem tre almene boligbebyggelser: FSB Bispeparken, AKB Bispevæn-
get og AAB afd. 33. Samtidig er plænen, med sin randbevoksning af træer, og 
græsplæne i midten, en af de fire sigtelinjer med point de vûe op mod Grundt-
vigs Kirken.

Indtil for nylig hed plænen Bispeparken. Som et led af Københavns Kommunes 
Områdefornyelse Nordvest 2017-2021 begynder man dog at omtale den som 
en park og giver den et nyt navn - Grønningen. Cirka samtidig skrives den ind i 
HOFORs makroplan for klimatilpasning af København, så den omdannes til et 
terrasseret landskab i 2024.

Kerstin Bergendal  
& Christian Sandbjerg Hansen

Apropos social (u)retfærdighed 
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Både HOFOR og Københavns Kommune Områdefornyelse Nordvest har der-
for udarbejdet et nyt program for Grønningen. Områdefornyelsen har stået for 
en række midlertidige byrumsforsøg, for dele af parkens kommende permanen-
te indretning samt for to kunstprojekter med plænen som afsæt. Disse indsatser 
har haft følgende som succeskriterier:

Succeskriterier: 2020: Der er udviklet et program for Grønningen 
med opbakning fra 70 % af de adspurgte naboer. 2021: Ved en 
bylivstælling er ophold og aktivitet steget med 60 % siden 2016 
(Områdefornyelse Nordvest. Kvarterplan 2016-2021, Københavns Kommune 
2016, s. 27). 
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Gennem denne tekst oprettes en berøringsflade mellem to adskilte kortlægnin-
ger af det omtalte byområde. Begge bygger på interviews med personer, der bor 
eller arbejder i det udvalgte område, og begge bruger som sin præmis en intenti-
on om at afdække og/eller at diskutere social (u)retfærdighed i samtiden. De er 
realiseret indenfor hver deres faglige kontekst, henholdsvis sociologi og fri kunst 
i forhold til offentlighed: 

Christians bog The Making of Place and People in the Danish Metropolis: A 
Sociohistory of Copenhagen North West (2021) handler om, hvordan et sted bli-
ver til. Christian undersøger hvordan sociale, symbolske og spatiale strukturer 
og dynamikker vikler sig ind i hinanden, og hvordan dette bidrager til at skabe 
ulighed og marginalisering. Bogen fokuserer på Københavns Nordvestkvarter 
fra omkring år 1900 og frem til i dag, og på hvordan officielle symboler, forskel-
lige velfærdsinitiativer og hverdagslige erfaringer fletter sig sammen over tid og 
skaber et sted i København. 

Kerstins kunstprojekt Apropos en eng responderer på en offentlig opgave fra 
Statens Kunstfond og Københavns Kommune, der strækker sig over perioden 
2019-2024. En langsomt og gradvist voksende offentlig platform bygges op ved 
en spørgende samtaleproces med og mellem bydelens lokale – først med enkelte 
individer og senere med grupper af deltagere. Den kommende fysiske omdan-
nelse af Grønningen bruges som ren årsag til refleksion. Samtalen opretholdes 
til store dele udenom den kommunale proces, men realiseres i samarbejde med 
to forskellige områdefornyelser. Kerstin går her lejlighedsvis ind som aktør i for-
hold til hyperlokale offentlige samtaler. 

For den interesserede, introducerer vi her vores forskellige afsæt i to 15-20 mi-
nutters videoer.1 

Christian: https://vimeo.com/578718942/2b38b9cb84

Kerstin: https://vimeo.com/483165824/87e5fdaf25

Vi bygger en fælles tekst ved montagens princip: Montage er et filmisk greb. 
Vores forskelligartede billeder og fragmenter kan sidestilles, sammenstilles og 
modstilles i en søgen efter ny mening, i sprækkerne: Hvilke former for social (u)
retfærdighed får vi øje på, når vi lytter til materialet? Hvilke perspektiver på so-
cial (u)retfærdighed i byen åbnes, når beboernes erfaringer med stedet monteres 
langs med politiske deklarationer for Stedet, for Byen og dens sociale udform-
ning? 

Vi bruger montagen som genremæssigt mødested for kunst og sociologi, som en 
formmæssig afsøgning af perspektiver. Montagen åbner og skaber dialog, men 
sammenstiller uden egentlig at sammenføje. Montagen inviterer altid til fortolk-
ning. Montagen er tvivl.

1  Alle deltagere i Apropos en eng har givet skriftligt samtykke til medvirken og offentliggørelse. 

https://vimeo.com/578718942/2b38b9cb84
https://vimeo.com/483165824/87e5fdaf25
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Indeed, the defining aspects of the classic modernist novel that can be 
traced to cinematic influence—simultaneity, multiperspectivism, 
and discontinuous narrative—are precisely the defining moves 
announced and practiced by experimental ethnography in the 
name of polyphony, fragmentation, and reflexivity.

(George Marcus. The Modernist Sensibility in Recent Ethnographic 
Writing and the Cinematic Metaphor of Montage, SVA Review, 
1990, 6 (1): 2-12, p. 8). 

*

II Synspunkter

Bourdieu henviser til Pascal: 

*

’Verden omfatter og opsluger mig som et lille punkt. Men gennem 
min tanke omfatter jeg verden’. (Le monde me comprend et 
m’engloutit comme un point, mais je le comprends). Det sociale rum 
omslutter mig som et punkt. Men dette punkt er et syns-punkt, dvs. 
et syn set fra et bestemt punkt i det sociale rum, eller: et perspektiv, 
der i sin form og i sit indhold er defineret af den objektive position 
det ses ud fra.

 (Pierre Bourdieu. Af praktiske grunde. Hans Reitzels Forlag, 
1997, p. 30)

*

… following the lead of novelists such as Faulkner, Joyce or Woolf, 
we must relinquish the single, central, dominant, in a word, quasi-
divine, point of view that is all too easily adopted by observers - and 
by readers too, at least to the extent they do not feel personally 
involved. We must work instead with the multiple perspectives that 
correspond to the multiplicity of coexisting, and sometimes directly 
competing, points of view.

(Pierre Bourdieu et al. The Weight of the World. Stanford 
University Press, 1999 [1993], p. 3)

*
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Vi lægger nu beboernes syns-punkter frem, side om side:

*

”Elvis”, 70erne, tidl. maskinarbejder, født i Nordvest /Christians arkiv

Jeg kan huske i skoletiden, da havde vi en gymnastiklærer, han var pisseond, 
mand, det kan jeg godt huske, mand. Når jeg skulle have gymnastik, når vi skulle 
over hesten, det turde jeg ikke, mand, jeg turde sgu ikke. Når jeg nåede hen til 
den, så stoppede jeg. Jeg stoppede simpelthen bare. Så havde han sådan en stor 
led kæp. Den klaskede han mig altid med over ryggen, mand. Så fortalte jeg det 
til den gamle og han sagde, ”helt ærligt, sønnike, det skal han heller ikke gøre”, 
sagde han. Den gamle sagde også, ”ved du hvad, sønnike, du skal lære at forsvare 
dig selv”, sagde han så. ”Det lyder hårdt og brutalt, men det vil komme dig selv 
til gode”, sagde han så. ”Jeg kunne godt gå op og få fat på ham, hvis det var, men 
du ville have godt af selv at klare det der, og jeg skal nok stå bag ved dig, hvis det 
er. Hvis du møder ham, så kommer det op i dig, og så giv ham sådan en læsterlig 
røvfuld, og så er det overstået”, sagde han så. Og jeg gav ham kraftedeme ret, 
mand. For han [læreren] var nemlig ond, du ved. 

Skæbnen var så en dag, jeg stod altid hjemme på hjørnet, hvor der var sådan en 
købmandsforretning. Jeg var 14 år og gået ud af skolen, men jeg har altid været 
kraftig af bygning. Og så en dag kom han stille og roligt, mand, og jeg stod med 
nogle af kammeraterne. Så sagde de, ”Elvis, er det ikke din gymnastiklærer?” 
”Jo, det er det, ham skal jeg lige snakke med nu”, sagde jeg så. Og så kom han 
forbi, og så tog jeg lige fat i ham. Åhr, så fik han et par flade, mand! Og han fik 
to til! Og nummer tre fik han også! ”Og så opfører du dig ordentligt for efterti-
den”, sagde jeg så. ”Og du skal kraftedeme være sød over for dem. Du skal ikke 
være så ond, som du var deroppe”, sagde jeg så.

*

Tuba, mor til dreng i vuggestue /Kerstins arkiv

https://vimeo.com/579993479/d27d6245b4

*

Helle, 56 år, førtidspensionist, tidl. socialarbejder, NV ca. 35 år  
/Christians arkiv

Det er det, jeg synes er fantastisk ved at bo her, det er virkelig som i en lille lands-
by-agtigt. Fordi vi trods alt kender hinanden, også når vi går ned i supermarke-
det, jamen, vi kender dem alle sammen…

Der er mange ting, der er rykket herud i Nordvest, hvor jeg også nogle gange tæn-

https://vimeo.com/579993479/d27d6245b4
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ker på, at politikerne -. Frank Jensen har været herude nogle gange efterhånden, 
netop i forbindelse med alt det her med bandekonflikten og de her uroligheder, 
vi har, men jeg tænker også, alt det vi har fået omkring Ungdomshuset, da den 
lukkede nede ved Jagtvej, hvor den så er blevet rykket herover. På Tomsgårdsvej 
ved Biblioteket. Og så har vi fået moskeen nede på Hejrevej, Islamisk Center har 
vi, så ligger der den her somaliske klub hernede, der er mange ting, der ligesom 
foregår her, og sådan rent lokalpolitisk, så synes jeg, det er et svært område, hvor 
jeg synes, vi her i Nordvest ligesom bliver glemt lidt på en eller anden måde. De 
rykker mange ting herud. Der rykker nogle boliger herud, kommunen flytter en 
hel masse af vores beboere herud, Københavns Kommune, dem fra Vesterbro, 
de gamle narkomaner skulle væk derindefra, og bing, så blev de flyttet herud. 
Da Nørrebro begyndte at blive renoveret, var der også nogen derfra, der rykkede 
herud. Så har vi så Ungdomshuset, vores, hvad hedder det, kulturcenter herop-
pe, alle de her ting -. Der ligger også en del væresteder og oaser for flygtninge og 
torturofre, kvindegrupper, kvindecentre, der også kan komme, og det er rigtig, 
rigtig godt. Jeg synes så bare, at politikerne glemmer, at når de rykker alt det her 
herud, og der ikke ligesom følger den der bevågenhed med, og samtidig så mang-
ler der også nogle ressourcer, økonomiske ressourcer til når de rykker nogle ting 
herud, så sker der automatisk nogle ændringer og noget, der udvikler sig i det 
her lokalsamfund, der nu er herude, og så føler jeg lidt, at vi tit står alene med 
det, og må råbe op om, at hallo, det er også her, der bliver skudt, og det er også 
her i Ungdomshuset, der kan ske problemer, eller hvad der nu kan være, ikke. 
Og der synes jeg virkelig, at vi -. Nogle gange så bliver vi et glemt kvarter. Beboer-
ne herude bliver glemt, eller også bliver vi set ned på. Nå, bor du i Nordvest, i det 
der kvarter, som bare er for bundskravlet, ikke. Nej, der er faktisk mange velud-
dannede mennesker herude, som gerne vil en hel masse og gerne vil hinanden. 
Der er også udfordringer, men -. Nogle gange når politikerne taler, så sidder de 
derinde og siger alt muligt, også inde på Borgen, så glemmer de det herude. 

*

Julie, akademiker, 30erne, NV i ca. 15 år /Christians arkiv

Altså, vores opfattelse er i hvert fald, at her er blevet meget mere stille og roligt 
og fredeligt. Jeg kan jo også se andelen af studerende, der bor herude, er jo steget 
markant. Efterhånden som nogle af de ældre falder fra herude, jamen, så er det 
studerende, der flytter ind i mange af lejlighederne, ikke. Og det giver jo bare 
et andet liv og et andet miljø. Og der er faktisk også rigtig mange børnefamilier 
herude efterhånden. Der er jo altid nogle ude på legepladserne. Ja, og jeg tror 
også det kan mærkes, at dem der sådan ligesom os normalt ville flytte fra. Altså 
økonomien har ligesom -. Det er ikke købers marked. Altså det der med at skulle 
ud at købe større, og hvis ikke man lige [har penge], så bliver man siddende. Så 
jeg kan godt mærke, det er blevet mere børnefamilie, mere studerende, mere Hr. 
og Fru Danmark. Så jeg tror egentlig, at det får et bedre ry, og der bliver jo også 
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mindre ballade. Altså, det er jo sjældent efterhånden, at man hører om skyderier 
på gaden og -. Altså, der var der jo en periode, hvor der var rigtig meget kniv-
stikkeri og skyderier og -. Det er der jo heller ikke rigtigt mere… Men jeg synes, 
her er blevet pænere herude. Altså, nu er det sådan, nu tør jeg godt bare lade 
børnene gå i sandkassen uden at tjekke den for glasskår og diverse først, altså. 
Der i starten, der var jeg altid lige henne og lige skrabe det værste lag af, ikke. 
Jamen, der har både været glasskår og cigaretskodder og sådan. Hvorimod nu er 
det sjældent, der ligger noget, ikke.

Når du siger det der med, at det er blevet bedre, er det så også, fordi der har været 
sådan en form for beboerudskiftning eller -?

Det tror jeg. Jeg tror altså, at der er blevet -. Altså efterhånden som der bliver 
ledige lejligheder, men så er der flere af dem, der går til -, jamen, folk der har en 
hverdag og dagligdag. Og så ved jeg jo godt, at x-antal procent stadig skal gives 
til socialt udsatte og folk med boligproblemer, men jeg tror, at der er flere der -. 
Altså, vi kan også mærke, at der er blevet strammet op her. Altså, det der med, at 
man får advarsler og bliver sat ud. Altså, da vi flyttede ind, havde vi en underbo, 
som jo konsekvent spillede musik hele natten. Det var en enlig mor, som havde 
sin søn hver anden uge. Og de uger, hvor hun så ikke havde sin søn, jamen, der 
stod den jo på røg og druk og musik på altanen. Og den går altså ikke i dag. I dag, 
jamen, der skal ikke nær så meget til. Det er jo faktisk blevet indskærpet, det der 
med husordensreglerne og tre advarsler og så er det ud. Så der er jo i den grad 
blevet strammet op, plus at ejendomsfunktionærerne, eller servicemedarbejder-
ne, der er også sket et ændringsskift der. Altså, fra at være need to do, jamen, så 
er det også blevet sådan noget, jamen, nu mere for at få bygningen op i standard 
og renoveringer og altså, for at forbedre lejlighederne. Vi har fået internet ind i 
alle lejligheder og der er blevet udskiftet radiatorer i alle lejligheder og der skal 
laves faldstammer og så derefter er det køkkenernes tur, ikke. Så man arbejder 
jo ligesom langsomt hen mod, at det bliver moderniseret og det bliver pænere. 
Så det ikke er det der udslidte. Og du kan også se vores gulve her, de er jo også, 
altså, de blev jo heller ikke ordnet, da vi flyttede ind. Og vi har aldrig selv fået 
taget os sammen til at gøre det. Men altså, opfattelsen er, at man er i gang med 
at forbedre og modernisere, ikke, så det ikke er så slidt, og så man måske kan 
tiltrække og holde på nogle, som interesserer sig for området, og som går op i sit 
lokalområde eller -… 

Så du er egentlig glad nok for den der sådan lidt skrappere tilgang til det?

Ja, det generer mig ikke. Jeg synes man skal -. Altså, der skal være plads til os 
alle sammen, og det betyder jo, når man så bor i en lejlighed, jamen, så må man 
jo også respektere, der bor nogle nedenunder og ovenover og det betyder altså, 
at man ikke bare kan trampe i gulvet, som man har lyst til, og høre høj musik 
klokken midt om natten. Det er jo sådan nogle privilegier, der hører med til at 
bo i eget hus, kan man sige, ikke. 

*
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Mødregruppe på legepladsen, ti kvinder i 30erne /Kerstins arkiv

 https://vimeo.com/579312759/937341e676

*

Rasmus, socialarbejder, universitetsuddannet, 30erne, NV ca. 10 år 
/Christians arkiv

Da projektet startede, inden jeg kom til, havde de været ude at lave nogle under-
søgelser. De fandt ud af, at der var, hvad de kaldte et demokratisk underskud, 
altså manglende kendskab til demokratiske processer og altså, ja, et, hvordan 
systemerne virker, og hvor du går hen for at yde din indflydelse, så der er en hel 
læringstankegang i det her, og det er også en stor del af arbejdet, hvor skal vi gå 
hen og trykke, hvis vi gerne vil have gennemført noget. Der bliver jo snakket 
rigtig meget, og det er jo en generel ting for de fleste danskere, at der er et enormt 
fokus på folketinget som den lovgivende forsamling, og det er selvfølgelig også 
vigtigt, hvilke love der er, men langt det meste af det, der har indflydelse på din 
hverdag, det bliver vedtaget oppe på et rådhus eller måske i en forvaltning, så 
det er nogle helt andre steder, du egentlig skal gå hen for at ændre det, du øn-
sker at ændre… Måske er det ikke det officielle demokratiske system, vi skal gå 
igennem, måske er det en alliance med nogle andre civilsamfundsaktører, vi skal 
ud at lave, eller det er det boligsociale, vi skal ud at snakke med. Vi behøver ikke 
snakke med en politiker for at plante et træ. Og så ligesom også snakke om, hvad 
er demokratiet. Vi bruger rigtig meget tid på at snakke om, hvordan vi beslutter 
ting, og rigtig meget tid på hvordan vi diskuterer, og hvordan vi snakker sam-
men, som er noget af det, jeg ser som kernen i et demokrati, at du kan have en 
ordentlig dialog. Valget er måske egentlig ikke det mest demokratiske. Hvis vi 
kan snakke os frem til en løsning, er det jo at foretrække, en løsning som alle kan 
bakke op om, så vi behøver slet ikke at stemme for det her, det er vi sådan set 
enige om, vi har fundet et godt kompromis, ikke.

*

To af initiativtagerne til ”Byhaven”, Landsdommervej: Estrid og Anni-
ka /Kerstins arkiv

 https://vimeo.com/579333997/040d7473eb

*

https://vimeo.com/579312759/937341e676
https://vimeo.com/579333997/040d7473eb
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Elisabeth, 90 år, tidl. sygeplejerske, NV siden 1950erne /Christians 
arkiv

Nu i dag har det [Nordvest/Bispebjerg] en dårlig klang. Det har det. Men det 
havde det ikke dengang. Men det var sådan noget med, at man flyttede uden for 
byen, og så fik man nogle nye lejligheder og ejendomme udenfor byen. Det var 
sådan det, der var det bedste. Altså, man flyttede ud, også meget for børnenes 
skyld, for de havde godt af at få frisk luft! Det sagde man dengang... Alt det, der 
ligger på Tagensvej herop til Grundtvigskirken, det var jo nyt alt sammen! ... 
Det er blevet ringere, det er det altså. Alt det der drengebanderøveri, det havde 
vi ikke dengang. 

*

Territorial stigmatization is not a static condition, a neutral 
process, or an innocuous cultural game, but a consequential and 
injurious form of action through collective representation fastened 
on place. 

(Loïc Wacquant, Tom Slater & Virgílio Borges Pereira. Territorial 
Stigmatization in Action, Environment and Planning A, 2014, 
46: 1270-1280, p. 1278)

*

III Bypolitik

Vi ser nu på vores område via en specifik linse - tre niveauer af bypolitik: Køben-
havns Kommune, Områdefornyelse Nordvest og Folketinget. I udvalgte udsagn 
lytter vi ikke efter mening, men søger i stedet at løfte frem betydningsbærende 
ord og dominerende kategoriers interne modsatsforhold. 

*

Københavns Kommune

Vision. Verdens bedste by. Bæredygtig. Byrum, der inviterer til et mangfoldigt 
og unikt byliv. Metropol for mennesker. Byens liv, et aktivt tilvalg. Café, cykle, 
arbejde, dukkert i havnen, koncerter på byens pladser. Unikt storbymiljø. Grøn-
ne områder, ren havn, verdenskendt cykelkultur. 

Mangfoldig, bæredygtig, inviterende, tryg, ren. Verdens allerbedste byrum. Ver-
dens miljømetropol. Et mangfoldigt byliv er et rigtig godt kort på hånden i kon-
kurrencen med andre storbyer. Det tiltrækker turister, kreative mennesker og 



75Apropos social (u)retfærdighed 

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 6
6 - 8

2

virksomheder. Det giver økonomisk tilvækst og skaber et positivt billede af såvel 
byen som erhvervs- og kulturliv. Vi designer en by, hvor alle kan deltage i bylivet. 
Komfort, tryghed, herlighedsværdi. En by for alle. Alle har mulighed.  

(Københavns Kommune. Metropol for mennesker. Vision og mål for Københavns byliv 
2015. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, 2009) 

*

Områdefornyelse NV

Områdefornyelse, helhedsorienteret, fem år, fysiske, sociale og kulturelle ind-
satser i Nordvest. 60 millioner kroner. Kvarterplan, borgerinddragelsesproces.

Kvarteret. Velplanlagt, selvgroet. Spraglet. Særligt, mangfoldigt, rodet, overset. 
Erhverv og boliger, villaer og små lejligheder, arbejdende og arbejdsløse, mange 
med lav indtægt og nogle med høj indtægt. Det hele findes i Nordvest.

Fastholde, bevare, forbedre, udvikle, blive klogere, indtænke, opfange, løfte, 
skabe, synliggøre, tydeliggøre, fremme, fremhæve, videreføre. Understøtte, 
etablere, nye, bedre, stærkere, samle, styrke. Sammenhængskraft. 

Borgermøder, beboersamtaler, beboerbehov, borgerønsker, bevægelsesmønstre. 
Trængende, forsømt, utryg, mangelfuld. Støj, trafik, gennemskærer, opdeler, 
usammenhængende. Netværk, samarbejder og fællesskaber. Forbindelser, mø-
desteder, muligheder, potentialer, udviklingskim, åndehuller, tilgængelighed. 
Grønne arealer, byens særpræg, liv, pauser. Rekreative, inspirerende. Kvalitet. 
Iboende kultur, historie, kulturmiljø, kulturhistorie, arkitektur. Kant, hjerte og 
rigdom.

Visioner, drømme, bidrag, vilje. Sammenhold, fællesskab, tillid, respekt, mang-
foldighed, forskellighed, kontraster, sammenhæng, samhørighed, inklusion. 
Berige, forankre, drive frem. Ansvar. Sjove, grønne, kunstneriske gadehjørner, 
torve, parker, indhak og veje. Den unikke vilje til Nordvest. 

Tiltrække. Nye, mere, bedre. Urbane kvaliteter. Mødesteder, bynatur, hver-
dagsliv. Entreprenante kræfter, kreativ udvikling. Mangfoldigt, hverdagsmøder. 
Trivsel, fællesskaber, engagement. Kvarterets liv.

