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I dette temanummer stiller Dansk pædagogisk Tidsskrift skarpt på frygten og 
fascinationen af det uhyggelige i en pædagogisk kontekst. 

Børn og unge både frygter og fascineres af det uhyggelige. Små børn er ofte 
bange for mørke, men elsker måske at bygge mørklagte huler, og de klatrer i 
træer, højere og højere, til modet svigter. Ældre børn kan være bange for 
mordere og voldsmænd, men tiltrukket af uhyggelige film om ondskabsfulde 
forbrydere og psykotiske dræbere. Og børn i alle aldre synes at være betagede 
af monstre, lige fra trolden der vil æde de tre bukkebruse til de klassiske horder 
af hjernefortærende zombier eller den formskiftende dræberklovn Pennywise.

Voksne fortæller skræmmende eventyr og historier for børn og har formentlig 
gjort det altid. Som Andersen et al.'s artikel i dette temanummer viser, er dette 
stadig en almindelig praksis og tradition helt ned i vuggestuen. Samtidig har 
mange voksne en tendens til at skærme børn fra skræmmende aktiviteter og 
medier. Voksne kan være nervøse for, at børnene kommer til skade eller bliver 
væk, når de leger udenfor i mørket, eller de kan være nervøse for, at børnene 
bliver traumatiserede af skræmmende videoer på YouTube eller uhyggelige 
film på TV. Man kan diskutere, om der her er tale om omsorgsfuldhed og 
rettidig omhu eller en misforstået sikkerhedskultur, der i sidste ende gør børn 
en bjørnetjeneste ved at skærme dem fra forskellige former for mentalt ubehag, 
som de kan lære og vokse af. 

Debatten har betydning både for pædagogisk praksis og for den pædagogiske 
tænkning. Alligevel synes uhyggen og frygten at være oversete og tømte 
for pædagogisk indhold, når man betragter den pædagogiske praksis og 
teoriudvikling. Man kunne fx spørge: Det fremgår af dagtilbudsloven, at 
dagtilbud skal "fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem 
trygge og pædagogiske læringsmiljøer". Hvad vil 'trygge og pædagogiske 
læringsmiljøer' så sige? Kan det tænkes, at trivsel, læring og udvikling, nogle 
gange faciliteres bedst i uhyggelige og 'utrygge' læringsmiljøer? Bør man skærme 
børn fra det mentale ubehag, som karakteriserer uhyggelige aktiviteter? Eller er 
det pædagogisk forsvarligt, måske endda tilrådeligt, at udsætte børn for uhygge? 
Sådan som det formentlig finder sted. Og hvis dette er tilfældet, hvilke kvaliteter 
og egenskaber er det så, der kan kultiveres og kan formuleres som ærindet med 
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sådan en pædagogisk praksis: er det modstandsdygtighed, er det mod eller 
måske noget tredje? Selvom pædagogikken for længst har kasseret forestillingen 
om frygt som adfærdsregulerende opdragelsesredskab og ’hærdning’ som 
opdragelsens mål, er der fortsat mange aktuelle eksempler på, at børn og voksne 
frivilligt udsætter sig selv og hinanden for frygt gennem fortællinger, aktiviteter 
og lege. Så selvom frygt er en følelse, som de fleste mennesker forbinder med 
ubehag, kan den tilsyneladende også være fascinerende, spændende og måske 
endda lærerig? Med dette temanummer om uhygge, frygt og modige børn 
ønsker vi derfor at åbne diskussionen om frygt og uhygge.

I temanummeret fokuseres der såvel på overvejelser set ud fra et pædagogisk 
udviklings- og læringsperspektiv som fra et nysgerrigt børneperspektiv. Nogle 
steder rejses kort spørgsmål om, hvorvidt det at udsætte børn for reguleret 
frygt-eksponering betyder, at barnet får forøget adgang til udviklingsmæssige 
kvaliteter. Men man kan omvendt spørge, hvorvidt pædagogperspektivet kan 
slå over i neoliberal formålsstyring, således at sådanne aktiviteter primært henter 
deres begrundelse på tværs af børns egne perspektiver i en robusthedsideologi, 
hvor det er børn som kommende arbejdskraft, der er i fokus.

Sådanne spørgsmål kalder på pædagogisk og udviklingsmæssig forskning og 
overvejelser i forhold til de tiltag, som findes rundt omkring i Danmark og 
måske også andre steder.

I den første artikel Titte-bøh!  Frygt og leg i danske daginstitutioner af Marc 
Malmdorf Andersen, Emilie Schjoldager, Lauritz Holm Petersen, Mathias 
Clasen gennemgår forfatterne en række fund fra forskningen i børn og unges 
forhold til det uhyggelige. Desuden præsenteres data indsamlet gennem 
interviews med pædagoger fra en række danske vuggestuer og børnehaver. 
Sidstnævnte undersøgelse viser, at introduktionen til uhygge og ‘det gode gys’ 
er meget udbredt i dansk pædagogisk praksis helt ned til vuggestuealderen. Der 
findes efter alt at dømme en høj frekvens af aktiviteter som mørkeleg, sanglege 
med uhyggelige elementer og fangelege. Desuden findes mere sjældent også 
iscenesatte møder med udklædte mytiske skikkelser som påskeharen, julemanden 
eller den sure trold, der ikke kan lide, når de tre bukkebruse tramper på hans 
bro. Undersøgelsen peger på, at introduktionen til det uhyggelige ofte er en 
uudtalt traditionsbåren dannelsesproces, hvor det pædagogiske personale med 
stor følsomhed afvejer børnenes modtagelighed over for uhyggelige aktiviteter 
med det formål at understøtte barnets udvikling og nysgerrighed over for 
det dragende og skræmmende. Og artiklen peger – som andre artikler i dette 
temanummer også gør – ligeledes på, at der ikke synes at være megen forskning 
i, hvad det betyder at udsætte børn for reguleret frygt-eksponering.