Tolerance, åbenhed, tryghedsudfordringer. Tryghed. Tryghedsindsats. Krimi-
nalprævention. Hverdagsmødesteder, fællesskaber. Renhold, tryghed, belys-
ning, aktiviteter og fællesskab på tværs. Begrønne, støjdæmpe, bløde trafikan-
ter. Tryghedssituationen, tryghedsmålinger, utryghed, tryghedsfremmende 
belysning. Demokratisk dannelse af kvarterets børn og unge, inklusion af ud-
satte borgere. Målrettet og koordineret. Den positive historie. Medborgerskab. 
Nordvest-specifikke kvalitetskriterier. 

(Områdefornyelse Nordvest. Kvarterplan 2016-2021. Københavns Kommune, 2016)
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*

Folketinget

Modvirke parallelsamfund. En ekstra og langt mere kontant indsats. Ghetto, 
hårdt ghettoområde, udsat boligområde. Ghettokriterier, kriterieværdier, kon-
centration. 

Konsekvent. Forandring, afvikling, omdanne, nedbringe, forebygge og nedbry-
de parallelsamfund, reduktion, afhænde, nedrive, omdanne, ommærke, ændre, 
salgbar, opsige, afhændelse af boligerne til private, genhuse, økonomiske inci-
tamenter, forbud. Konkretisere og tydeliggøre. Obligatorisk, forbyde, påbud, 
iværksætte, koordinere. Håndfast styring, indsatser, forudsætninger, udvik-
lingsplan. 

At ændre boligsammensætningen. Ensidig boligsammensætning, ensidig bolig-
form. Ændre andelen af almene familieboliger, øge antallet af ejerboliger, pri-
vate udlejningsboliger eller andelsboliger. Moderniserings- og forbedringsarbej-
der. En grundlæggende omdannelse fra et ghettoområde til en attraktiv bydel. 
Opdateres og konsolideres, mere robuste og sikre. 

At ændre beboersammensætningen. Beboere, ydelsesmodtagere. Arbejdsmar-
kedstilknytning, beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet, utryghed. Høj andel, 
høj koncentration. Uden for arbejdsmarkedet, overførselsindkomster, indvan-
drere og efterkommere, ikkevestlige lande, isolerede enklaver, danske normer og 
værdier. Afvise boligsøgende, integrationsydelse, uddannelsesydelse, kontant-
hjælp, utryghedsskabende kriminalitet. Anvise boligsøgende i beskæftigelse eller 
under uddannelse, fortrinsret.

Samfundsmæssige konsekvenser. Lav indkomst, livskvalitet. Børn uden rolle-
modeller med uddannelse og arbejde forstærker en kultur, hvor forsørgelse ikke 
forbindes med lønarbejde, og isolationen indebærer risiko for dannelse af paral-
lelsamfund. Høj koncentration af indvandrere og efterkommere i mange af de 
udsatte boligområder vanskeliggør integrationen. 

(Bemærkninger til Lovforslag L38. Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og 
boligministeren (Ole Birk Olesen). Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger 
m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og 
ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvis-
nings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.))

We increasingly live in divided and conflict-prone urban areas. 
In the past three decades, the neoliberal turn has restored class 
power to rich elites … The results are indelibly etched on the spatial 
forms of our cities… Even the idea that the city might function as 
a collective body politic, a site within and from which progressive 
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social movements might emanate, appears implausible. There are, 
however, urban social movements seeking to overcome isolation 
and reshape the city in a different image from that put forward 
by the developers, who are backed by finance, corporate capital and 
an increasingly entrepreneurially minded local state apparatus.

(David Harvey. The Right to the City. New Left Review, 2008, 
53: 23-40, p. 33-34).

*

IV Bor du her? /Kerstins tanker om social ulighed i området

Definitionsret

Social ulighed er for alvor på spil netop i byudvikling. Og når byudviklingen 
sker i på forhånd stigmatiserede områder, er det især retten til at definere sit 
nabolag, der er sat under pres. 

Enhver byplan er ret beset et billede. Eller sagt på en anden måde – hver eneste 
plan er egentlig en ren forestilling, eller en fantasi om en fremtidig omrokering. 
Den kunne lige så gerne være erstattet af andre forestillinger. 

Men enhver byplan hviler desuden på en rollefordeling. Det er i sagens natur 
altid de professionelle, der har retten til at forestille sig det nye rum.  Beboere og 
andre får muligheden for at se og forholde sig til billedet og møde både beslut-
ningstagerne og dem, der har tegnet. Og ja, de får lov til at diskutere, kritisere 
og justere detaljer. Og ja, de må sende længere indsigelser til beslutningstagerne. 
Men selve grundbilledet forbliver oftest intakt igennem indsigelsesperioden. På 
et helt konkret og praktisk plan er definitionen af ethvert byrum i dit fysiske 
nabolag derved defineret af personer uden konkret forbindelse til det faktiske 
sted. Uden levet erfaring med at gå hjem sent en novemberaften, eller på arbejde 
en tidlig forårsmorgen. 

Det, jeg temporært afprøver i mine dialogprocesser, er en alternativ rolleforde-
ling. Muligvis – men kun midlertidigt, kan den generere en anderledes fordelt 
ret til at forestille sig en kommende forandring og derved en anden relation til 
ens eget nabolag. 

Auctor-rolle

Jeg vil nu lade Christian indirekte minde os om noget, der nok er selvfølgelig i 
en samtale om social ulighed: I en artikel (Hansen, Christian Sandbjerg. Visions 
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of the North-West: Making a Working Class Neighbourhood in Copenhagen, 
Denmark 1900-1950. Scandinavian Journal of History 45. No. 4. 2020. pp. 
479-505.) nævner han Pierre Bourdieus begreb “auctor”, der betegner en per-
son, der med vis autoritet har lov til foran en forsamling at udsige noget officielt 
og på vegne af et flertal. Denne ret til at tale og blive hørt er, ifølge Bourdieu, 
koblet til en persons økonomiske, politiske og professionelle status – sådan som 
den opfattes af dem, der lytter. Navngivningen af denne ret – auctor-begrebet 
– blev vigtig for mig i mit arbejde. Ikke kun fordi den bekræfter min erfaring 
omkring definitionsretten, men fordi den italesætter, at ethvert mandat til over-
hovedet at tale i offentligheden er socialt produceret og koblet til et politisk og/
eller professionelt tilhørsforhold.

Christians artikel gjorde mig opmærksom på, hvordan denne taleret kunne kob-
les til de levede erfaringer, vi har hørt om ovenfor. Deltagerne i Apropos en eng 
tildeler gennemgående ikke autoritet til nogen på baggrund af professionel eller 
økonomisk status. Snarere virker den til at være knyttet til det konkrete tilhørs-
forhold: 

Bor du her? Kender jeg dig? Hvis ikke du bor her, ved du egentlig ikke hvordan 
her er. Hvor lang tid har du boet her? Jeg har boet her i 100 år.  Dette gælder også 
de unge Hvis ikke du er ung, og bor her, så ved du ikke, hvad det vil sige at være 
ung her. 

Yderligere lag af tilhørighed dominerer i området – især medlemskab af en lokal 
bestyrelse i et almennyttigt boligselskab. Disse bestyrelser er formelle repræsen-
tanter for ejendommene. Derfor har de en udvidet taletid hos kommune, plan-
læggere og rådgivere. 

Rollen som bestyrelsesmedlem er uaflønnet og udføres i kontortid, og er derfor 
også ofte generationsbestemt. Mange medlemmer har siddet meget længe på 
sin post, og har meget bestemte holdninger til tradition, etik – og til hinanden. 
Jeg ser denne organisatoriske stivhed som en logisk respons på det faktum, at 
kommunen i mange år har brugt netop dette område for at henvise boligløse og 
stærkt udfordrede borgere til ledige lejligheder. Det løbende sociale underskud 
der ophobes i foreningerne, som de lokale bestyrelser skal forholde sig til, er en 
kilde til uro. Belastningen er ikke blevet mindre af den såkaldte ghetto-plan: 

*

Jean, Formand for FSB-Bispeparken /Kerstins arkiv

https://vimeo.com/580766462/7ad6d32684

I forhold til vores specifikke case, Grønningen, er det dog en konkret erfaring, 

https://vimeo.com/580766462/7ad6d32684
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hvordan bestyrelser gennemgående underkender hinandens kompetencer, og 
endda ved sine beslutninger vedrørende ejendommen aktivt søger at kontrollere 
og stække specifikt udpegede grupper af beboere, herunder især beboere med 
anden etnisk herkomst, både i egne og andres boligselskab. (Se på ny: https://
vimeo.com/483165824/87e5fdaf25).

*

Foucault writes on controlling populations and workforces and 
normalizing things to make people, whom he refers to as “ bodies” 
once they have entered the disciplinary apparatus, more docile. 
Panoptic power is at its heart a hierarchic power structure, with 
everyone in the system subjected to someone else who is higher in the 
hierarchy in question.

 (Connor Sheridan. Foucault, Power and the Modern Panopticon. 
Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2016). 

*

Whatever the future may have in store, one thing is certain. Unless 
local communal life can be restored, the public cannot adequately 
resolve its most urgent problem: to find and identify itself.

 (John Dewey. The Public and its Problems. Swallow Press Ohio 
University Press, 1927).

*

Nassim, 14 år /Kerstins arkiv

https://vimeo.com/585349585/89bb8dcf51

What we need is a hegemony of democratic values and this requires a 
multiplication of democratic practices, institutionalizing them into 
ever more social relations so that a multiplicity of subject positions 
can be formed through a democratic matrix. It is in this way - and 
not by trying to provide it with a rational foundation – that we 
will be able to not only defend democracy but also deepen it. Such 
a hegemony will never be complete, and anyway, it is not desirable 
for a society to be ruled by a single democratic logic. Relations 
of authority and power cannot completely disappear, and it is 
important to abandon the myth of a transparent society, reconciled 
with itself, for that kind of fantasy leads to totalitarianism. A 
project of radical and plural democracy on the contrary, requires 
the existence of multiplicity, of plurality and of conflict, and sees in 

https://vimeo.com/483165824/87e5fdaf25
https://vimeo.com/483165824/87e5fdaf25
https://vimeo.com/585349585/89bb8dcf51
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them the raison d’etre of politics.

 (Chantal Mouffe. The Return of the Political. Verso, 2006, p. 
18)

*

V Den uretfærdige by /Christian tænker højt

Da Kerstin inviterede mig på gåtur på Grønningen og i Nordvest var det en pro-
vokation, hvis vi her husker, at det latinske provocare betyder at opfordre eller 
tilskynde. Det var en tilskyndelse til at bryde den vante isolation af normative 
spørgsmål om retfærdighed og handling. 

There is and always will be — and this is the reason that it concerns 
us — an unbridgeable distinction among (1) those arguments 
which appeal to our capacity to become enthusiastic about and our 
feeling for concrete practical aims or cultural forms and values, 
(2) those arguments in which, once it is a question of the validity of 
ethical norms, the appeal is directed to our conscience, and finally 
(3) those arguments which appeal to our capacity and need for 
analytically ordering empirical reality in a manner which lays 
claim to validity as empirical truth.

 (Max Weber. Objectivity in Social Science and Social Policy. In: 
The Methodology of the Social Sciences, pp. 50-112. The Free 
Press, 1949 [1904], p. 58). 

*

Montagen er en interessant genre, forførende ikke mindst, forvirrende måske, 
og i denne sammenhæng også en praktisk måde at bringe kunst og sociologi 
sammen; en praktisk handling. Men den er også en provokation. 

Hvor åben en diskurs kan sociologen tillade sig, når den officielle opgave er at 
beskrive, analysere, fortolke, forstå og forklare? Er montagen som fortolknings-
rum ikke blot en undskyldning for ikke at levere i det mindste et bud? Den 
spænder ben for tilskyndelsen til at kommentere, udlægge, konkludere. 

*

Sociology has an affinity with comedy, in that it reveals the 
wellsprings of authority… unmasks the hidden machinery that 
makes possible the production of the symbolic effects of imposition 



81Apropos social (u)retfærdighed 

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 6
6 - 8

2

and intimidation, the tricks and dodges that make up the powerful 
and important of all ages…

 (Pierre Bourdieu. Political Interventions. Social Science and 
Political Action. Verso, 2008, p. 135-6). 

*

Haacke til Bourdieu: “A democratic society must promote critical 
thinking, including a constant critique of itself. Without it, 
democracy will not survive”. 

*

Bourdieu til Haacke: “… All forms of symbolic domination operate 
on the basis of misrecognition, that is, with the complicity of those 
who are subjected to them. Even if it does nothing but describe facts 
and effects and bring mechanisms to light (such as those that create 
symbolic violence), science exerts a critical effect”. 

(Pierre Bourdieu & Hans Haacke. Free Exchange. Polity Press, 
1995, p. 54). 

*

De synspunkter vi her monterer – beboerudsagn, bypolitik, teori, egne reflek-
sioner, tvivl og tanker – kredser om (u)retfærdighed som meget umiddelbare 
følelser og evner. Uretfærdighed udtrykt som følelsen af, at verden ikke længere 
er den samme, af tab, af at være nedrakket og politisk overset, racialiseret, farlig-
gjort og kriminaliseret, af at være uhørt. Retfærdighed som følelsen af at leve et 
hyggeligt sted, af at opleve det nære, det landsbygagtige og som evnen til indivi-
duel og delvist kollektiv handlekraft. 

*

… a spatially anguished resident’s place on a social hierarchy 
made up of intersecting and overlapping categories—such as race, 
class, gender, and others—leads them to deflect the territorial 
stigma not just to anyone, but to their weaker ethnic and gendered 
neighbors… In the end, these deflections unintentionally reinforce 
the dominant racist and sexist imageries that anguished residents 
from the start.

 (Randol Contreras. There’s No Sunshine: Spatial Anguish, 
Deflections, and Intersectionality in Compton and South Central. 
Environment and Planning D: Society and Space, 2017, 35 (4): 
656-673).

*
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Men disse udsagn, tilsyneladende heterogene, taler også om uretfærdighed, når 
vi ser dem som symbolske kategoriseringer af virkeligheden foretaget fra socialt 
dominerede og dominerende positioner. De viser det uretfærdige i, at social 
ulighed og usikkerhed går hånd i hånd med bypolitikken og forstærker lokale 
mikrokonflikter og trods det, at ”nødvendig tolerance” fører til, at naboer, der 
blot deler det at være naboer og ikke meget andet, gensidigt nedrakker hinan-
den, den Anden, og mere nedværdigede og dominerede kategorier. 

Det lokale er institutionaliseret i byplanlægningen, hvor udviklingen af lokal 
identitet er blevet løsningen på den uretfærdige by. Men det lokale er også ind-
lejret i de sociale, symbolske og geografiske hierarkier, der strukturer byen og 
landet som sådan. Lidelsen lever lokalt, men produceres centralt. På den måde 
er montagen både forståelse og anklage - a cry and a demand. 

But the right to the city is a unitary right, a single right that makes 
claim to a city in which all of the separate and individual rights so 
often cited in charters and agendas and platforms are implanted. 
It is The right to the city, not rights to the city. It is a right to social 
justice, which includes but far exceeds the right to individual justice.

(Peter Marcuse. Whose Right(s) to what City? In: Neil Brenner, 
Peter Marcuse & Margit Mayer: Cities for People, Not for 
Profit, pp. 24-41. Routledge, 2012, p. 34).
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Social retfærdighed har længe været et centralt emne, og bliver særligt 
drøftet i de her år i forhold til (stigende) ulighed, og det jeg kalder for 
levedygtige samfund karakteriseret ved såvel retfærdige levekår som klima 
og miljømæssig bæredygtighed. I essayet fremanalyseres hvilke principper, 
der kan trækkes på for at skabe levedygtige fællesskaber

Emneord: Social retfærdighed, levedygtige havebrugssamfund, ulighed, 
fællesskaber, familie 

Social retfærdighed har længe været et centralt emne i samfundsvidenskab, 
pædagogik og filosofi. Særligt bliver social retfærdighed drøftet i de her år i 
forhold til (stigende) ulighed (f.eks. af Piketty 2020, 2021) og det, jeg kalder 
for levedygtige samfund karakteriseret ved såvel retfærdige levekår som klima 
og miljømæssig bæredygtighed (Munk 2022). Det er empirisk set åbenlyst, at 
eksisterende samfundstyper ikke er levedygtige og socialt retfærdige. Der har 
igennem flere årtier været fokus på, at større pædagogiske og sociale reformer 
skulle bidrage til afhjælpe store forskelle i livschancer, eller som jeg her taler 
om: Socialt retfærdige levekår. Det vil sige, at chanceuligheden for at klare sig 
godt i skolefag som matematik og dansk, få en uddannelse og opnå et vellønnet 
arbejde er væsensforskellig mellem bedre stillede socialklasser og ringere 
stillede socialklasser. Mange af disse reformer har ikke givet de intenderede 
resultater. Tværtimod er chanceuligheden, forstået som social mobilitet, steget 
i uddannelse (Karlson og Landersø 2021) og i indkomst (Harding og Munk 
2020). Parallelt hermed vokser den økonomiske ulighed (Piketty 2020), blandt 
andet i takt med en væsentlig reduktion i omfordelingen af indkomst og 
andre tilsvarende politiske reformer. Forestillingen om, at pædagogik og andre 
tilgange kan ændre livschancerne sker således ikke umiddelbart. Endelig er CO2 
aftrykket meget ulige fordelt; ikke længere primært mellem landene som i 1990, 
men nu inden for landene. De højeste indkomstklasser i landene udleder klart 
mere end de lavere indkomstklasser (Chancel 2021). Derved bidrager de højeste 
indkomstklasser mindst til klima og miljømæssig bæredygtighed. Som Lucas 
Chancel (2020), Bruno Latour (2018) og Éloi Laurent (2020) alle understreger, 
så hænger ulighed, eller social retfærdighed, sammen med klima og miljø.

Som en form for svar på spørgsmålet om, hvorledes social retfærdighed kan (gen)
skabes, tages afsæt i en samfundsformation fra omkring 5.000-10.000 år siden, 
det hortikulturelle samfund, lige før opkomsten af landbrugssamfundet, som 

Martin D. Munk

Social retfærdighed  
i havebrugssamfundet
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Gerhard Lenski (1966) beskriver gennem et økologisk-evolutionært teoretisk 
blik. Nolan og Lenski (2015) analyserer sammenhængen mellem samfundstype, 
jordbrug, kultivering af planter, fællesskab, reproduktion, ulighed, økonomi, 
teknologi og overlevelse i et økologisk-evolutionært perspektiv. Med andre ord, 
helt grundlæggende er strukturel ulighed, jordbrugstype, reproduktion og 
levedygtighed tæt sammenvævet (Nolan og Lenski 2015; Munk 2022; Nielsen 
2004). 

Denne tilgang understøtter jeg med en skelen til, at ulighed hænger sammen 
med først udviklingen af teknologi i landbruget, siden kapitalisme og 
modernitet, og at efterstræbelsen af social status er en stærk drivkraft, som 
gennem ideologien om meritokrati indeholder et kontraproduktivt element 
såvel samfundsmæssigt som miljømæssigt betragtet. Tillige underbygger jeg 
tilgangen med betragtningen om, at den hortikulturelle samfundstype kan 
anvendes i moderne tid, - til skabelsen af levedygtige samfund med social 
retfærdighed. Endelig anvender jeg en forståelse af, at familie, husholdning og 
økonomi hænger nært sammen, hvilket knytter sig til sammenhængen mellem 
reproduktion, produktion, gensidighed og omfordeling (jf. Polanyi 2001).

Ulighed og social status

Social uretfærdighed hænger tæt sammen med den strukturelle ulighed i et 
samfund, det vil sige ulige levekår, som over tid fremmes af en monopoliseret 
kapitalistisk produktionsmåde. Som Max Weber (1978) viste, bidrager 
moderniteten på den ene side, gennem svækkelse af husholdningen og den 
simple vareproduktion, til individuel frisættelse, som særligt tager form for 
omkring 130 år siden. Sammen med et afgørende uddannelsesløft leder denne 
udvikling efterhånden til stigende lighed set i et historisk perspektiv. På den 
anden side bidrager svækkelsen af fælles produktionshusholdninger i slægten 
med respekt for jorden senere hen til stigende strukturel ulighed, og flere 
borgere bliver afhængige af arbejdspladser i profitdrevne virksomheder eller i 
staten. Derved kan de fleste borgere ikke længere regne med støtte fra kollektive 
husholdninger og civilsamfund. Denne udvikling accelereres af en voldsom 
kapitalakkumulation i den vestlige verden, fx målt på ulige velstandsstigninger, 
reguleringer af især den offentlige sektor, statslig centralisering og eksponentielt 
stigende ulighed målt på indkomster og formuer, som særligt stiger fra 1980erne 
og 1990erne, trods reduceret fattigdom. Derved koncentreres magtfulde 
positioner og finansiel kapital i stigende grad på færre og færre hænder (Piketty 
2020). 

Denne ulighedsproces er set tidligt i historien. Konstitueringen af ulighed, 
og dermed social uretfærdighed, tager allerede sin begyndelse i den neolitiske 
periode (Munk 2022). Præhistorisk ulighed kan således spores tilbage 
til indførelsen og brugen af okseploven i landbruget. Et betydeligt antal 
arkæologiske steder afslører en stejl stigning i uligheden i Eurasien for ca. 6000 
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år siden, da indførelsen af okseploven er en arbejdsbesparende teknologi som 
frakobler velstand og arbejde (Fochesato, Bogaard og Bowles 2019). Denne 
ulighedsproces, er stadig aktuel i moderne samfund, ikke alene økonomisk 
og socialt set, men også miljømæssigt. Piketty (2020) dokumenterer denne 
aktualitet ved at vise, at formueuligheden er stigende samtidigt med, at 
miljøbelastningen er ulige. 

Ulighed som fænomen bliver således kædet sammen med bæredygtighed 
(Chancel 2020; Laurent 2020), som jeg breder ud til et begreb om levedygtighed. 
Levedygtighed henviser til samfundets evne til at sammenkoble social 
retfærdighed, strukturelle levekår og klima- og miljømæssig bæredygtighed. 

Med vor levemåde og samfundstype i form af kapitalisme, hvor der stræbes 
efter succes og social status, skævvrides mere grundlæggende den biologiske 
og sociale reproduktion med færre typer af livsformer til følge. Moderne 
produktion, ulighedsstrukturer og livsformer med overforbrug er ved at 
ødelægge og omkalfatre disse reproduktioner for altid. Klimaet og vore 
økosystemer er under kraftige forandringer med uoverskuelige følger for alt 
biologisk liv (Munk 2022; Laurent 2020; Polasky et al. 2019). Skævvridningen af 
reproduktionen kommer til udtryk ved, at familieformer er under opløsning og 
omkalfatring, navnlig i middel- og arbejderklassen, hvor skilsmisse og jobskifte 
er hyppige begivenheder, medens underklassen oftest er karakteriseret ved lave 
indkomster, brudte familier, ustabilitet og begrænset uddannelse. I de seneste 
årtier forårsages disse skævvridninger især af, at arbejdsdeltagelsen polariseres 
og konkurrenceudsættes i befolkningen, godt hjulpet af ulighedsskabende 
skattepolitikker. Parallelt hermed tager urbaniseringen til (Munk 2016) med 
stigende social segregering og boligpriser til følge. 

Helt grundlæggende koloniseres livsverdenen gennem moderniserings- og 
rationaliseringsprocesser (Habermas 1997, 382; Nørager 1987, 189) processer 
stærkt påvirket af en systemisk kapitalisme med udbytning af natur og 
mennesker, som i sin karakter baseres på kortsigtede økonomiske kalkuler 
med performance og præstationer som vigtigste værdier. Det kan iagttages, 
at mennesker i moderne samfund kommer ud af balance uden rodfæstning. 
Eksempelvis illustreret ved at børn og unge af læger ordineres til at tage piller 
for at kunne klare mosten i en skole og et samfund, som dyrker det overophedede 
selv med ”friheden” til gennem egne og andres forventninger at søge succes i 
skolen og senere i livet på bekostning af fællesskaber (jf. Ferdinand Tönnies 
1957) og eget naturlige velvære. Denne udvikling fører i sidste ende også til en 
negligering af strukturelt funderet social uretfærdighed, hvor det accepteres, 
at individet er afhængigt af egen formåen, ikke af kollektivet. Utallige studier 
af inter- og multigenerationelle ulighedsrelationer viser ikke desto mindre, at 
denne forståelse af individet ikke er sandfærdig, da fællesskaber og familie er 
helt afgørende. 
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I stedet for at problematisere de samlede omkostninger og gevinster ved 
efterstræbelse af social status har reformatorer og fagfolk, herunder sociologer 
og pædagoger, gennem mange generationer været, og er, optagede af, at 
socialklasser har lige adgang til og muligheder for forskellige former for status 
i uddannelse, indkomst og arbejde (Jackson 2020; Karlson og Landersø 2021). 
En efterstræbelse som understøttes af en udbredt ideologi om meritokrati, 
navnlig fremført i kredse med anskuelser forankret i politisk liberalisme. 
Denne ideologi er på det seneste blevet problematiseret af Michael Sandel 
(2021), som argumenterer for, at en retningsangivende tanke om individets lige 
muligheder i virkeligheden bidrager til cementering af en stigende strukturel 
ulighed, og dermed til social uretfærdighed. Denne type af argument fremføres 
tillige af Michelle Jackson (2020). Ses der på årtiers politiske, pædagogiske og 
sociale tænkning konstaterer såvel Jackson som Sandel et skifte fra, at social 
retfærdighed handler om strukturel lighed til individuelle lige muligheder 
med et fokus på, at børn og unge fra forskellig social baggrund har lige 
chancer for at opnå en bestemt uddannelse, arbejde og indkomst. Som følge 
heraf begrundes reformer på skoleområdet og andre bærende institutioner 
ud fra en intention om at mindske virkningen af ”social arv” og at skabe lige 
muligheder. Derved fokuseres i reformerne typisk på enkeltstående sociale og 
pædagogiske greb, fx med henblik på at unge bliver bedre i matematik og dansk 
for at øge chancerne i uddannelsessystemet. Særligt paradoksalt indebærer 
2013 erhvervsskolereformen samtidigt, at adgangen til erhvervsuddannelser 
forandres med færre indgange og vanskeliggøres med karakterkrav om bestået 
i dansk og matematik (Jørgensen 2016). Dette til trods for at empiriske studier 
fra det daværende KORA og Rockwool Fondens Forskningsenhed begge viste, 
at omkring en tredjedel af erhvervsskoleelever med karakterer i matematik og 
dansk under 2 gennemførte en fuld erhvervsuddannelse. 

Over de seneste 40-45 år mistes derved en forståelse for vigtigheden af 
sociale strukturer og radikale reformer til fordel for mere isolerede tekniske 
interventioner og målinger heraf (Jackson 2020). Dette indebærer, at pædagogik, 
uddannelse og sociale foranstaltninger bliver til instrumenter i øgningen af 
den sociale uretfærdighed. Et overfokus på individets lige muligheder frem 
for strukturel ulighed er med til at fjerne fokus fra, at social uretfærdighed i 
høj grad produceres og reproduceres gennem strukturelle ulige livsbetingelser, 
begrænsninger og institutioner (Jackson 2020; Bourdieu 1996, 2014). Historisk 
ved vi, at det netop strukturelt er muligt at løfte unge med opbygningen af 
et flerstrenget og rummeligt uddannelsessystem. Eksempelvis peger en række 
amerikanske forskere på opbygningen af community colleges og grundskoler i 
USA i slutningen af 1800-tallet og frem som et afgørende gennembrud (Piketty 
2020; Brint 2017). Målet dengang var at understøtte udviklingen af unges 
håb og kvalifikationer, forankret i egne lokale samfund, oftest med fordel i 
allerede eksisterende stærke bånd til arbejdsmarkedet og aktiviteter i det civile 
samfund. En udvikling som også kom til Danmark, blot meget senere (Karlson 
og Landersø 2021). 
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Det hortikulturelle samfund og reproduktive strategier

Mange teorier har fokuseret på samfundstype og –modeller med fokus på vækst, 
profit, velstand, statslig genereret velfærd og generel social reproduktion. Få 
teorier har familien, husholdningen og levedygtige samfund som centrum for 
begrebsdannelse og undersøgelser. Problemet er, at eksisterende samfundstyper 
og mennesket som art – især i det moderne samfund – har, og er ved at 
underminere reproduktionsgrundlaget for social retfærdighed (Fraser 2014). 
Især omkalfatres økologien, såvel den humanøkologiske som naturens økologi. 
Social retfærdighed kan imidlertid ikke skabes og oppebæres uden, at jorden, 
atmosfæren og naturen (den naturlige kapital, jf. Barbier 2019) er intakt, da 
ubalancer heraf rammer skævt i såvel nuværende som kommende generationer, 
hvor mange antageligt mister livsgrundlaget (Laurent 2020).  

Derved kommer sociologisk reproduktionsteori ikke alene til at handle om sociale 
og økonomiske overlevelsesstrategier (Bourdieu 1996), men om basal økologi, 
biologi og socialitet der muliggør en levedygtig og bæredygtig reproduktion 
af familier, fællesskaber, husholdninger, produktion og civilsamfund. Dette 
handler ikke om, hvordan familier og sociale grupper formår at leve videre 
inden for en kort tidshorisont og varetage snævre interesser om at vinde mere 
end de andre, apropos efterstræbelsen af social status. 

I stedet handler det om et samfund med levedygtige husholdninger og om at 
mestre varetagelse af familiens og fællesskabets muligheder for livsformer med 
stabilitet. Familiens og civilsamfundets interesser kan potentielt varetages 
ved fastholdelse af politisk autonomi og et socialt forankret kredsløb i det 
nære fællesskab, en videreførelse af slægten og netværk gennem reproduktive, 
strategiske og langtidsholdbare handlinger med øje for vigtigheden af profylakse 
(det vil sige et sundt liv), muligheder for at kvalificere sig til en omsættelig 
indkomst gennem adgang til arbejde, sund biologi og natur.

Hvis vi går længere tilbage i tiden, er det muligt at finde en mere levedygtig 
samfundstype, som på sæt og vis allerede nu praktiseres i det små, ved at borgere 
såvel i byerne som på landet fokuserer på havebrug og selvforsyning gennem 
regenerative jordbrug (White 2020) og brug af haver.

Særligt det hortikulturelle samfund, havebrugssamfundet, som type, er 
en øjenåbner (Lenski 1966; Nolan og Lenski 2015). Lenski beskriver det 
som et samfund mellem jæger-samler samfundet og landbrugssamfundet. 
Havebrugssamfundet opstår på grund af global opvarmning for 15.000 til 
8.000 år siden, og dermed bliver det nødvendigt at kultivere planterne selv, og 
have husdyr for at sikre fødekæden, frem for blot at indsamle planter i den vilde 
natur og udøve jagt. Havebrugssamfundet benytter en kultiveringsteknik, som 
vi også kender til i dag, nemlig ”slash and burn”. 
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Sociologisk set er samfundstypen særlig interessant, da det på den ene side 
er karakteriseret ved en lav grad af ulighed, høj social mobilitet, et stabilt 
økonomisk overskud (Nolan and Lenski 2015) og på den anden side miljømæssig 
bæredygtighed. Et samfund med et stabilt overskud er afgørende for at kunne 
brødføde større fællesskaber og for at kunne investere i såvel nutiden som i 
fremtiden.

Uligheden sætter sig, som nævnt, for alvor igennem med opfindelsen 
af okseploven i landbrugssamfundet og adgang til og ejerskab over jord 
(som senere formaliseres, jf. Piketty 2020), hvilket ifølge Jørgen Jensen 
(2013) etableres som et resultat af handel og social dynamik. En dynamik 
karakteriseret ved en konkurrence om magt og prestige (Munk 2022). Det ulige 
landbrugssamfund konstitueres vel dermed både som et resultat af en dynamik 
i den socioøkonomiske sfære og teknologi, og derved påbegyndes en social 
stratificering af dem som har, og dem som ikke har.

Således betragter jeg det hortikulturelle samfund som en levedygtig og mere 
retfærdig samfundstype, der deler træk med det egalitære moderne samfund 
(Harding and Munk 2020). Denne samfundstype opfylder en række betingelser, 
herunder en høj beholdning af social kapital, lav ulighed, betydelig grad af 
lokal familiestabilitet og stærk tilknytning til foreninger (Munk 2022). Tillige 
er dyrkningen af jorden og natursynet afgørende aspekter. Det er dermed ikke 
blot en vis type af velfærdsstat, som kan give lav ulighed, høj social mobilitet og 
økonomisk overskud. 

Levedygtige regenerative jordbrug forsøges praktiseret rundt i verden på 
et eksperimentelt plan (Brown 2018) og udspringer af mange forskellige 
lokalsamfund, hvor familier og fællesskaber driver regenerative jordbrug med 
fokus på dyrkning af jorden på en måde, som gør jorden blød og god til at 
optage kulstof. I Danmark er der i de seneste år dukket forskellige initiativer 
op. Eksempelvis foreningen af familielandbrug på Sjælland med sigte på at 
dyrke jorden skånsomt og effektivt (VKST uå.) og Foreningen af Regenerativt 
Jordbrug (FRG), som i 2020 blev stiftet af unge jordbrugere og andre. FRG 
skriver på deres hjemmeside: 

Regenerativt Jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang 
med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger 
den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og 
miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund 
og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af 
biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden 
og dyr på græs – regenerativt jordbrug (FRG uå). 
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En ung jordbruger, Anders Højlund Andersen, beretter på Ja Aktuelt om 
forskellige praksisser rundt i verden, særligt i Danmark, Sverige og USA, 
hvor økologisk landbrug blev genintroduceret i 1947 via indsatser på Rosdale 
Institute (Andersen 2021). Et institut som sammen med andre kræfter på det 
seneste har etableret en form for certificering af regenerative jordbrug (ROC 
uå.). 

Lignende fællesskaber etableres i andre beslægtede sammenhænge. 
Fødevarefællesskaber dannes og kobler sig blandt andet til disse jordbrug, 
eksempelvis i Københavnsområdet (Københavns Fødevarefællesskab uå.). En 
række højskoler, fx Brandbjerg, forsøger at omlægge til regenerativt jordbrug (se 
fx Lysgaard 2020). De skriver:  

På højskolen er vi i gang med at omlægge driften af vores 
udeområder til et regenerativt jordbrug, som involverer både 
produktion af grøntsager og kød til højskolens undervisning og 
køkken, naturgenopretning og biodiversitet, samt opbygning 
af jordens frugtbarhed og kulstoflagring heri. Vi har indtil 
videre anlagt skovhave, en kombineret køkken- og frugthave, 
græsningssavanne med får, og vi er i gang med at anlægge en 
større køkkenhave med drivhusdomer, høns og ænder, samt et 
’ biodiversitetsparadis’ og 34 hektar urørt naturskov (Brandbjerg 
Højskole 2021).

Deres beskrivelse er dækkende for, hvorledes mange regenerative jordbrug 
rammesættes og drives særligt med fokus på, hvorledes unge generationer kan 
dannes i en ny tid med regenerativt jordbrug, såvel begrebsligt som praktisk. Der 
mangler imidlertid forskning i hvilke sociale forudsætninger, der skal til for at 
sådanne fællesskaber og nye praksisser kan lykkes, også på et større globalt plan 
(Chaves og Wals 2018). Her peger jeg slutteligt på en række andre principper for 
bedre at kunne lykkes med at realisere disse fællesskaber.  

OIKOS, omfordeling og gensidighed

Et princip, vi imidlertid kan hente hjælp fra til at understøtte udviklingen 
af socialt retfærdige havebrugssamfund, er OIKOS, hvilket er et overset 
reproduktionsprincip i samfundsvidenskabelig teori og forskning (Munk 
2016, 2021). Økonomi (der kommer af det oldgræske oikos), husholdning og 
familie tænkes som forskellige sider af samme sag, der gensidigt forudsætter 
hinanden. Her tænkes familie bredere end far, mor og børn; det vil sige mere 
på den udvidede familie og større fællesskaber, som potentielt i højere grad 
end klassebaserede kernefamilier kan bidrage til øget social retfærdighed, der 
for eksempel kan understøttes via deltagelse og drøftelse, som Piketty (2020) 
fremhæver. 
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Det aristoteliske hushold (oikos) er økonomisk selvbærende, og som med stor 
enighed blandt klassikere betragtes som den oprindelige fundamentale enhed 
bestående af husholdning(er), familier over flere generationer, økonomi, typisk 
jord og grundlæggende opdragelse. Oikos henviser til ejendom, familie og en 
samlet produktionsenhed, medens oikia henviser til hushold og den fysiske 
bygning (Munk 2016, 86). 

I et OIKOS er familien, sociale relationer, hushold, bygninger og økonomi 
tæt sammenkoblede, og udgør dermed en anden form for økonomi end en 
ødelæggende kapitalistisk økonomi. OIKOS kan således bidrage til en genstart 
og udvikling af en form for cirkulær økonomi, hvilket efterlyses af førende 
forskere på området (Polasky et al. 2019; Melgar-Melgarab og Hall 2020). 
I moderne samfund er familie, fællesskaber og marked mere opdelt end i et 
OIKOS, en opdeling og differentiering som Max Weber (1978) har beskrevet 
på forskellig måde. Havebrugssamfundet tænker jeg som en generel model 
for samfundsopbygning, hvor OIKOS-princippet kan udgøre et element i 
udviklingen af havebrugssamfund og princippet om regenerativt jordbrug et 
andet. 

Et tredje princip kommer fra Karl Polanyis (2001, 55-56) analyser af 
OIKOS, hvilket giver indsigt i, hvorledes et retfærdigt levedygtigt samfund 
grundlæggende kan understøttes af et forenet princip om gensidighed og 
omfordeling. Der produceres og skabes ikke alene værdier til producenten 
og familiens eget brug (modsat profit) i husholdet, men til et bredere socialt 
fællesskab, som Putnam (2015) på det seneste har fremhævet, idet overskuddet 
af produktionen kan veksles på et marked (en tilsvarende distinktion mellem 
husholdning og profitskabelse findes allerede hos Max Weber (1978, del I, 
kapitel 2(10), del II, kapitel 4). 

Todelingen af en husholdning med produktion til (eget) brug og en anden 
pengedrevet produktion til markedspladsen fastholdes af Polanyi med vægt 
på, at førstnævnte har forrang. Derved gives en forholdsvis klar opskrift på, 
hvorledes levedygtige og retfærdige samfund skabes gennem et forenet princip 
om gensidighed og omfordeling. Dette forenede princip akkompagneres af et 
blik for stabile økonomiske overskud og parres med viden om, hvorledes de 
fælles naturbaserede goder på en bæredygtig måde, i dag, kan udgøre grundlaget 
for selvbærende husholdninger og fællesskaber. Dette er afgørende for, om og 
hvordan fremtidige børn, børnebørn og oldebørn vil klare sig – eller ikke vil 
klare sig. 
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Målet er det levedygtige socialt retfærdige havebrugssamfund, der er i stand 
til – via regenerative fællesskaber, livsformer, hushold, kapable familier og 
dannelsesprocesser forankret i princippet om gensidighed – at tage vare på 
nuværende og kommende generationer, såvel socialt, mentalt, pædagogisk 
som økologisk. Samfund og fællesskaber som medvirker til skabelse af social 
retfærdighed.

Martin D. Munk, professor, afd. for pædagogisk sociologi, DPU, 
Aarhus Universitet
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Børnefællesskaber og sociale strategier
- Ressourcepædagogers betydning for 

børnehavebørns forhandlinger om  
social status

Børn indgår, ligesom voksne, i komplekse sociale situationer, formet af 
magtstrukturer og sociale normer, som de med varierende succes navigerer 
i. Fysisk styrke, sociale relationer og adgang til eksklusive aktiviteter har 
også blandt børnehavebørn betydning for deres sociale status i børnefæl-
lesskabet. Børnenes sociale normer formes af de pædagogiske indsatser 
og rammer, der karakteriserer børnehaven som institution. Artiklen 
undersøger, med empirisk udgangspunkt i en børnehave i et socialt udsat 
område, disse sociale normer og værdier i institutionens børnefællesskab, 
herunder hvordan disse formes af institutionens sociale omstændigheder, 
didaktik og pædagogiske indsatser. Særligt fokuserer artiklen på børnenes 
indbyrdes forhandlinger om status, der kommer til udtryk gennem fysisk 
vold og forhandlinger om samvær med institutionens ressourcepædagoger. 
Artiklen peger på, at den pædagogiske praksis og de socialpædagogiske 
indsatser kræver øgede økonomiske ressourcer og omstrukturering for at 
skabe den intenderede sociale udvikling og trivsel. 

Institutionssociologi, socialpædagogik, inklusion, børnefællesskab, 
ulighed

Malak1, Aida, Hasna og Yasmin har fået lov til at lege i 
fællesrummet. Malak sætter sig på en stol, hvorfra hun bestemmer 
forløbet af en leg, hvor de andre skal løbe frem og tilbage. Efter 
kort tid bliver Aida træt og går over mod mig, der sidder i sofaen. 
Malak råber vredt til hende: ”Aida løb ellers kommer du ikke 
med Lone!”. Aida skynder sig tilbage, og legen fortsætter. Da 
Malak bestemmer, at de skal lege med modellervoks, og at hun 
skal styre, hvem der må bruge de forskellige forme, protesterer 
Hasna og forsøger selv at tage de ting, hun gerne vil have. Malak 
konstaterer, at Hasna så ikke må komme med til aktiviteter med 
hendes ressourcepædagog, Lone, og opfordrer de andre børn til 
at gå fra Hasna og legen. Da de andre børn rejser sig op, lægger 
Hasna formene fra sig med et ”Okaay Malak”.

1 Af hensyn til informanternes privatliv er alle personer, såvel som institutionen, anonymiseret 
gennem pseudonymer
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Denne legeaktivitet fandt sted mellem fire 5-7-årige piger i Børnehaven 
Solsikken, beliggende i et socialt udsat område i Jylland, hvor jeg i efteråret 
2019 udførte et længerevarende feltarbejde blandt børnehavens børn. 
Legesituationen eksemplificerer, hvorledes børnenes sociale interaktioner bliver 
formet af de sociale hierarkier og værdier, herunder de sociale indsatser i form 
af ressourcepædagoger, der er tilstede i børnehavens sociale rum. Forskning har 
vist, at børn fra udsatte områder klarer sig dårligere fagligt og socialt i skolen, 
får dårligere jobs og oftere er involveret i kriminalitet, hvilket indsatser tidligt i 
børnenes liv skal søge at ændre (Asmussen & Ottsen 2019). Derfor samarbejder 
mange børnehaver i udsatte områder med kommunerne, der, gennem finansiel 
støtte, kurser og tilknytning af ressourcepædagoger, søger at give personalet de 
fornødne ressourcer til at skabe øget trivsel og udvikling og på sigt understøtte 
børnene i at bryde denne sociale prognose. Disse indsatser har stor indflydelse 
på børnenes hverdag i daginstitutionerne og kommer til udtryk gennem 
mange skift i og varierende adgang til voksenkontakt, afbrudte aktiviteter 
og samlinger og varierende adgang til særlige lege- og læringsmiljøer, der også 
påvirker børnenes indbyrdes relationer. Dette er fokus for artiklen, der søger 
at belyse de sociale dynamikker blandt børnene i en specifik daginstitution, 
herunder hvorledes disse bliver formet i samspil med den daginstitutionelle 
ramme og pædagogiske indsatser. Artiklen peger på, at de socialpædagogiske 
indsatser omformes i daginstitutionens børnefællesskab og kan have utilsigtede 
konsekvenser for børnenes sociale erfaringer og trivsel. 

Artiklen følger Børnehaven Solsikkens børn og udfoldes med indledningens 
Malak og Aida som analysens midtpunkt. Først introduceres undersøgelsens 
empiriske udgangspunkt og metode efterfulgt af analysens forskningsmæssige 
afsæt. Herefter præsenteres børnehaven som en institution med specifikke 
strukturer og forhold, der har betydning for hverdagen i Solsikken. Følgende 
bliver det belyst, hvordan børnenes interaktioner kommer til udtryk gennem 
sociale hierarkier, der formes af institutionens strukturer og praksis samt 
børnenes evne til at forholde sig til disse. Artiklen sætter afslutningsvist 
spørgsmålstegn ved, hvorledes de nuværende forhold og pædagogiske indsatser 
i børnehaver i udsatte områder har utilsigtede konsekvenser, der medvirker 
til at forstærke frem for at forebygge, sociale forskelle, og peger på behovet 
for flere økonomiske og faglige ressourcer i omlægningen imod en bredere 
socialpædagogisk tilgang. 

Etnografisk metode og etiske overvejelser

Artiklens empiriske grundlag er baseret på 3 måneders feltarbejde i Børnehaven 
Solsikken, der fokuserede på børnenes sociale samspil og fællesskab. Som følge af 
undersøgelsens fokus indtog jeg en position som atypisk voksen, der er etableret 
midt imellem de typiske børne- og voksenkategorier (Gulløv & Højlund 2006). 
Denne position betød, at jeg så vidt muligt undlod at gøre brug af den autoritet, 
som den voksne rolle i daginstitutioner medfører, og i højere grad indtog en 
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plads blandt børnene, hvor jeg indgik som en form for legekammerat. Denne 
atypiske rolle var kompleks samt forskningsmæssigt og personligt udfordrende, 
da jeg, som artiklen vil vise, befandt mig midt i en hierarkisk og forrået social 
kultur, hvor jeg blev indviet i børnehemmeligheder, men hvor jeg også til tider 
fandt det nødvendigt at gøre brug af min voksenautoritet. Denne komplekse 
rolle blev særlig tydelig i interviews med børnene, idet interviewsituationen er 
karakteriseret af en ulige magtfordeling mellem interviewer og interviewede, 
hvilket blev forstærket af min autoritative position som voksen overfor børn 
(Rytter & Olwig 2018). For at mindske denne ulighed, interviewede jeg børnene 
i par og lod deres samtaler sætte retningen for interviewet (Kampmann 1998). 
Derudover holdt jeg interviewsituationen legende gennem brug af tegning og 
kortsortering (Gilliam 2006) som interviewformer, der samtidig gav børnene 
mulighed for at udtrykke sig kreativt frem for verbalt. Interviewene gav 
mulighed for at inddrage børnenes perspektiver og skabe indsigt i børnenes 
forståelser og værdisætninger af ”gode legesteder”, vennegrupper og popularitet. 
Interviewene gav derudover mulighed for at undersøge børnenes fornemmelse 
for og bevidsthed omkring børnefællesskabets sociale normer og medvirkede til 
at understøtte mine observationer og analyser. 

Jeg har undervejs og efter feltarbejdets forløb været optaget af børnenes 
perspektiv, inddragelse og lyst til at deltage i forskningen, foruden deres 
repræsentation i nærværende artikel. Artiklen har derfor fokus på at vise, 
hvorledes de sociale normer og adfærd, der identificeres i analysen, giver 
mening som følge af børnenes møde med daginstitutionen og ikke skal ses som 
personlige karakteristika.

Forskningsmæssigt afsæt

Artiklen tager afsæt i interaktionismen og den nyere børneforskning, der 
fokuserer på børn som sociale aktører, som interagerer med andre aktører, men 
samtidig er formet af de objektive strukturer i samfundet, der påvirker deres 
sociale position og handlemuligheder (Gulløv 1998). Hovedfokusset i denne 
artikel er således de perspektiver og betydninger, der skabes og formes i de 
sociale interaktioner i børnenes hverdag. Artiklens analyse udfolder sig med 
inspiration i sociologen Pierre Bourdieus praksisteori, hvor individet formes 
af sin opvækst, baggrund og tilgængelige ressourcer, der har betydning for 
dennes værdier, interesser og egenskaber. Dette har betydning for, hvordan 
individet interagerer med andre og påvirker også, dennes muligheder for at 
opnå magt og indflydelse, idet individet gør brug af specifikke strategier ud fra 
de ressourcer og egenskaber, denne har til rådighed (Bourdieu & Wacquant 
1992). Disse strategier for interaktion er ikke bevidste, men formes af individets 
opvækst, tidligere interaktioner og følgende verdensforståelse og fornemmelse 
for spillet, hvilket således også betyder, at alle aktører ikke har lige muligheder 
for at opnå magt og indflydelsesret. Artiklen skriver sig ind i denne forståelse 
af magt, som retten til at definere attraktive og legitime værdier, privilegier og 
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goder, der konstant udfordres af andre sociale aktører. Magt er således ikke en 
statisk enhed der besiddes, men funderes i sociale interaktioner og relationer, 
der konstant udfordres og forandres. Artiklen skriver sig desuden ind i 
institutionssociologien med afsæt i sociologen Erving Goffmans analyser af 
institutioners struktur, formål og betydning for medlemmernes sociale adfærd. 

Børnehaven som institution

Børn bruger i dag størstedelen af deres tid i børnehaven, hvor de skal forholde 
sig til institutionens regler, de voksne samt de mange andre børn. Som 
argumenteret af antropologen Eva Gulløv (2004), har institutionsbegrebet 
flere betydninger: i hverdagsbrug bliver institution brugt som betegnelse for de 
konkrete bygninger, der har til formål at lære børnene at blive kompetente og 
værdifulde samfundsborgere, men i den samfundsvidenskabelige terminologi 
betegner institution også sociale fællesskaber, opretholdt gennem specifikke 
normer og forestillinger, der opleves som objektivt gældende og derfor 
reproduceres gennem medlemmernes handlen (Gulløv 2004). Institutionen 
er derigennem med til at forme det fællesskab, der kommer til udtryk gennem 
aktørernes tilstedeværelse i institutionen. Fællesskabet er opdelt i forskellige 
positioner med forskellig magt, og børnene i daginstitutionen må underlægge 
sig pædagogerne, der udgør institutionens autoritet, og følge de voksnes 
anvisninger for acceptabel adfærd, der er formet af specifikke pædagogiske 
værdier og magtforhold (Gulløv 2000). I overensstemmelse med den 
dominerende socialisationsforståelse i dagtilbud, blandt andet belyst gennem 
sociologen Norbert Elias’ civiliseringsteori, skal tiden i institutionen aflære 
børnene deres tilbøjeligheder til barnlig vildskab og forme dem til selvstændige 
børnehavebørn med sociale og kulturelle kompetencer, således, at de, over tid, 
kan indgå som civiliserede aktører i skolen og videre i samfundet (se Gilliam & 
Gulløv 2012, Olwig 2012, Elias 1998). Denne sociale adfærd bliver for børnene 
gjort attraktiv gennem en institutionel privilegiestruktur (Goffman 1961), der 
belønner og straffer henholdsvis acceptabel og uacceptabel adfærd. Som følge 
af børnenes position i institutionens fællesskab, hvor de har ringe mulighed for 
at kontrollere deres egen tid og aktiviteter, er opnåelse af privilegier en måde, 
hvorpå børnene kan påvirke deres tid i børnehaven og tillægges derfor stor værdi. 
I Solsikken blev børnene ofte belønnet med et klistermærke eller en smiley tegnet 
på fingrene, hvis de havde klaret en opgave såsom at tage overtøj på eller hjælpe 
de voksne. Dette blev brugt af pædagogerne til at fremme anerkendt adfærd, idet 
børnene var ivrige efter at få disse smileyer og klistermærker, der stolt blev vist 
frem. Disse privilegier blev overvejende uddelt til institutionens ”svære” børn, 
der oftere blev belønnet for at tage overtøj på eller blev udvalgt til at være den 
centrale aktør i gruppelege for på denne måde at forebygge konflikter. Dette var 
ikke overset af institutionens andre børn, som ofte påpegede, når nogle børn 
oftere fik disse privilegier. 
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Ressourcepædagoger som privilegie

Det mest eftertragtede privilegie i Børnehaven Solsikken, var samværet med 
en voksen, og især en ressourcepædagog, som kun enkelte af daginstitutionens 
børn var tilkoblede. Dette samvær var eftertragtet, idet samværet med en 
ressourcepædagog ofte gav adgang til mere attraktive materielle og fysiske rammer 
såsom besøg til supermarkeder og kagebagning, som børnene ellers sjældent 
havde adgang til. Samtidig var samværet med ressourcepædagogen ofte afskærmet 
fra de andre børn og baseret i en anerkendende og relationsbaseret pædagogik. 
Dette var i stærk kontrast til de organisatoriske og pædagogiske omstændigheder 
i Solsikken, hvor personalet gav udtryk for, at de følte sig underbemandede og 
overarbejdede i forhold til antallet af møder med kommunen, underretninger 
samt udarbejdelse af læreplaner og sprogstimulerende arbejde. De oplevede, at 
der sjældent var tid til at fordybe sig i aktiviteter med børnene, hvorfor de ofte 
var overladt til ”fri leg” på legepladsen, hvor det større areal medvirkede til færre 
konflikter. Konflikthåndtering og -nedtrapning udgjorde en stor del af den 
pædagogiske praksis, hvilket, som ovenfor beskrevet, ofte tog form som en slags 
pacificering gennem privilegier til ”svære” børn, der holdt dem beskæftigede og 
mindskede muligheden for konflikter. Dette betød, at børnenes voksenkontakt 
ofte var begrænset til praktisk hjælp og irettesættelser frem for anerkendende og 
udviklende aktiviteter og relationer:

Det er lidt skræmmende  at  se, at når man kommer, så er man 
simpelthen som en magnet, fordi de ved godt, at hvis man får lov 
at komme med den voksne i dag, så er der lige lidt mere tid til mig 
som  barn … Det er den  oplevelse, jeg får af, at børn simpelthen 
kalder så  meget på voksenopmærksomhed. Det handler ikke om 
mig, det handler om, at det er en voksen, de ved, der kan give lidt 
mere tid end de andre voksne. Af helt praktiske årsager.

Udtalelsen fra ressourcepædagogen Lone, vidner ikke kun om børnenes søgen 
efter anerkendende voksenopmærksomhed, men viser ligeledes, at børnene 
havde forståelse for, at de kunne påvirke deres mulighed for voksenkontakt. 
Ressourcepædagogerne tog i Solsikken ofte legekammerater med til deres 
afskærmede aktiviteter med de børn, de var tilkoblet og de andre børn forsøgte 
ofte at blive valgt som dagens legekammerat. De andre børn ville ofte spørge 
ressourcepædagogerne om lov til at lege og blev mødt af forskellige former for 
afvisninger: ”Min chef har bestemt, at jeg skal lege med Malak” eller ”I dag er det 
lige en anden, der får lov”. Børnene, der var tilkoblet ressourcepædagogerne, fik 
ofte selv lov til at vælge, hvilke kammerater de ville have med til deres aktiviteter. 
Dette gav disse børn en vis magt og social status, idet de på den måde fik 
mulighed for at kontrollere, hvem der kunne tage del i dette privilegie. Samværet 
med en ressourcepædagog var således eftertragtet som en kombination af flere 
faktorer: som et privilegie i sig selv, som adgang til andre fysiske privilegier og 



101Børnefællesskaber og sociale strategier

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 9
6 - 1

10

aktiviteter og som en værdifuld ressource, der havde betydning for deres sociale 
status i institutionens børnefællesskab.

Socialt hierarki i børnefællesskabet

Institutionens fællesskab er præget af forskelle i ressourcer, social status og 
grupperinger. Dette gælder ikke kun opdelingen mellem voksne og børn, 
men også status, magt og gruppedannelse har betydning børnene imellem. 
Tidligere antog man, at børn først senere blev opmærksomme på social status, 
men forskning har vist, at børn allerede fra børnehavealderen har fokus på 
social status og relationer (se også Adler & Adler 1998, Löfdahl & Hagglund 
2012, Kyratzis 2004, Griswold 2007, Van Ausdale 2002). Gruppen af børn 
i institutionen udgør et statusopdelt børnefælleskab, der med inspiration fra 
sociologerne Adler & Adler (1998) kan inddeles i fire grader af social rang: høj, 
aspirant, mellem og lav. Størstedelen af børnene befinder sig i den høje rang i 
form af en populær gruppe eller klike, der styres af en eller flere ledere. Foruden 
lederen består kliken af børn, der defineres som andenrangs og følgere, hvor 
magt og dominans formindskes for hvert trin. Klikens popularitet opretholdes 
ved, at den er eksklusiv og det enkelte barn kan skiftes ud. Det betyder, at 
børnene indenfor kliken, såvel som på tværs af rang, kan stræbe efter at opnå 
en højere social status, men samtidig muliggør det, det enkelte barns eksklusion 
og erstatning i kliken. Rangen af aspiranter udgøres ikke af en gruppe, men 
af individuelle børn, der forgæves søger optagelse i kliken. Mellemstadiet i den 
sociale organisering udgøres af en eller flere grupper af venner, mellemgruppen, 
der ikke søger at blive medlem af kliken, men er tilfredse med deres stabile 
venskabsgruppe. Slutteligt udgøres den sociale organiserings lave rang af socialt 
isolerede børn, der afvises af de andre børn og holder sig for sig selv. Begrebet 
klike bliver i denne artikel brugt til at henvise til den populære gruppe af børn 
i den høje rang i Solsikken, hvorimod børnefællesskab bruges til at betegne 
Solsikkens børnegruppe og det fællesskab, de, som børn i institutionen, deler.

I Solsikken var denne klikestruktur ledet af to børn, herunder Malak, der i 
introduktionen styrede legens forløb. Begge børn var ældre og fysisk stærkere 
end resten af børnene og var tilkoblet ressourcepædagoger. Følgerne ville ofte 
deltage i lege med lederne, fordi de ville opnå popularitet gennem association 
(Adler & Adler 1998) og samtidig gav relationen mulighed for at deltage i 
aktiviteter sammen med ressourcepædagogerne. Derudover havde lederne, 
som introduktionen illustrerede, en vis dominans over de andre børn, og 
kunne effektivt socialt udstøde eller nedgøre børn, de ikke brød sig om. 
Introduktionens eksempel viser, at Malak havde forståelse for, at samværet 
med ressourcepædagogen Lone og de privilegier, det medførte, var attraktive 
blandt de andre børn og at denne tilkobling havde betydning for hendes sociale 
status og magt. For at Malak kunne opretholde sin lederrolle, forudsatte det, 
at de andre børn accepterede, frem for at udfordre, denne dominans. Idet 
Lone ofte lod Malak bestemme hvem, der måtte komme med til aktiviteterne, 
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kunne Malak give de andre børn adgang til dette privilegie i bytte for en høj 
social status og magten til at bestemme. De andre børns accept af Malaks 
dominans, blev dermed en form for udveksling for tiden med Lone og retten til 
selvbestemmelse. Ressourcepædagogens aktiviteter og arbejde med Malak var, 
ifølge hende, fokuseret på udvikling af sociale kompetencer, der skulle hjælpe 
Malak til at omgås andre børn uden sociale og fysiske konflikter. Denne funktion 
som udviklingshjælp genkendes fra den tidligere nævnte socialisationsforståelse 
i dagtilbud, hvor tiden i institutionen skal aflære børnene ”vildskab”, så de 
fremadrettet kan indgå som sociale aktører i samfundet. I praksis bliver denne 
funktion dog omformet til en ressource, der har værdi og kan forhandles i 
børnenes sociale hierarki. Denne ressource kan i interaktionerne med de andre 
børn omformes til status og magt og fungerer således ikke udelukkende som den 
intenderede udviklingsstøtte, hvor børnene får hjælp til at udvikle færdigheder 
og evner, der er nødvendige for deres videre udvikling, men indgår også i et 
kompliceret system af værdier og forhandlinger. 

Malak skal ikke ses som noget udspekuleret barn, men hendes tid i 
institutionen har gjort hende bekendt med institutionens organisatoriske 
forhold, værdier og statushierarkier, som hun har lært at navigere i forhold 
til. Disse sociale færdigheder kan ikke udelukkende ses som resultatet af de 
kompetenceudviklende aktiviteter, hun indgår i med ressourcepædagogen, 
men er formet af børnefællesskabets værdier og forhandlinger om status, 
institutionens beliggenhed i et udsat område og manglende ressourcer. Som 
ligeledes argumenteret af Gulløv, opstår disse sociale kompetencer og strategier 
i mødet med de andre børns sociale praksis, som barnet med mere eller mindre 
succesfulde resultater, lærer at navigere i forhold til (Gulløv 1998). Denne 
sociale forståelse ses også hos Aida, vi ligeledes mødte i introduktionens løbeleg. 
Selvom Aida var tilkoblet ressourcepædagogen Anette, stod hun som aspirant 
uden for den sociale klike og legede ofte med børnehavens yngre børn, da 
hun havde svært ved at blive accepteret i de jævnaldrende børns lege. Når de 
jævnaldrende børn legede med Aida, var det ofte på deres betingelser og Aida 
måtte sjældent bestemme, hvilke lege der skulle leges. I det følgende uddrag fra 
mine feltnoter, forsøgte Aida at få indflydelse på legens forløb og da Yasmin 
var afvisende, søgte Aida at opnå medbestemmelsesret gennem relationen til 
Anette. Yasmin accepterede kortvarigt Aidas forslag til legen efter truslen om 
fraværet af samvær med Anette, men genindtog hurtigt sin rolle og sociale 
status, der ikke var afhængig af Aidas selskab: 

Aida synger højt på arabisk, da Yasmin tysser på hende: ”Shh, 
ellers så går jeg!”.  
Aida synger lidt lavere, men Yasmin gentager truslen om at gå.  
Aida sænker stemmen til en hvisken, men Yasmin erklærer igen, 
at hun går udenfor, hvis Aida ikke er stille.  
Aida stopper med at synge og pigerne går i gang med at lege 
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fangeleg, som Yasmin har foreslået. Aida forsøger at ændre i 
legens forløb, men Yasmin afslår hendes forslag.  
Aida udbryder frustreret: ”Så kommer du ikke med Anette!”. 
”Okay, så er jeg i fængsel nu”. 
”Ellers er du ikke med mere! Gå hjem.” 
Yasmin leger kortvarigt videre, men kigger så på Aida og 
erklærer endnu engang, at hun så går udenfor. Aida accepterer 
Yasmins erklæring med et nedslået ”Okaaaay. Men, hvorfor siger 
du altid, at du går ud?” 
Yasmin svarer bestemt ”Fordi så går jeg bare ud”.

I løbet af feltarbejdets forløb havde Aida voksende succes med disse 
forhandlinger, og hun lærte over tid at opnå og fastholde bestemmelsesretten i 
længere tid. Det eksemplificeres i det følgende uddrag, der fandt sted to måneder 
senere, hvor Aida formår at opretholde en vis bestemmelsesret på trods af 
Naomis forsøg på dominans:

Naomi og Aida leger indenfor indtil Anette kommer. Der er 
opstået en lille konflikt, og Naomi erklærer, at Aida ikke må være 
med i legen længere. Aida truer med at gå ud, fordi hun ikke må 
være med og forlader lokalet for at hente en bog. Naomi kigger på 
mig og spørger, hvornår Anette kommer, hvilket jeg svarer, at jeg 
ikke ved.  
Da Aida kommer tilbage, tilbyder Naomi, at hvis de bytter bog, 
så vil hun lege med hende. Kort tid efter bliver Naomi alligevel 
irriteret på Aida, der, ligesom hun selv, læser bogen højlydt: 
”Aida du råber!”. ”Så går jeg ud. Så må du ikke kigge i min! Så 
leger vi bare ikke sammen og du må aldrig mere komme med ind 
at lege her igen!” 
Der bliver kortvarigt stille inden Naomi svarer: ”Jeg ved det 
godt”. De leger kortvarigt hver for sig, indtil Naomi tilbyder 
Aida at være med til sin leg.

Naomi havde en højere social status og dermed mere bestemmelsesret end 
Aida, og hun søgte gentagne gange at irettesætte Aida og styre legen. Hendes 
henvendelse til mig, inden hun reagerede på Aidas dominansforsøg, kan anses 
som et udtryk for modvilje mod at lade Aida bestemme og en overvejelse om, 
hvorvidt hun skulle opretholde sin egen dominans over Aida, hvis Anette 
alligevel ikke kom. Aida havde i løbet af de få måneder, der var gået siden 
situationen med Yasmin, lært mere vedholdende dominansstrategier, hvorfor 
Naomi efter den korte overvejelse måtte lade Aida bestemme, hvis hun ville 
være med hos Anette. Aida havde gennem sine interaktioner med de andre børn 
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opnået en større fornemmelse for det sociale spil og de forhandlingsstrategier, 
der var effektive i institutionens børnefællesskab.

Relationel magt og forstærkede forskelle

Som vist, opnåede Aida over tid en vis accept i børnekliken gennem sin 
relation til ressourcepædagogen Anette. Når Anette ikke var til stede, blev hun 
imidlertid stadig afvist af de andre børn. Klikemedlemmerne ville acceptere 
Aidas tilstedeværelse eller bestemmelsesret i lege, hvis Anette var til stede eller 
snart ville ankomme, således at Aidas forhandling om magt samtidig var en 
forhandling om privilegeret samvær med ressourcepædagogen. Ved at tolerere 
og acceptere en social relation til Aida, opnåede klikemedlemmerne samvær 
med en ressourcepædagog. Som vist i tidligere eksempler og i lighed med andre 
studier af sociale strategier i leg (Corsaro 2002), udviste børnene forståelse 
for, at der var risiko for afvisning, hvis de spurgte Anette om lov til at komme 
med til aktiviteterne, hvilket nødvendiggjorde andre strategier. Ved at skabe en 
midlertidig relation og fysisk tæthed til Aida, var der større chance for at Anette 
troede, at de legede, eller at Aida ville udpege børnene som legekammerater. I 
det følgende interview giver klikemedlemmet Hasna udtryk for en forståelse 
for, at leg med Aida medvirkede til samvær med ressourcepædagogen Anette:

Interviewer: ”Hvem plejer I at lege med ude på legepladsen?” 
Hasna: ”Malak. Vi elsker at lege med hende” 
Interviewer: ”Hvad så, når Malak er sammen med Lone?”
Hasna: ”Så leger vi bare med Aida. Og så kommer vi med Anette” 

Hasna gav i interviewet udtryk for, at relationen til Aida blev brugt som en 
reserve for tiden med Malak, og at muligheden for at komme med Anette kunne 
opveje for manglen på samværet med hende samt tolerancen af Aida, som hun, 
som tidligere vist, havde et ambivalent forhold til. Hasna gav således udtryk for 
nærheden til Aida som en måde, hvorpå hun kunne opnå samvær med Anette. 
Hasnas udtalelse understøtter mine observationer om børnenes veludviklede 
forståelse for de hierarkiske statusinddelinger i børnefællesskabet, og hvilken 
betydning disse sociale relationer havde for mulighederne for andre privilegier. 
Det følgende uddrag fra mine feltnoter viser, at Aida var bevidst om sin status 
som uønsket legekammerat:

Aida kigger på Hasna, der er den eneste anden tilbage ved bordet 
en sen eftermiddag, og spørger, om de skal lege sammen. Anette 
smiler stolt over Aidas velformulerede indbydelse til aktivitet, 
indtil Aida fortsætter ”.. når Anette kommer igen i morgen”. 
Hasna smiler glad og siger til Anette, hvis smil er falmet, at hun 
gerne vil være med den følgende dag.
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Aida tilføjede Anettes tilstedeværelse til sit samvær efter en kort pause, allerede 
inden Hasna havde mulighed for at acceptere tilbuddet. Denne tilføjelse vidner 
om Aidas forståelse for og forventning om, at hun ville blive afvist, hvis ikke 
hun havde Anettes tilstedeværelse at forhandle med. Om Aida faktisk ville 
blive afvist, var langt fra givet, da de to piger var nogle af de eneste tilbage i 
børnehaven, og børnene sjældent legede alene. Aida ville ofte tilføje aspektet om 
Anettes tilstedeværelse til legetilbuddet, inden de andre børn havde mulighed 
for at reagere på tilbuddet i sig selv, hvilket vidner om, at Aida var bevidst om, 
hvordan de andre børn så på hende. 

Sociologen Erving Goffman argumenterer for, at personer, der ses ned på og 
udelukkes, over tid inkorporerer og identificerer sig med denne kategorisering, 
hvilket har betydning for, hvordan de indgår i sociale interaktioner (Goffman 
1963). Ved at gøre brug af denne strategi om fokus på tilkoblingen til 
ressourcepædagogen som kompensation for sin lave status, viste Aida, at hun 
til en vis grad accepterede og anerkendte de andres billede af hende. På trods 
af de forhandlingsstrategier hun havde lært, accepterede Aida alligevel denne 
udenforstående position til en vis grad, når hun underlagde sig børnefællesskabets 
sociale spilleregler om status. Ressourcepædagogens funktion og rolle formes, 
som argumenteret for, af de sociale værdier og interaktionsdynamikker, der er 
til stede i børnefællesskabet, og virker ikke uafhængigt af disse. Som ligeledes 
diskuteret af Löfdahl og Hägglund (2012) og Jensen (2005), kan tilskrivningen 
af ressourcepædagoger til specifikke børn i daginstitutioner medvirke til at 
fremhæve, frem for at udviske, de sociale statusforskelle mellem børnene, som 
deres kompetenceudviklende arbejde ellers har til hensigt. Som illustreret, 
havde Aida lært at forvente, at hun kun havde mulighed for at opnå deltagelse 
og accept i samværet med de andre børn gennem fokus på denne sociale relation, 
hvormed hendes lave sociale status blev reproduceret i stedet for overkommet.

Børnestrategier i kampen om status

På samme måde som Aidas tilkobling til en ressourcepædagog var med 
til at forstærke hendes status som aspirant, var Malaks tilkobling til en 
ressourcepædagog med til at forstærke hendes status som leder. Som følge af 
værdien af tilkoblingen til en ressourcepædagog, måtte Malak sikre, at Aida 
gennem denne relation ikke udfordrede hendes status som leder. Malak kunne 
gøre dette ved at gøre sig selv mere attraktiv ved at inkludere andre børn i sine 
privilegier, eller hun kunne forsøge at gøre Aida mindre attraktiv og ekskludere 
hende fra kliken. Begge disse scenarier udspillede sig i den indledende 
legesituation, hvor Malak opretholdt sin dominans ved at inkludere de andre 
børn i de planlagte aktiviteter med ressourcepædagogen Lone, hvis de gjorde, 
som hun sagde. Samtidig gjorde Malak brug af sin magt til at ekskludere andre 
børn, der udfordrede hendes dominans ved selv at tage en lederrolle eller ved ikke 
følge hendes anvisninger, som blev tydeliggjort, da Hasna selv ville bestemme 
hvilke forme, hun ville lege med. Disse eksklusioner tog i Solsikken også form 
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som verbale og fysiske nedgørelser, der skulle medvirke til at ophøje barnets 
sociale status ved at mindske andres (Adler & Adler 1998, Søndergaard 2011). 
Disse nedgørelser fandt ikke kun sted i forbindelse med Malak, men forekom 
på tværs af børnegruppen. Denne form for interaktion, hvor individet, gennem 
sin positionering og dominans i det sociale rum, påvirker de muligheder for 
positioner, som andre aktører har mulighed for at indtage, defineres af Goffman 
som statuskonkurrencer (Goffman 1982). I modsætning til interaktioner mellem 
voksne, viser studier blandt børn, at disse statuskonkurrencer og forhandlinger 
om dominans er afgørende aspekter af deres indbyrdes interaktioner og 
sociale orden (Labov 1972, Goodwin & Goodwin 1990, Corsaro 2005). 
Statuskonkurrencerne medvirkede i Solsikken til, at børnefællesskabet var 
præget af en forrået kultur, hvor de nedgjorde hinanden verbalt og fysisk 
for at ophøje deres egen sociale status og undgå selv at blive udsat for disse 
nedgørelser af andre børn. Børnenes sociale rang var ikke statisk, men måtte 
konstant opretholdes eller højnes, hvilket effektivt kunne gøres ved at nedgøre 
og ekskludere andre børn, ofte med en lavere social rang. I det følgende uddrag 
fra interviewet med Hasna og Amira forklarede pigerne, hvordan de håndterede 
det, når andre børn blev valgt til at komme med til ressourcepædagogens 
aktiviteter. Emma var ligesom Aida ikke en del af klikestrukturen, men legede 
ofte med Aida eller sin yngre lillesøster:

Interviewer: ”Hvad så, hvis Emma bliver valgt til at komme med 
Anette, og I ikke bliver valgt?”
Amira: ”Så er vi kede af det, fordi vi vil gerne med.”
Interviewer: ”Hvad gør I så?”
Amira: ”Så går vi. Og så går vi hen til hende og siger ’Vil du have 
bank?’”
Hasna: ”Og så siger vi ’Skal du have bank?’ og så skubber vi hendes 
sko.”
Interviewer: ”Hvad siger Emma så?”
Hasna: ”Så græder hun mega meget. Og så slår vi hende med en 
bog og en sko.”
Amira: ”Ja så gør vi sådan her: ’Vil du have bank med den her?’” 
(Amira indikerer i luften, hvordan hun ville slå Emma).

På trods af interviewets kunstige rammesætning og pigernes gensidige opildning, 
eksemplificerer uddraget, hvorledes fysisk vold og trusler udgjorde en stor del af 
børnenes forhandlinger om status. Emmas samvær med ressourcepædagogen 
kunne øge hendes sociale rang og derved overtage pigernes egne positioner i 
kliken, hvilket nødvendiggjorde en opretholdelse af Emmas lave status og 
position uden for kliken – effektivt opnået gennem demonstration af fysisk 
styrke og trusler om, samt udførsel af, fysisk vold. På samme måde ville børnene 
ofte gøre brug af spytten og ødelæggelse af personlige ejendele for at nedgøre 
andre børn. 
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Børnene skal ikke anses som grundlæggende manipulerende eller voldelige, 
men analysen viser, hvorledes disse former for adfærd giver mening som følge 
af børnenes møde med daginstitutionen. Børnene har gennem deres tid i 
institutionen og erfaringen med dens regler og privilegier udviklet sociale 
evner til at navigere mere eller mindre succesfuldt i det sociale rum, som den 
udgør. De sociale interaktionsmønstre, jeg identificerer i børnenes møde med 
Solsikkens institutionelle ramme, har store ligheder med andre studier af børns 
møde med institutionskultur (Willis 1977, Mac An Ghaill 1994, Connolly 
1998, Gilliam 2006). Denne forråede kultur er således ikke determineret af 
børnenes etniske tilhørsforhold eller opvækst i et socialt udsat område, men 
formes i det specifikke sociale rum, der udgøres af deres møde med børnehaven 
som daginstitution, dennes værdier og pædagogiske praksis og de erfaringer, de 
har gjort sig deri. Børnenes adfærd skal således belyses ud fra dette samspil med 
institutionen og den pædagogiske praksis, der medvirker til at forme børnenes 
specifikke positioner og handlemuligheder. 

Børnenes erfaringer med disse sociale forhandlinger er ifølge professor i 
social innovation i dagtilbud Bente Jensen (2005) ikke nødvendige udfald 
af børnenes møde med institutionen, men kan forebygges gennem en mere 
socialpædagogisk praksis og omfordeling (samt øget tilførsel) af ressourcer. Frem 
for at anskue adfærdsproblemer som indlejrede i barnet og dennes opdragelse 
peger Jensen på det væsentlige i at reflektere over institutionens, pædagogernes 
og ressourcepædagogernes rolle for børnenes erfaringer og adfærd, og 
argumenterer for, at pædagogerne, gennem en forståelse for børnenes adfærd 
som formet i samspil med samfundet, institutionen og den pædagogiske praksis, 
kan tilrettelægge en mere socialpædagogisk praksis og derved medvirke til andre 
erfaringer og handlingsmuligheder for børnene (Jensen 2005). Dette peger på 
et større fokus på og vejledning i relationsbaseret og anerkendende pædagogik 
i daginstitutioner, således at der kan skabes større forståelse for børnenes 
adfærd og endvidere, at børnenes møde med institutionen kan medvirke til 
udviklingen af andre erfaringer, kompetencer og handlemuligheder. Denne 
vejledning kan effektivt varetages af ressourcepædagoger, der kan understøtte 
personalets kompetenceudvikling, således at de i højere grad kan varetage 
ressourcepædagogernes udviklingsopgaver og implementere disse redskaber 
med alle børnehavens børn, hvormed de eksklusionsmekanismer, som 
ressourcepædagogens tilstedeværelse og nærvær medvirker til, også undgås. 
Disse omstruktureringer vil gøre en forskel for mange, frem for enkelte, børn, 
det vil styrke pædagogernes kompetencer og aflaste deres magtesløshed og det 
vil give økonomisk gevinst som følgende af ressourcepædagogernes færre timer 
på gulvet. 

Disse forandringer vil ikke alene kunne løse disse problematikker om 
ulighed, forråethed og udbrændthed, der i høj grad kræver flere ressourcer og 
investeringer på dagtilbudsområdet. Som analysen viser, kalder børnene på 
voksenopmærksomhed, tid og nærvær i sådan en grad, at voksennærvær bliver 



B
ørnefæ

llesskaber og sociale strategier

TEMA4 - DECEMBER - 2021 S. 96 - 110

en vare, der får værdi og forhandles. Hvis børnene skal trives og udvikle sig, er 
det nødvendigt med langt flere hænder og ressourcer, så der er tid til nærvær, 
læring og udvikling – særligt i de områder, hvor børnene er i større risiko for 
også at mangle nærvær og læring i hjemmet.  

Konklusion

Artiklen har med udgangspunkt i interaktionismen og institutionssociologien 
undersøgt de værdier, normer og magtstrukturer, der gør sig gældende i 
børnefællesskabet i en børnehave i et socialt udsat område. Børnehaven er 
gennem sin institutionelle karakter formet af specifikke værdier om civilisering, 
magtstrukturer og pædagogiske metoder, der inkorporeres og omformes i 
børnefællesskabet. Disse værdier og strukturer har betydning for de sociale 
strategier, børnene, som sociale aktører, gør brug af i institutionens sociale 
rum, formet ud fra deres sociale kompetencer og de ressourcer, de har til 
rådighed. Børnene har gennem deres tid i institutionen lært at forhandle deres 
sociale status i børnefællesskabet gennem effektive sociale strategier, der, i 
den specifikke børnehave, centrerede sig omkring fysisk vold og adgang til 
børnehavens tilkoblede ressourcepædagoger, der medvirkede til en forrået og 
socialt ulige børnekultur. Afslutningsvist peger artiklen på nødvendigheden 
af flere ressourcer på dagtilbudsområdet og en omlægning af den pædagogiske 
didaktik og omstrukturering af de socialpædagogiske indsatser til en bredere 
socialpædagogisk tilgang, der sætter fokus på nærvær, ressourcer og anerkendelse 
til alle børnehavens børn.

Julie Østerby Jørgensen, Cand. pæd. i pædagogisk antropologi
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Demokrati som livsform har siden 1970’erne haft status af betydnings-
bærende og retningsgivende norm for skolens virke. I artiklen undersøges 
det, om denne status helt eller delvist er blevet afviklet i 2000’tallet som 
en konsekvens af en skolepolitisk satsning på at frembringe konkurren-
ce- og arbejdsduelige elever. Hvis det er tilfældet, kan man da sige noget 
om, hvilken demokratiopfattelse, der så dominerer den førte skolepolitik? 
Og kan man sige noget om, hvorvidt udviklingen også har sat sig spor i 
folkeskoleelevers demokratiske dannelse? Problemstillingerne besvares dels 
med fagfolks kvalitative analyser af skolepolitikken i perioden fra 1999 til 
2021, dels med hovedkonklusioner fra empiriske undersøgelser af elevers 
demokratiske dannelse. 

Demokrati som livsform, konkurrence(stat), skolepolitik i 2000’tallet, 
demokratisk dannelse.

Indledning 

I nr. 3 2016 satte Dansk pædagogisk Tidsskrift fokus på temaet ”Demokrati i 
børnehøjde – en truet livsform”. Ønsket var en kritisk diskussion af, hvad det i 
grunden er, og hvordan det kan praktiseres. Temaet pressede sig på – hævdede 
redaktionen - fordi det er blevet stadig mere usynligt i 2000’tallet, efter at have 
stået centralt i de forgangne tre årtier. Spørgsmålet om demokrati for og om børn 
”synes at være et ikke-tema”. (Elle mfl. 2016: 2). Problemet var dog også mere 
specifikt. At udvikle borgere ”til aktiv deltagelse er blevet marginaliseret”(ibid.). 
Tilbage står opfattelsen af demokrati som en opnået tilstand, eller som noget 
der skal forsvares over for udefrakommende kræfter. Demokrati som livsform og 
deltagelse er ved at sive ud skolen, og erstattes af et tiltagende uddannelsespolitisk 
fokus på ”nationale konkurrencehensyn”. 

I et interview til netmediet Folkeskolen.dk har Claus Holm, institutleder ved 
DPU, Aarhus Universitet, gjort sig lignende betragtninger. 2006-skoleloven 
markerer, hævder han, et farvel til ”1975-lovens Hal Koch-inspirerede idé om, at 
demokrati som livsform skal udgøre skolens primære formål” (Olsen 2015). Nu 
skal skolen uddanne til arbejdsmarkedet. Livslangt læringsarbejde, individuel 
kompetenceudvikling og selvrealisering er nu skolens primære formål. 
Professor i pædagogisk filosofi ved DPU, Ove Korsgaard, har beskrevet en 
lignende forandringsproces. Siden 1990’erne kan man tale om et uddannelses- 

Claus Haas

Demokrati som livsform.   
Folkeskole og elever i 2000-tallet
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og erhvervspolitisk opgør med ”den progressive skole”, sådan som den har 
været udmøntet i velfærdsstatens enhedsskole, der er inspireret af Hal Kochs 
demokratiopfattelse (Korsgaard 2010). 

Står det nævnte til troende, så er der gennemført et bemærkelsesværdigt historisk 
brud med skolens hidtil bærende demokratiopfattelse og følgelig med et centralt 
idegrundlag for overhovedet at drive skole i den danske velfærdsstat. Formålet 
med denne artikel er at komme lidt tættere på, hvori dette brud består, og 
hvorfor det er sket? Mere præcist spørger jeg til, om demokrati som livsform helt 
eller delvist er sivet ud af dansk skolepolitik som en konsekvens af en satsning 
på at frembringe konkurrence- og arbejdsdygtige elever i 2000-tallet? Hvis 
det er tilfældet, kan man da sige noget om, hvilken demokratiopfattelse der så 
dominerer den førte skolepolitik, om nogen? Og kan man sige noget om, hvorvidt 
udviklingen også har sat sig spor i folkeskoleelevers demokratiske dannelse, dvs. 
i deres opfattelse af, hvad det vil sige at leve og virke i et demokrati? Inden jeg går 
videre med dette, så lad mig kort skitsere analysens demokratiteoretiske ramme 
og det empiriske materiale.

Teori og empiri

Artiklen anlægger et demokratiteoretisk og -historisk perspektiv på problemfeltet. 
Rammen herfor er ovennævnte demokratiteoretiske skelnen, der er normsat som 
et bærende element i skolens overordnede formål, §1, stk. 3: ”Folkeskolen skal 
forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre” (Børne- og undervisningsministeriet 2021). Ifølge 
formålet skal elevers demokratiske dannelse stå på to ben. De skal både lære om 
formelle rettigheder og pligter i et demokrati og lære værdien af at deltage aktivt 
i det. Både demokrati som en fastlagt retslig tilstand og struktur og demokrati 
som et participatorisk anliggende – deltagelse og medansvar. 

Den demokratiteoretiske dualitet er velkendt i dansk politisk kultur og trækker 
tråde tilbage til efterkrigstidens demokratidebat. Ofte eksemplificeret ved 
forskellen mellem på den ene side præsten og højskolemanden Hal Kochs 
opfattelse af demokrati som samtale og livsform (Koch 1945). Og på den anden 
side juristen Alf Ross’ opfattelse af demokrati som en metode for politiske 
beslutninger, dvs. demokrati som styreform forankret i den formelle retsorden 
(Ross 1946). Her vælger jeg at betragte ”demokrati som livsform” i et bredere 
teoretisk perspektiv, dvs. som en samlebetegnelse for en række beslægtede 
demokratiteoretiske distinktioner, hvori der indgår to centrale normative 
ledetråde. 

Dels en antagelse om at demokratiet først opfylder dets egentlige rationalitet 
og betydning, når individer og grupper aktivt deltager i det. Den forestilling 
kendes bl.a. fra den republikanske traditions fordring til borgerne om at deltage 
aktivt i den offentlige sfære til gunst for udviklingen af fællesskabets fælles vel. 
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En ide som den tyske filosof Jürgen Habermas har forsøgt at reformulere som 
det deliberative demokrati eller diskursdemokratiet (Habermas 1996). Dels er 
demokrati som livsform knyttet til en fordring om at alle, eller  flest muligt, skal 
deltage i demokratiet eller i hvert fald forberedes til det. Vi kan således tale om 
den demokratiske livsforms dobbelte normative kodning, der implicerer både et 
inklusivt participatorisk og plebicitært (eller folkeligt) element. 

I det faglige pædagogiske og didaktisk felt i Danmark har traditionen gjort 
sig gældende efterhånden i en del år. Fx har den været udmøntet i begrebet 
”handlekompetence” (Schnack 1993; 2004, Kristensen 1987; 1991), og i 
begrebet ”politisk dannelse”, hvor netop Habermas’ teorikompleks har spillet 
en nøglerolle (Outzen 1996, Henriksen 1997), nogle gange tænkt sammen 
med Hal Koch, og under tiden med inspiration fra tyske didaktikere som 
fx Wolfgang Klafki (Schnack 2004, Bundsgaard 2016, Skovmand 2017, 
Rørbæk 2020). Den har også gjort sig gældende i 2000’tallets diskussion om 
medborgerskabsbegrebets mange betydninger, funktioner og dannelsesmæssige 
potentialer (se fx Haas 2001; 2007, Korsgaard 2004; 2008). Senest har traditionen 
også fundet vej til en fornyet diskussion om forholdet mellem (fag)didaktik og 
demokrati (se eksempler i Haas & Mathiessen 2020), og tillige i fortolkningen af 
resultaterne af ICCS–undersøgelsen af 14 åriges politiske dannelse (Lieberkind 
& Bruun 2021). Sidstnævnte vender jeg tilbage til nedenfor. Jeg mener, at man 
med rimelighed kan hævde, at demokrati som livsform igennem nogle årtier har 
fungeret som en central og væsentlig, hvis ikke ligefrem dominerende, reference 
i det pædagogiske/didaktiske felt for at artikulere forholdet mellem skole og 
demokrati, og i relation til ønsker om at fremme elevers demokratiske dannelse.

Formålet her er ikke at give en fyldestgørende oversigt over denne tradition, 
endsige at bidrage til forskningen i Hal Kochs betydning som sådan, om end det 
sidste alligevel spiller en væsentlig rolle i det følgende. Formålet her er begrænset 
til at fremanalysere mulige forskydninger eller brud med denne traditions status 
som betydningsbærende og retningsgivende norm for skolens virke og elevers 
demokratiske dannelse. Et sådant brud kan der være mange grunde til, og 
analysen nedenfor søger ikke at give et fuldstændigt billede heraf. Jeg koncentrerer 
jeg mig om nævnte forestilling om, at bruddet kan ses i sammenhæng med en 
overordnet skolepolitisk satsning i 2000-tallet på at fremme konkurrence- og 
arbejdsduelige elever. Det er følgelig denne optik, der har rammesat udvælgelsen 
og læsningen af den relevante litteratur. Med antagelsen om et brud med 
demokrati som livsform, og ved at inddrage litteratur der spænder over mere end 
to årtier, er det tillige intentionen, at bidrage med indsigt i en central – og som 
vi skal se, for mange også kontroversiel - skolepolitisk tendens, der potentielt 
har vidtrækkende betydning for skolens demokratiske opdrag. Formålet her er 
således også at give et historisk signalement af et centralt element i diskussionen 
om demokratisk dannelse i Danmark i 2000-tallet, som fortsat er med os, og 
herfra at give anledning til at overveje, om den fremanalyserede situation er 
ønskelig, nødvendig, eller kalder på forandring i fremtiden.
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Analysen er todelt. Første del koncentrerer sig om faglige kvalitative analyser, 
der på forskellig vis beskæftiger sig med artiklens skolepolitiske problemfelt 
(Hermann 2007, Korsgaard 1999; 2010, Pedersen 2011, Skovmand 2016; 2017). 
I anden og kortere del inddrager jeg hovedkonklusioner fra The International 
Civic and Citizenship Education Study fra 2009 og 2016, hvor forskere har forsøgt 
at kortlægge, hvordan det står til med elevers demokratiske dannelse (Bruun, 
Lieberkind & Schunck 2016; 2018; Lieberkind 2016; 2015, Lieberkind & 
Bruun 2021). Todelingen svarer til et dobbelt analytisk blik. Dels et fortolkende 
blik udefra, i form fagpersoners udlægning af 2000-tallets skolepolitik. Dels et 
blik indefra, fra skoleelevers subjektive perspektiv, dvs. et forsøgsvist svar på, om 
demokrati som livsform også har mistet sit greb i skolens elever, sådan som det 
kan aflæses af ICCS undersøgelsens resultater og konklusioner.  

Skolepolitikkens gouvernementalitet og farvel til demokratiets 
kravlegård

Rektor ved Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann fremstiller i 
bogen Magt og oplysning. Folkeskolen 1950-2006 forholdet mellem pædagogik, 
fagdidaktik og politik i Danmark i nævnte periode (Hermann 2007). Centralt 
står en historisk analyse af forholdet mellem magt, viden og subjektivitet - 
”hvordan magt reflekteres, programmeres og udøves i folkeskolen med henblik 
på at skabe bestemte mennesker” (ibid.: 14).  Med den franske idehistoriker 
Michel Foucaults diskurs- og magtbegreb, i dennes sene forfatterskab udmøntet i 
neologismen ”gouvernementalitet”, vil Herman fremanalysere den skolepolitiske 
magts mikro- og makrofysik i perioden (ibid.: 32-34). Sidstnævnte dobbelthed 
markerer forestillingen om magt som en allestedsnærværende og nærmest 
selvvirkende kraft, der regulerer og disciplinerer (gouvernement) menneskers 
bevidsthed (mentalité) på alle leder og kanter, iscenesat ved hjælp af alskens 
”styringsteknologier”, der ifølge Hermann trænger helt ind i skolens pædagogiske 
og didaktiske redskabskasse i form af fx undervisningsdifferentiering, logbøger, 
elevplaner, evalueringer, fagbeskrivelser, test osv. (ibid.: 158).

Ifølge den herskende skolepolitiske gouvernementalitet i 1970’erne skulle skolen 
ikke blot som i 1950’ernes reformpædagogik være folkets og barnets skole, hvor 
man skulle frembringe det hele, solidariske og musiske subjekt. I centrum 
stod nu ”den kritiske medborger”, og ”derfor blev det værdimæssige grundlag 
for folkeskolen nu demokratiet”, der ”kunne fungere som model for skolens 
organisering og praksis” (ibid.: 75). Det forhold blev knæsat i skolens formål af 
1975, og tillige udmøntet i nogle af skolens fag. Fx i faget samtidsorientering, hvor 
eleven bl.a. skulle lære at forstå sig selv som den kritisk handlende og tænkende 
demokratiske samfundsborger. Med folkeloven af 1975 bliver demokrati som 
livsform ifølge Hermann således den bærende demokratiopfattelse for skolens 
virke som helhed og i praksis forsøgt udmøntet i den officielle fagdidaktik. 
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Den forestilling afvikles gradvist i løbet af 1990’erne, hvormed ”skolen 
ikke længere er folkets skole, ikke barnets skole, ikke demokratiets skole, 
men individualiteternes udfoldelsesrum” (ibid.: 171). En tendens der ifølge 
Hermann forstærkes i 2000’tallet ved en hjælp af en dobbelt gouvernemental 
satsning i skolepolitikken. For det første en satsning på konkurrencebetonet 
faglighed, hvorved elever tilegner sig de fornødne erhvervs- og arbejdsrelaterede 
normer i den globaliserede vidensøkonomi, som fx innovation og iværksætteri. 
For det andet en kulturel oprustning i form af styrkelse af elevers nationale 
identitet, udmøntet i fagene historie, dansk og kristendomskundskab. 
Samlet set bekræfter Hermanns analyse således, at demokrati som livsform 
afvikles som et betydningsbærende moment for skolens virke inden for 
det første årti af 2000’tallet, især båret frem af ønsket om at fremme elevers 
konkurrenceregulerede subjektivitet. 

Den analyse stemmer på centrale punkter overens med den, som 
uddannelseshistoriker og - filosof Ove Korsgaard fremførte nogle få år senere, 
om end helt uden Hermanns Foucault- og magtperspektiv (Korsgaard 2010). 
Korsgaards analyse adskiller sig også fra Hermanns ved at tillægge Hal Kochs 
tankesæt en langt større rolle. Når han betegner skolen som ”demokratiets 
kravlegård”, så mener han - som jeg ser det -  i realiteten skolen som 
samfundsmæssigt arnested for demokrati som livsform, sådan som især Hal Koch 
forstod det. For det blev hans tanker, hævder Korsgaard, der fik helt afgørende 
indflydelse på udviklingen af efterkrigstidens egalitære velfærdsprojekt, og 
dermed også på den (social)demokratiske, progressive helhedsskole, der var tæt 
knyttet til dette projekt. 

For Koch bestod demokrati som livsform af to sammenvævede komponenter, 
uddyber Korsgaard. Den ene var, at skolen skulle fremme demokratisk 
pluralisme. Skolen skal følgelig ikke favorisere en bestemt menneske- og 
statsopfattelse, og ikke søge at fremme en bestemt livsanskuelse, men forholde 
sig neutral (Korsgaard 2010: 46). Skolen skal derimod fremme dialog, samtale 
og forhandling, en intention der var sammenfattet i ”demokrati som livsform” 
(ibid.: 45). Den anden komponent har Korsgaard benævnt ”demos-strategien”, 
med hvilken han betegner enhedsskolens egalitære velfærdspolitiske opdrag.

For at skabe større lighed i samfundet skulle skolen frigøres fra den 
form for konkurrence, som det økonomiske liv er underlagt. Skolen 
skulle (…) være en konkurrencefri institution. Der skulle således 
ske en afgrænsning af skolen i forhold til kapitalen, markedet 
og produktionen. I ly af denne afgrænsning blev enhedsskolen 
skabt (…). For at udvikle en demokratisk folkeskole, skulle 
konkurrenceprincippet holdes i ave. I skolen skulle der lægges vægt 
på samarbejde, ikke konkurrence” (ibid.: 47).



116Demokrati som livsform.  Folkeskole og elever i 2000-tallet 

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 1
1

1 - 1
26

Allerede i bogen Kundskabskapløbet fra 1999 så Korsgaard tydelige tegn på, at 
både demokrati som livsform og demos-strategien var på retræte (Korsgaard 1999: 
225). Bl.a. som følge af et tiltagende uddannelsespolitisk pres fra internationale 
organisationer, som fx OECD, global økonomisk konkurrence og øvrigt også 
fra daværende undervisningsminister Bertel Haarder. Han fandt, at ”demokrati 
er i vor åndløse tid blevet en erstatningsreligion (…) en undertrykkende ideologi, 
der ikke lader sig nøje med demokratiske spilleregler og afstemninger, men 
kræver sjælens underkastelse for den demokratiske samtale” (ibid.: 126-127). 

11 år senere beskriver Korsgaard, hvordan bruddet med forestillingen om skolen 
som samtaledemokratiets kravlegård videreføres og forstærkes ved det forhold, 
at statens skolepolitik i løbet af 2000’tallet netop sigter på at fremme en bestemt 
konkurrenceudsat livsanskuelse, bl.a. udmøntet Globaliseringsrådet, nedsat i 
2005 af den daværende VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen 
i spidsen, og i flere skolepolitiske strategier skrifter (Regeringen 2005; 2006). 
Dermed var den statslige skolepolitik i gang med at nedbryde forestillingen om 
skolen som afskærmet i forhold til den konkurrence, som det økonomiske liv 
er underlagt, og dermed også forestillingen om skolen som neutralt helle for 
pluralistisk samtale.

Rationel eller autoritær pædagogik 

Ove Korsgaard henviser i den forbindelse til begrebet ”konkurrencestaten”, 
som politologen Ove Kaj Pedersen året efter nærmere beskrev i en bog med 
netop den titel (Pedersen 2011). Det er nok ikke en overdrivelse at hævde, at 
Pedersens analyse sidenhen er blevet modtaget med betydelig skepsis, for ikke 
at sige decideret modstand, blandt mange fagfolk og andre med tilknytning til 
folkeskolen (se fx Andersen 2017 for en mere samlet kritik). 

Konkurrencestaten er en stat, ”der aktivt søger at mobilisere befolkningen og 
virksomhederne til at deltage i den globale konkurrence” (Pedersen 2011:12). 
Det er også en stat, hvor samfundsfællesskab først og fremmest realiseres 
gennem arbejde og frihed. Dvs. friheden til at realisere egne behov – ”i stedet 
for (som i velfærdsstaten) at lægge vægt på moralsk dannelse, på demokrati som 
fællesskab og på frihed som muligheden at deltage i de politiske processer” 
(ibid.:12). Konkurrencestaten søger dermed at frembringe et nyt subjekt - ”den 
opportunistiske personlighed” - som kan agere på de tiltagende globaliserede 
og neoliberalistiske konkurrencevilkår. Dvs. en person, der forfølger egne 
interesser gennem tilegnelse af færdigheder og viden. Og derigennem ”skaber 
sig selv som selvstændigt og refleksivt individ” (ibid.: 190).  

”Den rationelle pædagogik” kalder Pedersen løftestangen for projektet. 
Personer uddannes til at lade sig motivere af økonomiske incitamenter. Igennem 
faglighed anspores individer nemlig ikke blot til at maksimere egennytte, men 
også deres lyst ”til videre uddannelse og til at lære mere”. En tankegang, som 
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meget godt stemmer overens med Claus Holms indledende karakteristik, at 
”livslangt læringsarbejde” har erstattet demokrati som livsform som skolens 
primære formål. 

Skolepolitikken i 2000-tallet afspejler således en omfattende samfunds-
forandring og værdikamp, hvor demokrati som livsform afvikles for at gøre 
plads til udviklingen af ”soldater” i nationernes konkurrence (ibid.: 172). 
Forudsætningen for at realisere den forestilling er et radikalt anti-humanistisk 
subjektiverings- og læringsbegreb, hvor elever forstås som tomme personer 
eller ligefrem ”skaller”, der skal fyldes ud med adækvat faglighed (ibid.: 192). 
Hermed følger et afgørende brud med demokrati, som noget elever skal bidrage 
til at realisere, til ”et demokrati, hvis værdier og definition allerede er givet af 
andre” (ibid.: 197). Kort sagt, væk fra at realisere demokratiske fællesskaber 
i velfærdsstaten til ”opdragelse til demokrati” i konkurrencestaten. Står 
Pedersens analyse til troende, så varsler udviklingen i 2000-tallets skolepolitik 
et radikalt brud med den efter Ove Korsgaards opfattelse udbredte konsensus 
i efterkrigstiden om skolen som arnested for udviklingen af demokrati som 
livsform. Og i videre forstand et neoliberalistisk brud med det samfundsprojekt, 
den ide var knyttet til. Dog mener Pedersen ikke, at forbindelsen mellem 
demokrati og skole helt er skrottet.

I en vis forstand har hele demokratiets historiske bevægelse dermed 
fundet tilbage til sin oprindelige definition fra 1849 og systemskiftet 
– demokratiet er nu et sæt af normer, regler og institutioner, som er 
lagt til rette for den enkelte. Skolen har dermed af samme grund 
mistet sit åg, sit ansvar for demokratiets og fællesskabets ve og vel 
(ibid.: 198).

I konkurrencestatens demokratiske dannelse rækker demokrati som en formel 
styreform, der på forhånd er lagt til rette for den enkelte. Konkurrencestaten 
bryder med den demokratiske livsforms dobbelte normative kodning, dvs. 
værdsættelsen af såvel den demokratiske dannelses participatoriske som 
plebecitære forankring.

At den udvikling ligefrem kan karakteriseres som at miste ”et åg”, altså en slags 
frigørelse, repræsenterer på sæt og vis kvintessensen i lektor ved UC Lillebælt 
Keld Skovmands kritiske opposition til udviklingen, sådan som den løbende 
er blevet udmøntet i 2000’tallets reformer af folkeskolen og dens fag, med 
Forenklede Fælles Mål som flagskib (Skovmand 2016; 2017). Heri indgår som 
noget centralt en analyse af den ”sproglige klædedragt”, som skolereformernes 
evidensbaserede uddannelses- og læringsmålstænkning efter Skovmands 
opfattelse er spundet ind i. ”Nysprog” kalder han det. Skovmand går til sagen 
med afsæt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, der minder om Stefan 
Hermanns tilgang, idet de begge er inspireret af Michel Foucault. Inspirationen 
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henter Skovmand også i den britiske forfatter George Orwells dystopiske 
fremtidsroman 1984 om tilblivelsen af et autoritært samfund, og hos den 
tysk-jødiske filolog Viktor Klemperer, som i nazitidens Tyskland førte dagbog 
over nazisternes sproglige manipulationer. Med de inspirationskilder ligger det 
lige for at udlægge betydningen af Forenklede Fælles Mål som ”små autoritære 
tendenser, der truer pluralismen” (Skovmand 2016: 23). Tendenser som han 
undervejs i analysen også forbinder med neoliberalismens og konkurrencestatens 
krav om øget faglighed, og følgelig med statens intentioner om at frembringe 
”det konkurrenceorienterede og innovative individ” (ibid.: 121). På det punkt 
korrelerer Skovmans analyse med hovedpointer ovenfor.

I nysproget er ’fag’ og dannelse erstattet af et ’læringsprog’, der med henvisning 
til videnskabelig evidens gør andre fortolkninger af undervisning, dannelse 
og fag umulig. Det markerer den seneste skolereforms dybest set autoritære 
og udemokratiske indretning og sigte. I den sammenhæng skal man forstå at 
”Læring er (…) et intolerant begreb, hvis ikke en invasiv art” (ibid.: 124). Et 
særligt autoritært moment ved reformen er, at skolens overordnede formål 
om demokrati, folkestyre, frihed og ligeværd nu stort set er usynliggjort i de 
Forenklede Fælles Mål, til fordel for læringsdiskursens fagligt indholdstomme 
kompetence- og færdighedsmål. ”Gammelsproget” er renset ud af fagene, og 
dermed synes vejen banet for en autoritær afvikling af skolens demokratiske 
formål og fag. Det reflekterer ifølge Skovmand en diskursivt modsætningsforhold 
mellem dannelse og uddannelse, mellem velfærdsstat og konkurrencestat, 
mellem universelle menneskerettigheder og globaliseret økonomi, mellem 
folkeskolens formål og nationale tests, mellem kundskaber/færdigheder og 
forenklede fælles mål, mellem åndsfrihed, ligeværd og demokrati og tegn på 
læring (Skovmand 2017: 84). Står Skovmands analyse til troende så markerer 
den skolepolitiske udvikling i 2000-tallet ikke blot et brud med demokrati som 
livsform, heller ikke en tilbagevenden til demokratiets oprindelige orden, men 
en veritabel antidemokratisk og autoritær forandringsproces. 

Reserverede og afventende demokrater 

Spørgsmålet er så om den fremanalyserede skolepolitik kan siges at have sat sig 
spor i skoleelevers demokratiske dannelse? En måde at indkredse det forhold er 
ved hjælp af ICCS-undersøgelserne - The International Civic and Citizenship 
Education Study - fra 2009 og 2016 (Bruun & Lieberkind 2009, Bruun, 
Lieberkind & Schunck 2016; 2018). Der er tale om omfattende internationale, 
komparative undersøgelser, der i form af kvantitative data kortlægger bl.a.  unges 
(8-klasses elever) kundskaber om politik, samfundsforhold og demokrati, deres 
demokratiske værdier, samt deres forventninger til at deltage i demokratiet. Jeg 
nøjes her med at referere til undersøgelsernes konklusioner fra den danske del 
af undersøgelsen. 
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Et analytisk greb der dog fordrer et par forbehold. ICCS-undersøgelserne er 
ikke de eneste empiriske undersøgelse af deres  art. De lægger sig i forlængelse 
af de såkaldte IEA-undersøgelser fra begyndelsen af 2000-tallet (Bruun 
2001), som jeg af pladshensyn må afstå fra at inddrage her. Det samme gælder 
den amerikanske skoleforsker Carole Hahns komparative undersøgelse fra 
1999 (Hahn 1999), og den undersøgelse af skolen som demokratisk lærested, 
der indgik som en del af den omfattende magtudredning fra 1997 og frem 
(Jacobsen mfl. 2004). Det andet forbehold er, at man skal være varsom med 
at kæde analysen ovenfor sammen med ICCS-undersøgelserne. Dels er der i 
ICCS - undersøgelsens design ikke inkluderet skolepolitiske forhold. Dels er 
elevers demokratiske dannelse realistisk set påvirket af mange andre faktorer 
end skolepolitik og livet i skolen i det hele taget. Jeg forsøger altså ikke at påvise, 
at elevers demokratiopfattelse i ligefrem forstand er et resultat af en skolepolitisk 
nedsivningstese. En sådan tilgang risikerer at drage en intentionel fejlslutning. 
Vi kan ikke på forhånd antage, at skolepolitikken finder vej til eleverne som 
intenderet. På den anden side vil det også være fagligt problematisk, og 
noget naivt, på forhånd at afvise, at der kan være en sammenhæng, når man 
medtænker den omfattende økonomiske, kulturelle og symbolske kapital, der 
ligger bag udmøntningen af en statsligt initieret skolepolitik. Med de forhold in 
mente mener jeg godt, at jeg kan tillade mig – tentativt i hvert fald -  at spørge, 
om det skolepolitiske brud med demokrati som livsform også kan aflæses i ICCS 
undersøgelsernes resultater.

Hvad angår kundskaber om demokrati og samfundsforhold så er danske elever 
topscorere blandt alle elever fra undersøgelsens 24 deltagerlande (Bruun, 
Lieberkind & Schunck 2016: 9). Elever i folkeskolen udtrykker også en høj 
grad af tillid til de tre grundlæggende institutioner i det demokratiske systems 
deling af magten (regering, parlament og domstole). De scorer også højest. når 
det drejer sig som om oplevelse af klasserummet som åbent for diskussion og 
forskellige meninger (ibid.: 12). Og hvad angår mod på at artikulere sig i politiske 
sammenhænge – deres politiske selvtillid – står det også ganske godt til (ibid.: 
16). I lyset af dette må man sige, at de unge udviser en høj grad af demokratisk 
dannelse.  Spørgsmålet er så, hvordan står det til med elevers forventninger til 
aktiv deltagelse i demokratiet? 

Besvarelse af det spørgsmål fremkommer i den seneste ICCS-undersøgelse 
fra 2016 ved at tegne en mere overordnet profil af eleverne i henhold til tre 
idealtypiske ”borgertyper” (Bruun, Lieberkind & Schunck 2016: 24- 27; 2018: 
108-125). ”Den konventionelle borger”, som vægter demokratiets fundamentale 
og almindeligt anerkendte procedurer og normer højt. ”Den involverede borger”, 
som er kendetegnet ved en engageret, aktiv og deltagende indstilling som noget 
vigtigt for at være en god borger. Og for det tredje ”den forpligtede borger”, hvis 
holdninger og værdier knytter sig til forpligtende forhold i det personlige liv - fx 
individuelt ansvar, hårdt arbejde og familien. Hvor den konventionelle og den 
forpligtede borger kan siges mest at korrelere det formelle demokratiaspekt i 
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folkeskolens formål, så knytter den involverede borger sig til demokrati som 
livsform. 

I undersøgelsen fra 2016 konkluderes det, at den konventionelle borger, og de 
traditionsbårne elementer fra den forpligtede borger, vægtes højest af danske 
elever, ”der således primært fremstår som konventionelle og ikke-involverede” 
(Bruun, Lieberkind & Schunck 2018: 232). Internationalt set placerer elever i 
folkeskolen sig ovenikøbet ”absolut lavest”, når det kommer til at tillægge den 
involverede borger værdi (Bruun, Lieberkind & Schunck 2016: 26). Blandt 
folkeskolens elever finder man således nok udpræget tillid til demokratiets 
formelle indretning, men meget lave forventninger til aktiv deltagelse i 
demokratiet, såvel i som uden for skolen. Det er værd at bemærke, at stort set 
samme resultat viste sig i ICCS-undersøgelsen fra 2009 (Bruun & Lieberkind 
2012, Lieberkind 2016). En af forskerne bag begge undersøgelser, lektor Jonas 
Lieberkind fra DPU, Aarhus Universitet, har fortolket resultatet på følgende 
måde.

Generelt må man konstatere, at de danske elever er yderst 
reserverede, når der kommer til politisk deltagelse både i og uden for 
skolen (…) Dette er ikke et udtryk for at de unge er passive og politisk 
inaktive, men omvendt er det heller ikke en ungdom, som har 
stærke og sikre politiske og demokratiske holdninger, som har været 
en gennemgående antagelse og forestilling i de uddannelsespolitiske 
debatter. Det er snarere en ungdom, der lever op til opdragernes 
forventninger: Uddanner sig, fremstår målrettede, deltager hvis 
det kræves, og engagerer sig i det moderne samfunds sociale livs 
såvel traditionelle som nye former (Lieberkind 2016: 71).

Folkeskoleelever betegnes som ”yderst reserverede” borgere, tilpassede og 
traditionsbundne, tilsyneladende uden megen fidus til aktiv deltagelse i 
demokratiet, som ifølge Lieberkind ellers er en gennemgående forestilling i 
den uddannelsespolitiske debat. Forskerne bag ICCS-undersøgelserne antyder 
kortfattet nogle mulige svar på, hvorfor det forholder sig sådan. Hvad angår 
demokratiet uden for skolen peger de på, ”at de nordiske elevers holdning til 
deltagelse blandt andet kan betragtes som en konsekvens af, at de skandinaviske 
velfærdssystemer ikke i samme grad som i mange andre lande kræver og 
forudsætter deltagelse” (Bruun & Lieberkind 2012: 66). En fortolkning der 
ret beset vender op og ned på analyserne ovenfor, hvor forfatterne – trods 
forskellene – knytter incitament til demokratisk deltagelse og velfærdsstat tæt 
sammen. 

Angående den manglende interesse for at deltage i demokratiet i skolen, så peger 
man på, at det kan skyldes en skolekultur med vægt ”på forventninger til [elevernes] 
individuelle, sociale og faglige kompetencer”, med fokus på ”faglighed, kanoner, 



121Demokrati som livsform.  Folkeskole og elever i 2000-tallet 

TEM
A

4 - D
ECEM

B
ER

 - 2021 S. 1
1

1 - 1
26

test, evalueringer og særligt det konkurrenceprægede perspektiv på skolen” 
(ibid.: 109). Et ræsonnement der antyder – om end ikke direkte dokumenterer 
eller yderlige bearbejder – at de skolepolitiske styringsteknologier, som Stefan 
Hermann nævner har sat sit præg på folkeskoleelevernes demokratiopfattelse.

Dette antydes også i ICCS forskernes seneste analyse af resultaterne fra 2016 
(Bruun & Lieberkind 2021). De peger på, at demokratitraditionen fra Hal 
Koch, eller rettere ”idealiseringen af den handlende og samtalende borger i 
den pædagogiske diskussion” – har haft vind i sejlene fra 1970’erne og frem 
(Lieberkind 2021: 62). En tradition som imidlertid ikke synes at have sat sig 
spor blandt nutidens reserverede demokrater.

Man genfinder altså ikke det republikanske ideal om deltagelse 
(…) blandt denne generation af unge. Tværtimod har de meget 
vanskeligere ved at identificere sig med disse idealer, som handler 
om at ”træde frem” og gøre sig gældende i den politiske offentlighed 
(…) ligesom de heller ikke umiddelbart følger Koch (…), når han 
siger, at demokratiet som livsform er baseret på netop folkets 
aktive deltagelse. Rent faktisk viser den komparative analyse, 
at de danske elever ikke på samme måde som andre elever er 
forberedt på deltagelse og medansvar, som det hedder i folkeskolens 
formålsparagraf (ibid.: 78).

Med reference til den hollandske professor i offentlig uddannelse Gert Biesta 
påpeges det, at ”den aktive medborger med neoliberalismen fra slutningen af 
1980’erne i stigende omfang forbindes med individuelle kompetencer og ansvar”, 
samtidigt med ”at handling i stadig mindre grad sættes i forbindelse med de 
ideale forestillinger om at være menneske og leve et demokratisk liv, som netop 
var Arendts, Kochs og Habermas’ udgangspunkt” (ibid.: 64). I det lys synes 
Lieberkind er være tæt på at bekræfte antagelsen om, at demokrati som livsform 
har mistet status som følge af nævnte konkurrenceperspektiv. Men det bliver 
ikke til mere end tæt på. For situationen er snarere den – påpeger Lieberkind - at 
det synes stadig mere usikkert, hvilke værdier og mål det handlekompetente 
individ skal tjene. Følgelig forekommer det vanskeligt at forstå og analysere de 
unges holdninger i lyset af ideale forestillinger om demokrati som livsform.

For at håndtere den udfordring gør Lieberkind to ting. For det første skelner 
han mellem demokratisk dannelse og politisk dannelse (Lieberkind 2021b). 
Det første privilegerer det nuværende demokratis institutioner og processer, 
logikker og værdier. Politisk dannelse er, at man uafhængigt af det formaliserede 
demokratiske system ”har mod på og vilje til gøre nye og anderledes politiske 
ideer gældende” (ibid.: 54). Elever i folkeskolen matcher altså den demokratiske 
dannelse, men lever ikke op til fordringen om politisk dannelse. I hvert fald ikke 
helt. For eleverne er ikke blot passive og uengagerede. De er aktive og engagerede 
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i demokratiske samtaler med hinanden og deres forældre – ”det vil sige i nære, 
konkrete og trygge omgivelser” (Lieberkind 2021b: 92). Elever ønsker ikke 
at overskride grænsen til den offentlige sfære. De foretrækker at afprøve og 
reflektere over deres holdninger og værdier inden for afgrænsede fællesskaber. 
De søger den politiske refleksivitet og indflydelse i det nære. 

Eleverne er derfor nok konventionelle og reserverede borgere uden mange 
forventninger om at efterleve normerne for demokrati som livsform i 
ovennævnte betydning. Men de kan alligevel karakteriseres som deltagende 
og engagerede demokrater, hævder Lieberkind, men ”på en tilbagetrukket og 
forbeholden måde over for samfundet og den offentlige sfære”. Eleverne er 
således aktive, men på en afventende og til tider passiv måde (ibid.: 93). Eleverne 
befinder sig således i en slags mellemposition. Nok demokratisk dannede, men 
ikke helt politisk dannede. Derfor bogens undertitel – ”mellem demokratisk 
og politisk dannelse”. Med dette forsøg på at tegne et mere nuanceret billede af 
eleverne får Lieberkind & Bruun dels løsrevet billedet af eleverne fra de negative 
konnotationer om passivitet eller manglende demokratisk engagement, der kan 
forbindes med forestillingen om den konventionelle borgertype. Dels får de 
indirekte tilbagevist nævnte antydning af, at elevers reserverede demokratiske 
dannelse er en konsekvens af den førte skolepolitiks fokus på at frembringe 
konkurrence- og arbejdsduelige individualister i den neoliberalistiske økonomi.

Demokrati som livsform – fortid eller fremtid?

På baggrund af de behandlede kvalitative analyser må konklusionen dog være, 
at en skolepolitisk satsning på at fremme konkurrencemindede elever, har haft 
som konkvens, at demokrati som livsform i løbet af 2000-tallet har mistet 
status som betydningsbærende ledetråd for skolens virke. Tilbage står i bedste 
fald skolens forbindelse til demokrati som en formel styreform, på forhånd lagt 
til rette for den enkelte. I værste fald er skolen overladt til en tiltagende autoritær 
udvikling, der følger med konkurrencestatens dominans. Der er sket et brud 
med den Hal Koch inspirerede forestilling om skolen som et demokratisk 
og pluralistisk frirum afskærmet fra markedskræfterne. Dermed er skolens 
tidligere lighedsskabende rolle i velfærdsstaten i løbet af 2000-tallet omkalfatret 
til et vedhæng til konkurrencestatens individualistiske og neoliberalistiske 
livsanskuelse.  En udvikling der umiddelbart synes at kunne aflæses i ICCS-
undersøgelserne af skoleelevers reserverede forventninger til deltagelse i 
demokratiet. Men som Jonas Lieberkind udlægger sagen i 2021, så skal man 
være meget varsom med at drage den konklusion. Han stiller spørgsmål ved om 
demokrati som livsform er anvendelig som målestok. For i de nære relationer, 
uden for den offentlige sfære, er der på sæt og vis fortsat liv i demokratisk 
deltagelse og samtale.  

Spørgsmålet er så, om der en fremtid for demokrati som livsform i skolen, og dens 
vidtgående fordring om folkelig deltagelse? Det er ikke den vej Stefan Hermann 
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peger på. Han taler om at genoprette skolens forbindelse til ”en demokratisk – 
retslig oplysningstradition”, hvilket dels indebærer respekten for, ”at viden er 
nedlagt i fag”, dels en fordring om at fremme ”forfatningspatriotisme (…)der 
giver civilisationen kød og blod gennem de borgere, som går i folkesuverænitetens 
skole (Hermann 2007: 191). Ifølge Hermann altså nok mere demokratisk 
oplysning, men ikke mere medbestemmelse og deltagelse. Ove Korsgaard har sat 
sin lid til, at diskussionen om medborgerskab kan forny Hal Kochs forbindelse 
til den republikanske tradition, og dermed fastholde demos-strategien 
(Korsgaard 2010: 51). For Skovmand er alternativet at vende blikket mod den 
tyske didaktiker Wolfgang Klafkis teori om skolens almene (og kategoriale) 
dannelsesopgave for at fremme ”den myndige borger” (Skovmand 2017: 100). 
Ifølge Ove Kaj Pedersen repræsenterer konkurrencestatens minimalistiske 
demokratiopfattelse en tilbagevenden til demokratiets historiske oprindelighed, 
hvorved skolen er befriet fra det åg, som demokrati som livsform har udviklet 
sig til i velfærdsstaten. 

Som afsæt for videre diskussionen synes to sagsforhold at presse sig på. Det 
første er, at forestillingen om skolen som et afgrænset og neutralt lærings- og 
frirum, der står uden for statens eller andre autoriteters magt og indflydelse, 
ikke kan opretholdes. Til statens skolepolitiske magtudøvelse knytter sig altid, 
mere eller mindre åbenlyst, forsøg på at fremme nogle livsanskuelser og følgelig 
at udgrænse andre. Staten er med filosoffen K. E. Løgstrups formulering altid 
en livsanskuelsesstat (Løgstrup 1962). Det sagligt set interessante spørgsmål 
er, hvor langt staten – og andre skolepolitiske aktører – er villige til at gå for 
at fremme en given livsanskuelse? Ganske langt, må konklusionen være på 
analysen ovenfor.

Det andet sagsforhold, der presser sig på, er behovet for en nærmere kortlægning 
af elevers subjektive forestillinger om, hvad det vil sige at leve i et demokrati i 
det 21. århundrede. Det bidrager første del af analysen ovenfor ikke til. Med 
ICCS-undersøgelsen er vi meget bedre hjulpet. Men de frembragte kvantitative 
data har deres begrænsninger i forhold til at komme tættere på elevers subjektive 
fortolkningshorisont. For at komme det må didaktisk/pædagogisk forskning i 
højere grad anlægge et helhedsperspektiv på alle de kontekster, der faktisk eller 
potentielt er (u)demokratiske læringsmiljøer (Kampmann mfl. 2004: 17). Altså 
et fagligt fokus på, hvordan elevers politiske subjektivering som demokrater i og 
uden for skolen kan siges at virke sammen, løbe parallelt, eller være konflikt med 
hinanden. I den forbindelse vil det også være påtrængende at få indsigt i, hvilke 
forventninger børn og unge har til fremtiden i det hele taget? Hvori består 
deres (u)tilgængelige, (u)ønskede, (u)realistiske, dys-/utopiske fremtider? Hvad 
opfatter de som fremtidens demokratiske udfordringer? Eftersom de unge højst 
sandsynligvis vil handle på (nogle) af deres fremtidsforventninger, er det måske 
også her, at vi finder en kilde til at puste nyt liv i diskussionen om skolen som en 
mulig kravlegård for demokrati som livsform.

Claus Haas, lektor, DPU, Aarhus Universitet
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På baggrund af observationer og interview i og omkring en integreret insti-
tution i en socialt og etnisk sammensat kommune, sætter vi i denne artikel 
fokus på det pædagogiske arbejde med at vejlede forældre ift. opdragelse og 
tilrettelæggelse af familielivet. Det vises, hvordan den øgede opmærksom-
hed på tidlig opsporing og indsats retfærdiggør en intervention, der rækker 
langt ind i privatsfæren. Artiklen peger på dilemmaer, som dette rejser for 
personalet ift. deres relation til forældre og den pædagogiske opgave, de skal 
løse. Det stærke fokus på, hvad forældre gør, skaber et ulige magtforhold 
mellem professionelle og forældre. Det kommer dels til udtryk gennem 
en underkendelse af andre syn på børn og børneopdragelse, dels gennem 
iværksættelse af en række ’civiliserende’ initiativer over for forældre med 
sådanne opfattelser. Afslutningsvist diskuteres, hvordan disse former for 
kommunikations- og relationsmønstre rejser nogle spørgsmål om, hvad 
der falder inden for børnehavens opgave, og hvor grænserne mellem stat 
og familie går.

Etniske minoritetsforældre, opdragelsesværdier, forebyggende indsats, 
ulige relation, demokratisk udfordring

Indledning

Altså det er jo sådan en erfaring. Hvad vi ser, der mangler for at 
kunne begå sig i et dansk samfund. Kønsroller for eksempel, også. 
Det kan jo være en enorm barriere. Og skole og hjem samarbejdet. 
Det kan også være i forhold til det danske arbejdsmarked, hvis man 
forventer, kvinden ikke også skal gå hjemme. Børns udvikling – i 
Danmark er det jo ikke en pasningsordning at komme i institution. 
Det er jo også med til børns udvikling at komme i institution. 
Fritidsliv og sådan nogle ting. Så vi tænker, det er en viden, der er 
vigtig at bibringe familier og ikke kun indvandrerfamilier, fordi 
der er også almindelige danske familier, der ikke aner en pind om 
det der. (Socialrådgiver).

Eva Gulløv & Jan Kampmann

Civilisering af forældre – en del af 
børnehavens projekt?
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Denne artikel handler om de mange tiltag, som i og omkring en daginstitution 
sættes i værk for at sikre, at børn og forældre handler på den bedste måde 
i forhold til det omgivende samfund.  Som det også fremgår af ovenstående 
uddrag fra et interview med en socialrådgiver, er der blandt de professionelle, 
vi møder i vores undersøgelse, en oplevelse af, at mange forældre – især 
’ indvandrerfamilier’1 – ikke ved, hvad forældreopgaven i dagens samfund 
indebærer. Ikke bare mangler de viden om hensigtsmæssige opdragelsesmåder, 
men også om opdragelsesværdier f.eks. vigtigheden af at sikre børnenes 
dansksprogskompetencer, ændre ulige kønsrollemønstre og etablere mere 
indlevende og mindre autoritære forældreroller. Der er også en oplevelse af, at 
nogle forældre ikke er sig bevidst, hvad forældreansvaret rummer, f.eks. hvad 
der forventes af dem i samarbejdet med børnehaver, skoler, myndigheder, og 
hvordan man tilrettelægger sit arbejdsliv og fritidsliv på måder, der stemmer 
overens med det øvrige samfunds rytmer, normer og forventninger. Der er 
kort sagt mange ting i livsførelsen i Danmark, som de professionelle – ledere, 
personale, konsulenter og kommunale embedsfolk – giver udtryk for, at det er 
deres opgave at oplyse forældre om. 

I artiklen her er vi nysgerrige på at forstå, hvad det betyder for det pædagogiske 
arbejde og samarbejdet mellem forældre og professionelle, at det er blevet en del 
af den professionelle opgave at vejlede forældre ikke bare i opdragelsesspørgsmål, 
men også i livsførelse mere generelt. Kort sagt hvad det har af konsekvenser, 
at daginstitutionen har fået en rolle, der rækker langt ud over ansvaret for de 
yngste børns pasning og udvikling. 

Artiklen er baseret på et mindre observationsforløb i en integreret daginstitution 
vinteren 2019-2020 i en sjællandsk kommune, hvor vi udover at observere 
hverdagen havde samtaler med de fleste af de ansatte om deres oplevelse af deres 
arbejde. Derudover udførte vi forår og sommer 2020 formaliserede og optagne 
interviews med 16 professionelle: medhjælpere, pædagoger, den daglige ledelse i 
institutionen samt ledere i to nærliggende daginstitutioner, flere af kommunens 
indsatspædagoger, ressourcepædagoger, en socialrådgiver, sundhedsplejerske og 
dagtilbudschef. En enkelt er blevet interviewet to gange.

Den pædagogiske udfordring

Vi befinder os i et socialt belastet område med en presset kommuneøkonomi. 
Det ses af de store nedslidte lejlighedskomplekser med uplejede opholdsområder, 
lukkede butikker i butiksstrøget lidt derfra og et daginstitutionsbyggeri, der 
bærer præg af billige materiale- og indretningsløsninger og få kvadratmeter pr. 
barn både inde og ude. Det mærkes også i hverdagen i institutionen med nedslidt 
legetøj, mange sygemeldinger blandt personalet og en generel vanskelighed ved 
at rekruttere uddannede pædagoger. 

1  Ord, der har været anvendt af vores informanter, er gengivet i kursiv.
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Bedømt ud fra børnenes påklædning og udstyr, er der heller ikke det store 
materielle overskud i en del af hjemmene. Lederen fortæller, at en stor del af 
forældrene ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og at der kun er et enkelt barn 
med etnisk dansk baggrund. Hun vurderer at ca. halvdelen af forældrene stort 
set ikke taler dansk, en del heller ikke ret meget engelsk, og i det hele taget 
repræsenterer forældre og børn en mangfoldighed af modersmål. De har mange 
forskellige nationale baggrunde og migrationshistorier, og hun oplever, at de må 
informere om mange forhold, som egentlig ikke handler om daginstitutionens 
hverdag for at sikre, at alle forældrene er i stand til hjælpe deres børn på den 
bedste måde. Hun fortæller, hvordan arbejdet som leder i institutionen gradvist 
har fået hende til at se anderledes på den pædagogiske opgave:

Der er også nogle ting, jeg har ændret syn på hen ad vejen. Jeg 
startede fx og tænkte, at sådan noget som forældrenes sprog 
vedkommer ikke mig. Det kan jeg ikke tillade mig at blande mig i, 
men det synes jeg faktisk nu, at jeg skal blande mig i. … jeg oplever 
mere og mere også, at vores arbejde her rækker længere ud og ind 
i familierne, end det måske ellers ville gøre. Det er jo en lidt svær 
balancegang, fordi der selvfølgelig skal være noget respekt for deres 
privatliv, men samtidig synes jeg ikke, jeg gør dem en tjeneste ved 
at lukke øjnene for ting, jeg tænker, der måske ikke er så godt for 
deres børn fremadrettet. … Mange familier har brug for, at vi 
guider dem, at vi fortæller, hvordan det er her. Det bliver bare 
smadder svært, hvis de ikke kan tale noget dansk.

Den oplevelse synes at gå igen blandt alle de professionelle, vi møder. Der berettes 
i såvel de spontane samtaler, som de formaliserede interviews om, at en stor del 
energi og tid går på at vejlede forældre. Det handler om praktiske ting som at 
sikre, at børnene har fornuftigt tøj, der passer til årstiden, om sund ernæring, 
om tandbørstning og sengetider, om deltagelse i fritidsaktiviteter, og at man 
som forældre bør være lydhør over for børnene og får etableret en stærk relation 
f.eks. ved at gøre ting sammen: gå i skoven, cykle en tur eller tage i mosen med 
fiskenet. Det handler imidlertid også om forældreansvar mere generelt. Om at 
skabe gode stabile rammer for børnene, deltage i forældremøder og i bredere 
forstand at deltage i samfundet ved at betale skat og husleje, tage uddannelse og 
arbejde. Mest gennemgående er dog betoningen af at lære forældre, hvordan de 
kommunikerer behørigt, løser konflikter og stimulerer børnene ift. deres alder. 
Souschefen udtrykker det på følgende måde: 

Mange af forældrene har et behov for en konkret vejledning til, 
hvordan man egentlig kan stimulere deres børn. Altså at det er en 
god ide, at man har øjenkontakt, eller at det er en god ide, at man 
sidder og leger med sine børn, eller at man snakker med sine børn. 
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Altså bruge noget andet end en tablet. Altså sådan nogle konkrete 
redskaber, at man spiser sammen, altså uden en tablet ved bordet.

Et ord, der går igen i næsten alle vores interview er ’børnesynet’, som i nogle 
familier tilsyneladende er meget forskelligt fra det, der ses som idealet. Både 
pædagoger, ledere, socialrådgiver og sundhedsplejerske nævner således, at de ser 
forældre, der ’ikke taler med deres børn’, men anviser og korrigerer dem, og at der 
synes at være en udbredt opfattelse af, at børns udvikling kommer af sig selv i 
stedet for gennem aktiv stimulering. En af de pædagogiske ledere, vi interviewer, 
siger f.eks.: 

Der ligger også rigtig meget børnesyn i det her, og uden at det 
ene skal være bedre end det andet, så handler det bare om, at 
det vi møder hos forældrene, det er typisk et helt andet perspektiv 
på det at være barn. Og det gør jo også, at vi har nogle andre 
samarbejdsvanskeligheder og udfordringer i at forstå hinanden. 
For en stor overvægt af de forældre vi har, som også har meget 
svage ressourcer på alle mulige måder, jamen det er, at børn, det 
er nogle, der udvikler og opvokser og opdrager sig selv. De har ikke 
den samme forståelse af, hvad det er, der indvirker på barnets 
trivsel, at barnet også har en følelsesmæssig udvikling. Og det kan 
gøre det ret udfordrende, eller det gør det meget udfordrende både 
at være personale og også være leder.

En særlig problematik knytter sig til den erfaring, de professionelle har med, 
at der er nogle i forældregruppen, der benytter sig af ’opdragelsesvold’, dvs. slår 
børnene for at få dem til at gøre, som de siger. Som personale har de pligt til 
at reagere på enhver mistanke om vold, og det får vi også indtryk af, at de gør 
helt konsekvent. Gennem kommunale underretninger og en række forskellige 
tiltag som samtaler, netværksmøder, handleplaner og vejledninger sættes der 
massivt ind på omgående at stoppe enhver form for voldelig opdragelsespraksis; 
en opgave der tydeligvis kræver mange ressourcer. Som en af de pædagogiske 
ledere forklarer: 

I det møde vi har med de her forældre, bliver vi konfronteret 
med i virkeligheden en gigantisk samfundsmæssig udfordring, 
som rækker langt ud over den type af daginstitutioner, vi har og 
kan løfte for at være ærlig. Det er utrolig massivt, og netop hos 
os har vi en ekstrem høj grad af vold mod børn rent ud sagt. 
Opdragelsesvold, men det gør det jo ikke mere berettiget, og vi har 
virkelig mange underretninger, og skal også have gentagne mange 
forældresamtaler på baggrund deraf. Det er klart, at udover de 
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andre udfordringer som nævnt før, så har det stor indflydelse på 
det forældresamarbejde, vi har, fordi på den ene side så prøver 
vi med alle mulige pædagogiske midler at imødekomme de her 
forældre, være åbne og engagerede i det her samarbejde, forstå dem 
og invitere deres kultur ind i vores daginstitution, men parallelt 
med det, fordi de har det her børnesyn, så gør det noget, at jeg skal 
lave så massivt mange underretninger, ofte ugentligt og samtidig 
sidde i samtale med forældrene, der har en mere opdragende og 
rettende karakter.

Vi møder således en ret gennemgående fortælling om, at der er en stor 
pædagogisk opgave med at lære en del af forældrene at være forældre på måder, 
der understøtter barnets udvikling og trivsel, såvel som dets muligheder for at 
begå sig både i institutionen og i det danske samfund mere generelt. Og der 
er tydeligvis en meget stor udfordring i de tilfælde, hvor der er mistanke om 
for stærk afvigelse fra normerne – især ved mistanke om vold. Her skal de på 
den ene side handle hurtigt og kompromisløst ved at underrette myndigheder 
og få forældrene ind i et bestemt interventionsforløb, der skal ændre deres 
opdragelsespraksis. På den anden side skal de forsøge at fastholde et samarbejde 
og få forældrene overbevist om, at det arbejde, de gør, både er i barnets og 
forældrenes interesse. Den dobbelte rolle som overvågende og samarbejdende 
instans er ikke nem og opleves tydeligvis ret udfordrende.

En forebyggende indsats

For at forebygge, at der kommer mange sager med børn, har man i kommunen 
besluttet at sætte ind med en række foranstaltninger, så de kan gribe problemer 
i opstarten og hjælpe både forældre og børn bedre – før problemerne udvikler 
sig. Især har deres erfaringer med mange børn med dårlig danskbeherskelse, et 
generelt lavt niveau ift. skolestart, og ikke mindst med at lave underretninger 
gjort det klart, at der må mange tiltag til og helst så tidligt som muligt og både i 
forhold til børn og forældre. Kommunens dagtilbudschef siger:

… jeg synes, der er kommet styr på at få hjulpet børnene så tidligt 
som muligt. Altså, der har været et stort opsamlingsarbejde i 
forhold til mange af de børn, som er på vej i skolen, og så der får 
man lidt øje på, åh nej, det er måske ikke lige en almindelig skole, 
han skal ind på, og så er det nærmest allerede for sent. Og vi prøver 
virkelig på mange måder at se, kan vi begynde at få øje på nogle af 
de her børn allerede i vuggestuealderen, altså, jo tidligere, jo meget 
mere kan vi jo faktisk hjælpe dem. 
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Hun forklarer videre, hvordan de har udviklet et system med at få 
’ressourcepædagoger’ til at forestå forældresamarbejdet og spotte de børn, der 
kan være noget med, allerede tidligt. De har også ansat ’indsatspædagoger’, 
der skal hjælpe med at opkvalificere personalet, så de både bliver bedre til at 
reagere på bekymringstegn, men også til at sætte pædagogisk ind for at få børn 
og forældre ind i mere hensigtsmæssige udviklingsforløb. Derudover har de 
en række ’praksiskonsulenter’, ’en fremskudt socialrådgiver’, ’proceskonsulenter’, 
’pædagogiske vejledere’ og ’ familievejledere’, der har forskellige opgaver ift. at 
sikre børns udvikling ved at vejlede forældre og guide personalet ift. så tidligt 
som muligt at lave målrettede indsatser. Blandt disse er et undervisningsforløb, 
hvor udvalgte forældre kan mødes med professionelle og høre om barnets 
rettigheder, om støttende muligheder og lære om kønsroller, konfliktløsning 
og stimulerende aktiviteter. Kommunen har også udviklet og arbejder med en 
række test og vurderingsskemaer for at kunne opspore afvigelser og potentielle 
problemer allerede fra vuggestuen. De forskellige tiltag, fortæller hun, har givet 
dem et ’datagrundlag’, som både kan bruges til at argumentere politisk for flere 
ressourcer og udmøntes i en professionel og mere fokuseret pædagogisk indsats. 
Oplevelsen er, at det gør en forskel: Jo mere opmærksomme de er tidligt, og jo 
mere systematisk de sætter ind, jo bedre er de i stand til hjælpe børnene ikke 
mindst ved at få forældrene med på at yde den rette indsats. 

Også de tre daginstitutionsledere, vi interviewer, fortæller om nytten ved sådanne 
værktøjer og tiltag, og hvordan de bruges til at intensivere opmærksomheden på 
bestemte forhold. Ved at have et mere systematisk fokus er de blevet bedre til at 
spotte børn, der potentielt kan udvikle problemer, men også tidligt gribe fat i 
forældrene. Ressourcepædagogen udtrykker det på denne måde: 

Det kan også være, at der er en mindre bekymring, så undersøger 
vi det, kan man sige. Så sætter vi nogle indsatser i gang, og så er 
det vigtigt at inddrage forældrene, altså snakke med forældrene. 
Man kan sige i kommunen har vi også en handleplan for børn 
i mistrivsel, og man kan sige, at der er forskellige steps. Altså vi 
starter for eksempel med at have en forældresamtale om at prøve at 
få et samarbejde om opdragelse... Altså helt konkret ikke. Det kan 
være et step. Næste step kan så være, at vi bliver nødt til at indkalde 
til netværksmøder, dem har vi også en del af, som kan være med til 
at få startet noget op, som kan gives videre til familieafdelingen.  
(…)

Altså tit har vi jo mange samtaler med forældrene, og det er også 
ret tidskrævende, kan man sige. Men jeg synes faktisk, at det 
hjælper, og nogle gange kommer de tilbage, og nogle siger, ’ej det 
virker faktisk, at jeg ikke skulle bruge 4 timer på at lave mad’, 
eller at ’ jeg lavede noget, der var mere simpelt, så jeg rent faktisk 
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har tid til at være sammen med mine børn’. Altså så kommer de 
selv tilbage og tænker, ej hvor var det fedt.

Når vi kigger nærmere på materialet, kan vi se, at de professionelle ud over 
en særlig opmærksomhed på børns og forældres dansksprogskompetencer, 
indbyrdes kommunikation og sociale samspil, også er optaget af om de 
efterlever de forventninger, der knytter sig til institutionsrytmen, f.eks. kommer 
regelmæssigt og møder om morgenen i stedet for op ad dagen. Sådanne afvigelser 
vækker også bekymring, for de kan handle om en uhensigtsmæssig livsrytme eller 
et hjem, der ikke rigtig fungerer. Det fører til øget opmærksomhed på barnet, 
men også på forældrenes kommunikationsformer, korrektioner, prioriteringer, 
hverdagsrytme og hele livsform, som, hvis bekymringen bekræftes af andre 
forhold, kan føre til vejledning, samtaler og forskellige intervenerende tiltag, 
der i større eller mindre grad inddrager andre af kommunens ekspertgrupper. 

Hvis værdier?

Denne vægtlægning af bestemte former for kommunikation, samvær, 
opdragelse og livsrytme er i forskellige studier blevet kritiseret for indirekte at 
være baseret på bestemte forståelser af, hvad der er i barnets interesse. Kritikken, 
der er rejst fra forskellige sider, går på, at barnets behov og væremåde bliver 
vurderet ud fra kriterier, der reflekterer nogle bestemte gruppers værdier. Den 
amerikanske sociolog Annette Lareau (2003) har f.eks. vist nogle systematiske 
forskelle mellem det, hun betegner som amerikanske ’middelklasse’ og 
’arbejderklasse’ familier i forhold til kommunikation, forventninger til og 
regulering af barnet og synet på forældrerollen. I de middelklassefamilier hun 
undersøger, finder hun en systematisk prioritering af dialog og ligeværdig 
forældre-barn kommunikation og en stærk understregning hos forældrene af 
betydningen af at stimulere børn gennem udviklende opgaver og deltagelse i 
organiserede fritidsaktiviteter. Det betegner hun ’concerted cultivation’. I de 
arbejderklassefamilier hun undersøger, finder hun i stedet en forståelse af, at 
barnet i høj grad udvikler sig selv; et perspektiv hun betegner som ’natural 
growth’. Barnet lærer, hvad der er vigtigt gennem sin omgang med andre, og det 
er således ikke forældrenes opgave at understøtte dets udvikling, men barnets 
opgave at lære det, der i omgivelserne er prioriteret – herunder at indordne sig 
de fordringer voksne stiller. Lareau kritiserer amerikanske skoler for at forvente 
en bestemt type engagement af forældrene og for ikke at være opmærksomme 
nok på, hvordan forskellige sociale grupper og klasser kan have forskellige 
opdragelsesprioriteringer, uden at det behøver betyde, at børnene er forsømte. 
Hendes pointe er, at fordi skolen forventer en form for interaktion mellem 
voksne og børn, som kun middelklassebørnene er vokset op med, vil børn og 
forældre med andre former blive set på med bekymring, og det er det, snarere 
end opdragelsen i sig selv, der kan give børnene problemer. 
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Også andre forskere har peget på, at børneinstitutioner nemt kommer til at 
forvente en bestemt form for opførsel som den rigtige og problematisere andre 
uden at forholde sig til, at institutionens eget normgrundlag primært reflekterer 
nogle gruppers normer og værdier (se f.eks. Bourdieu & Passeron 1970; Willis 
1977; Palludan 2005; Gitz-Johansen 2006; Gilliam & Gulløv 2012; Akselvoll 
2016; Bregnbæk 2019; Ellmer 2020). Dermed peges der på, at magten til at 
udpege problemer og intervenere sjældent diskuteres i termer af dominans, dvs. 
som de dominerende gruppers eller klassers værdier. I stedet fremstår det som 
fornuft, hvad der i nogen grad slører, hvordan andre syn på børn, opdragelse og 
forældreskab risikerer at møde en systematisk underkendelse. 

Det er selvfølgelig ikke vores agt at anfægte, at professionelle reagerer, når de 
konfronteres med børn, der ikke stimuleres eller udvikler sig alderssvarende 
endsige mistænkes for at blive opdraget med vold. Men det er samtidig vigtigt at 
have blik for, hvordan normer og forventninger til andre menneskers opdragelse 
aldrig er værdineutrale, og hvordan selve den institutionelle organisation 
ikke alene understøtter men også slører magtuligheden mellem forældre og 
professionelle. Som den norske antropolog Nicole Hennum peger på, kan 
det være svært at bevare værdigheden i mødet med børneinstitutioner, hvis 
man har andre opfattelser af forældre-barn relationen end den, der er rådende 
i samfundets børneinstitutioner (Hennum 2015). Samtidig er det ganske 
svært at anfægte de rådende forestillinger uden at blive mødt med yderligere 
bekymringer. Den institutionaliserede magtulighed mellem professionelle og 
forældre fordrer opmærksomhed, ikke mindst når grænsen for intervention 
gradvist har forskudt sig langt ind i det, der engang blev set som privatsfæren.

Vi noterer os således, at de eksempler vi får på tegn på bekymring i forholdsvis 
lille grad handler om relationen mellem børnene i institutionen eller mellem 
børnene og de professionelle, dvs. det der faktisk kan iagttages i institutionen. I 
stedet handler det primært om forældrenes syn på barnet, om hvorvidt måden 
forældre og børn kommunikerer på er respektfuld over for barnet, om barnet 
bliver hørt og stimuleret nok af forældrene, om der er faste rutiner omkring 
sengetider og måltider, om forældrene forstår, hvad det kræver at have et barn 
i en dansk daginstitution, og om forældrene taler dansk i hjemmet. Kort sagt 
forhold som personalet kun kan have begrænset indsigt i. Selvom vi bestemt 
også præsenteres for mange refleksioner over, om pædagogikken i institutionen 
er god nok ift. at løfte både det enkelte barn og børnegruppens generelle niveau, 
så ser det ikke ud til at være det, man ser som årsagerne til problemerne. I stedet 
synes opmærksomheden i både forvaltning og lokal ledelse primært at rette sig 
mod, at de måske er for dårlige til at se tegnene tidligt nok, og at der bør ske en 
faglig opkvalificering, der både gør dem bedre til at kompensere for familiernes 
mangler og mere sikre på, hvordan de kan arbejde med at forbedre forældrenes 
omsorg og opdragelse.
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Civiliserende tiltag og epistemisk uret

Beslægtet med hvad vi finder, viser Nicole Hennum ud fra sine undersøgelser 
af det norske ’barnevern’, hvordan de professionelles indsatser ikke bare 
retter sig mod børns trivsel og udvikling, men også søger at få forældre til at 
være og opføre sig på bestemte måder. Hun rejser derfor spørgsmålet, om det 
norske samfund er i gang med at udvikle standardiserede børn og voksne med 
udgangspunkt i en viden om børn, som afspejler middelklassens værdier og 
levevis, uden at dette bliver diskuteret (Hennum 2015). Med henvisning til 
diskurser om barnets rettigheder og etablerede forståelser af, hvad der er bedst 
for børn, bliver børnene indirekte

redskaper i disiplineringen og styringen av seg selv og sine foreldre. 
I praksis kan altså rettighetsperspektivet og ’psy-forståelserne’ 
koples i en ny form for disiplinering i tråd med en spesifikk, men 
universaliserende, standard for barndom og voksenhet. (…) Med 
en kollektiv og universaliserende moralsk enighet om ’ barnets 
beste’, vil denne formen for styring av både barn og voksne møte 
lite motstand og oppfattes som en positiv maktutøvelse i et samfunn 
som i økende grad legger vekt på de rettigheter barn har som 
subjekter – til å bli sett, og hørt (ibid. s. 70).

Denne påpegning af, hvordan velfærdsstatslige indsatser på subtil vis har ret 
vidtgående standardiserende effekter, uden at det er genstand for diskussion, 
bliver af nogle sociologer betegnet som ’civilising offensives’, et udtryk der 
måske bedst oversættes som civiliserende missioner (se for eksempel Powell 
2007, 2013; van den Berg & Duyvendank 2012; van Krieken 1989, 1999). Med 
det udtryk vil de netop rette opmærksomheden mod de tiltag, som gøres for at 
få bestemte mennesker og grupper til at ændre deres opførsel og opfattelser så 
de i højere grad passer til de herskende koder. Den australske sociolog Robert 
van Krieken peger på, at sådanne aktive, bevidste og tilsigtede projekter har 
en lang historie i de fleste samfund, men at der gradvis er sket en ændring, 
så der ud over den generelle regulering af befolkningens vaner, opfattelser 
og opførselsmåder gennem religiøse eller statslige institutioner er opstået 
en mere specialiseret og intensiveret indsats over for dem, der opfattes som 
værende i marginen af samfundet (van Krieken 1999). Den engelske sociolog 
Ryan Powell (2013) peger på, hvordan man på tværs af Europa kan iagttage 
et tydeligt skift, hvor civiliserende tiltag i stigende grad adresserer etniske 
minoriteter. Tiltagene retter sig mod at forbedre betingelser og muligheder for 
børn og familier, men på grund af den generelle og politisk beskrevne indsats 
bliver effekten, at en hel gruppe stigmatiseres som mindre oplyst. Der sker 
med andre ord en form for metonymisk fortolkning, hvor konkrete familier 
bliver opfattet som repræsentanter for en kategori. I en vekselvirkning mellem 
den konkrete problemfamilie og den generelle kategori (social klasse, etnisk 
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gruppe, beboergruppe i et boligkvarter) forstærkes opfattelsen af behovet for at 
intervenere, hvad der igen legitimerer en overskridelse af privatsfæren, som ikke 
ville blive accepteret af mere magtfulde grupper i samfundet (ibid.). 

Også i vores materiale ser vi, som det er fremgået, en tendens til, at et bestemt 
barne- og opdragelsessyn dominerer både på forvaltningsniveau og i den daglige 
praksis, men også at det fremstår som så indlysende rigtigt og fornuftigt, at 
det ikke giver anledning til diskussion. Uden at være hensigten medfører det 
en andetgørelse af de forældre, hvis kommunikation, livsform, ressourcer 
eller værdier ikke passer med forståelserne eller den institutionelle orden; en 
andetgørelse, der afspejler en implicit opfattelse af et civilisatorisk hierarki. Det 
fremgår f.eks. når den ene leder i det allerede citerede udsagn siger, at de forsøger 
at ”invitere deres kultur ind i vores institution, men parallelt med det, fordi de 
har det her børnesyn (….) samtidig sidde i samtale med forældrene, der har en 
mere opdragende og rettende karakter” (vores markeringer).  Der er tydeligvis 
tale om en balancegang mellem at være eksperten, der på én gang vil opdrage 
børnene og få deres forældre til at tænke og opføre sig i overensstemmelse med en 
dansk institutions- og pædagogisk normativitet, og samtidig forsøge at skabe en 
ligeværdig relation til forældrene, hvor deres synspunkter respekteres. På trods 
af en gentagen ambition om ligeværdighed og udveksling, ser vi i materialet 
nogle klare tendenser til, at de forældre, der afviger fra de institutionelle normer, 
ikke opfattes som nogle, der yder et bidrag, men snarere som nogle der mangler 
viden og indsigt – i børn, opdragelse, forældrerolle – og måske i samfundet 
mere generelt. 

Inden for nyere amerikansk etnicitetsforskning bliver en sådan form 
for underkendelse betegnet som ’epistemic injustice’ eller vidensmæssig 
uret(færdighed), dvs. at den magtfulde ’hvide’ ikke anerkender den anden, den 
etniske minoritet, som ’en vidende person’ (a knower) (Fricker 2007, Kidd, m.fl. 
2017, Sherman & Goguen 2019). I det ligger, at den magtfulde lytter (i vores 
sammenhæng vil det være pædagogen eller lederen) ikke tillægger udsagn fra 
den ikke-vidende person (den problematiserede, etniske minoritetsforældre) 
vidensmæssig gyldighed eller vægt, hvorved der reelt etableres en underkendelse 
af personen som kyndig. Sherman og Goguen bruger endvidere begrebet 
’hermeneutisk uret’ (2019, s. 5) til at betegne, hvordan retten til at udlægge 
eller fortolke et forhold også er omgærdet af ulighed. De peger på, hvordan den 
person, der udtrykker sin forståelse i ord og begreber, der ikke er del af den 
fremherskende og anerkendte diskurs, har vanskeligt ved at få sin mening og 
ytring accepteret som element i en fælles fortolkningshorisont, hvorved deres 
bidrag mister legitim gennemslagskraft. Den diskursive dominans sætter sig 
således igennem som en systematisk underkendelse, der ikke blot vanskeliggør 
en jævnbyrdig udveksling, men mere dybtliggende og uerkendt forstærker en 
systematisk social ulighed. 
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Overført til vores sammenhæng kan disse påpegninger bruges til at diskutere, 
om det stærke fokus på at få forældre til at efterleve bestemte forventninger 
til kommunikation, opdragelse og livsførelse på trods af udtalte solidariske 
ambitioner kan opfattes som en magtfuld civilisatorisk mission, der indirekte 
afspejler, men også bidrager til at opretholde et hierarki mellem etniske grupper 
eller sociale klasser? Måske rummer de pædagogiske tiltag i den konkrete praksis 
såvel som i den mere overordnede organisation og forståelse det som filosoffen 
Nancy Fraser betegner som ’misrecognition’ baseret på ’institutionalized 
hierarchies of cultural value’ (Fraser 2007, s. 20)? Eller en mere grundlæggende 
form for etnocentrisme i form af det filosoffen Charles Mills har kaldt ’white 
ignorance’ (Mills 2007)? Vi kan læse elementer i vores materiale som udtryk 
for en mangel på indsigt i og nysgerrighed i forhold til den position, viden 
og erfaring, som en person med etnisk minoritetsbaggrund taler og handler 
ud fra; en tilgang, der uanset formulerede intentioner, kan komme til at 
forstærke og dermed legitimere uligheden i relationen. I det samlede billede 
er kommunikationen og relationen mellem personale og forældre meget mere 
kompleks og nuanceret end det, vi i det ovenstående har trukket frem. Men ikke 
desto mindre kan ovenstående tolkning bidrage til en øget kritisk refleksion i 
forhold til, hvilke mulige effekter forskellige typer af kommunikation, initiativer 
og interventioner kan have. 

Forskelle mellem de professionelle

Så langt har vi på tværs af faglighed og funktion præsenteret de professionelle 
som en gruppe med et ret enslydende perspektiv på, hvilke børn og forældre 
der vækker bekymring. Der er imidlertid også nogle forskelle, som er værd at 
hæfte sig ved. Selvom det går igen i alle vores interview, at man oplever store 
udfordringer med nogle forældre og ser det som nødvendigt at iværksætte en 
række tiltag, så kan vi også se forskelle ikke mindst i indlevelsen i familiernes 
situation og tilgangen til at løse udfordringer. Hvor det, som det også fremgår 
af citaterne ovenfor, er vigtigt for både ledere og forvaltningsansatte at sætte 
ganske resolut ind over for forældre, der ikke agerer som forventet, fornemmer 
vi blandt det personale, der dagligt omgås forældrene, en større optagethed af, 
hvad der ligger bag. Ikke fordi de er mindre fokuserede på at forandre forhold, 
som de ikke finder er godt for barnet, men fordi de har bedre indblik i de 
dilemmaer, som forældrene står med.

Selvom vi i materialet ser flere eksempler, som kan tolkes som – givetvis uvillede 
– udtryk for forskellige former for ’epistemisk uret’ eller ’hvid ignorance’, 
er der også eksempler på åbninger og brud i forhold til en sådan tilgang til 
forældresamarbejdet. Det ser vi f.eks. i følgende udsagn fra en pædagog:
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Så fortalte jeg en forældre: ’Hun kan godt gå på toilettet nu, hun 
skal snart i børnehave. Jamen lad være med at give hende alt det 
her fine, stramme tøj på. Det er meget almindelig dansk kultur. 
Giv hende noget praktisk, noget nemt’. Vi er nødt til at spørge 
forældrene for at forstå dem. Så jeg sagde til hende: ’Jeg undrer 
mig, jeg vil meget gerne spørge dig’. Men så skal du have en rigtig 
god relation til forældrene, ellers tager de det som kritik. Du skal 
være imødekommende, og man skal mene det, for at de kan mærke 
det. Heldigvis har vi en god relation til alle, men denne mor hun 
var 25; meget optaget af udseende, sit eget og hendes datter var 
så fin. Men så sagde hun til mig, det var en tyrkisk familie, hun 
sagde til mig: ’Det er vigtigt, at mine svigerforældre, min nabo, alle 
dem jeg kender, kan se, at mit barn, hun er fin’. Så har jeg fået en 
forklaring på det. Man skal altid spørge forældrene, hvorfor gør 
de det, de gør. 

Det fremstår måske umiddelbart som et beskedent brud, men den nysgerrighed, 
som pædagogen her peger på, er en forudsætning for at ændre ved magtrelationen 
og dermed gøre op med de tendenser til andetgørelse, epistemisk uret og 
civilisatoriske hierarkier, som de pædagogiske indsatser også kan rumme.     

Selvom det virker som om, alle professionelle deler opfattelsen af, hvad der 
vækker bekymring, og at det er nødvendigt at sætte ind, ser vi nogle forskelle 
i måden og omfanget af den intervention, som forekommer rimelig. Jo tættere 
på familiernes hverdag man er, og jo mere man omgås med forældrene, jo mere 
er man optaget af dialog og nysgerrig på, hvordan det ser ud fra deres side. Her 
spiller andre forståelser – f.eks. af familiernes konkrete ressourcer, visioner, håb 
men også udfordringer – ind med en vis respekt for, at der kan være forskellige 
hensyn, der skal afbalanceres i hverdagens tilrettelæggelse. Jo længere væk fra 
den personlige relation, jo mere finder vi en understregning af nødvendigheden 
af at investere – endog ganske omfattende – ressourcer i et projekt, der omfatter 
mange typer af professionelle og mange tiltag (samtaler, forløb, programmer) 
for at få forældrene til at tilpasse sig etablerede fordringer til forældreskab og 
livsførelse. 

Dilemmaer ved indsatsen – konkluderende betragtninger

Politisk og forvaltningsmæssigt er der ingen tvivl om, at daginstitutionen over 
de senere år er tildelt en øget betydning i forbindelse med ønsket om at styrke 
integration af etniske minoritetsbørn og deres forældre. I den styrkede læreplan 
fra 2018 står der blandt andet: 

Alle dagtilbud skal bygge på de demokratiske værdier, der 
kendetegner danske dagtilbud, og medvirke til integration i det 
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danske samfund, så børnene kan begå sig i det danske samfund. 
Det indebærer, at dansk er hovedsproget i alle dagtilbud, at børnene 
skal introduceres til danske traditioner, at børnene medinddrages 
mv.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018:8).

Den opgave står centralt i mange kommuner og var også tydelig i forvaltningen 
såvel som i den børneinstitution, vores undersøgelse har taget udgangspunkt 
i. Som vi har vist i artiklen retter opmærksomheden sig dog ikke kun mod 
børnene. Også deres forældre er omfattet af det pædagogiske projekt; et forhold, 
der gør den pædagogiske opgave ganske omfattende. Det rejser nogle dilemmaer, 
som vi finder det værd at reflektere yderligere over:

For det første finder vi, at der trods et udtalt ønske om at leve op til at 
følge læreplanens betoning af demokratiske værdier er en reel fare for, at 
daginstitutionen bidrager til, at nogle familier oplever at blive gjort til objekter 
for en myndighedsindsats og dermed andetgjort eller fremmedgjort ift. 
institutionen og i nogle tilfælde måske også det samfund, som institutionen 
repræsenterer. Selvom det pædagogiske personale, som omgås børn og forældre 
til hverdag, giver udtryk for ønsket om dialog og ligeværdig udveksling med 
både de etniske minoritetsbørn og deres forældre, ses tendenser til civiliserende 
missioner og epistemisk uret, hvor et ulige magtforhold mellem pædagogisk 
personale og forældre snarere fastholdes end opløses. Det skyldes dels, at de 
formulerede intentioner er svære at realisere i en meget presset hverdag med 
mange børn, ringe fysiske muligheder og utilstrækkelige pædagogiske ressourcer; 
dels den forvaltningsmæssige prioritering af indsatser, der prioriterer opdragelse 
og ’retledning’ af forældrene snarere end dialog og et ligeværdigt møde. 

For det andet kan vi konstatere, at der trods en udtalt opmærksomhed 
på forældresamarbejdet synes at mangle et mere udfoldet pædagogisk 
begrebsapparat såvel som analytiske redskaber til at belyse de magtdimensioner, 
som relationen mellem professionelle og forældre rummer.  Det, mener vi, er 
etisk nødvendigt givet de vide intervenerende beføjelser, som den pædagogiske 
sektor har, og helt afgørende for at udvikle et mere ligeværdigt arbejde med 
familier, der afviger fra de etablerede normer – ikke mindst sproglige og etniske 
minoritetsbørn og deres forældre.

For det tredje har vi iagttaget en påfaldende diskrepans mellem de 
forventninger, der på politisk og administrativt styringsniveau er til, hvad en 
daginstitution skal løse af integrative opgaver, og de materielle og pædagogiske 
ressourcer, der er hertil. I den konkrete institution var hverdagen præget af at 
skulle udfolde sig inden for meget beskedne rammer – rigtig mange børn på 
få kvadratmeter, fysiske rammer præget af dårlige materialer, indretnings- og 
udfoldelsesmuligheder, og kun det mest basale antal af fasttilknyttet personale, 
heraf en stor del uden formelle uddannelseskvalifikationer. Disse betingelser 
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forringede personalets muligheder for at have tid, ressourcer og muligheder for 
et egentligt pædagogisk arbejde med udsatte børn og familier, endsige overskud 
til at møde børn og deres forældre på en åben og spørgende facon.

I forlængelse af det ser vi for det fjerde en uoverensstemmelse mellem 
ressourceforbrug og oplevet belastning blandt personalet. Det var tydeligt, 
at der fra kommunens side lægges mange kræfter og ressourcer i at styrke den 
pædagogiske indsats, men denne prioritering sker primært i form af midlertidige 
allokeringer af forskellige former for ’ekspertbistand’, såsom praksiskonsulenter, 
ressourcepædagoger, proceskonsulenter, pædagogiske vejledere, familievejledere, 
hvis primære funktion er at inspirere og vejlede det pædagogiske personale i 
kvalificeringen af deres indsats. Disse ressourcer ændrer dog ikke grundlæggende 
ved den faste allokering af pædagog- og personaleressourcer, hvilket tydeligvis 
spænder ben for en mere varig forankring af mulige konstruktive tiltag i en 
fortsat hektisk hverdag. 

Som afslutning på artiklen vil vi derfor pege på, at det måske er værd at 
gentænke den pædagogiske opgave, som er mulig i en daginstitution. Den stærke 
betoning af opdragelse af både børn og forældre, som vi har fundet her (og i 
andre institutioner, vi har lavet undersøgelser i) rummer en stærk civiliserende 
ambition, som dels kan anfægtes ud fra et ligeværdighedsperspektiv, dels kan 
problematiseres som realistisk og hensigtsmæssig. Selvom det naturligvis er 
godt, at forældre, der føler sig afmægtige, eller børn, der mistrives, får hjælp, 
og at daginstitutionen også ser det som sin opgave at have blik for problemer 
i hjemmesfæren, så er det spørgsmålet, hvor langt den opsøgende indsats skal 
gå. Er det faktisk en opgave for daginstitutionerne at oplyse og vejlede forældre 
om kønsroller, fritidsliv og arbejdsmarked? Og også gøre det uden at forældrene 
selv beder om det? Der synes under alle omstændigheder at være et behov for 
øget grad af fagligt funderet refleksion og begrebslig præcision i forhold til at 
håndtere den hårfine balance mellem solidarisk hjælp og rådgivning på den ene 
side og umyndiggørelse og underkendelse på den anden side. 

Eva Gulløv, professor, DPU, AU 
Jan Kampmann, professor, RUC
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