Herefter følger to illustrerede essays, som giver hver sin vinkel på hvordan gys og 
gru kan bruges i praksis. 
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I det første essay skriver Jonas Færch, klubpædagog i Klub Toften Viborg, om 
det årlige arrangement Børn på flugt. Arrangementet er et "horror-run" for 
børn, altså en slags orienteringsløb med skræmmende elementer. Færch deler de 
pædagogiske overvejelser, han og hans kolleger har gjort sig i forhold til at skabe 
skræmmende sjove oplevelser for børn, og fortæller om erfaringerne med dette 
arrangement, herunder vigtigheden af at efterbehandle oplevelsen med børnene. 
Som svar på sit eget spørgsmål "Må man gerne skræmme børn?", skriver Færch, 
at ja, ”det er nærmest vores pligt” at skabe de trygge rammer, inden for hvilke 
børn kan blive utrygge og bange, ikke mindst for at give børnene mulighed for 
at finde deres egne grænser. Essayet indbyder til yderligere refleksion over horror 
som pædagogisk værktøj og anfører, at pædagoger bør "blive endnu dygtigere til 
at bruge [horror] som et pædagogisk værktøj".

I det andet essay, Gys i underholdning, formidling og fællesskaber: Et 
praksisperspektiv fra skræmmevirksomheden Dystopia Entertainment, fortæller 
Jonas Bøgh om virksomheden Dystopia, der har specialiseret sig i at anvende 
gys og uhygge til at skabe sjove, positive og nogle gange lærerige oplevelser. I 
essayet fortæller Bøgh om nogle af de overvejelser, der ligger bag skabelsen og 
designet af uhyggelige oplevelser, hvordan gys og uhygge er blevet anvendt i en 
række formidlingssamarbejder, samt om fællesskabet og dets positive effekter 
blandt de hundredvis af frivillige, som engagerer sig i arbejdet med skabelsen af 
de professionelle gys. 

De to afsluttende artikler i temaet diskuterer mere analytisk hvordan uhygge, 
mod og frygt skal betragtes.

I artiklen Skræmt til vid og sans – Evolution og udvikling i den uhyggelige 
børnefortælling tager Laura Bjerre Schwalbe afsæt i og argumenterer for et 
biokulturelt perspektiv, som hun også betegner som "litterær darwinisme". 
Schwalbes synspunkt er, at børns fascination af uhyggelige historier og film 
skyldes at den har været evolutionsmæssigt fordelagtig. Schwalbe argumenterer 
for, ”at vi som mennesker skaber og forbruger fortællinger, fordi der er 
overlevelsesmæssige fordele i dem, navnlig at fiktionshistorier kan give os 
forhåndserfaringer med situationer, som vi sjældent oplever”. Her argumenterer 
Schwalbe for, at der kan trækkes forbindelser til (nogle af) menneskebørns 
evolutionære udfordringer: det lille barns fysiske forsvarsløshed og deraf 
følgende stærke binding til forældrene og barnets behov for at danne modeller 
for andres perspektiver – den såkaldte theory of mind. Artiklen indeholder 
endvidere en række eksempler på analyser af moderne tegnefilm som peger på 
disse udfordringer som centrale.

Temanummeret afrundes med essayet Modige børn, hvor Louise Nabe-Nielsen 
tager fat i mod som fænomen. Med afsæt i Platons dialog Laches, undersøges 
modets forskellige fremtrædelsesformer, og det argumenteres, at modet kan 
forstås som en vigtig dannelseskategori, når der lægges vægt på dets sociale og 
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etiske karakter. Antikkens indskrivning af mod i en dydsetisk ramme kobles 
med den hermeneutisk-fænomenologiske tilgang, og der argumenteres for, at 
der på denne baggrund kan etableres pædagogiske mulighedsrum, hvor både 
det almenmenneskelige såvel som modets partikulære fremtrædelsesformer kan 
afdækkes og undersøges i fællesskab med børnene. På den måde, argumenteres 
det, kan man gennem dialog og reflekterede erfaringer foregribe kommende 
farlige og uhyggelige situationer, der kalder på mod.

God læselyst.

Temaredaktionen
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Tomas Ellegaard, ph.d., lektor, pædagogik, Roskilde Universitet
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I denne artikel gennemgår vi en række fund fra forskningen i børn og unges 
forhold til det uhyggelige. Vi præsenterer derefter data indsamlet gennem 
interviews med pædagoger fra en række danske vuggestuer og børnehaver. 
Vores undersøgelse viser, at introduktionen til uhygge og ‘det gode gys’ er 
enormt udbredt i den danske pædagogiske praksis helt ned til vuggestueal-
deren. Her finder vi en høj frekvens af aktiviteter som mørkeleg, sanglege 
med uhyggelige elementer og fangelege, samt sjældnere iscenesatte møder 
med udklædte mytiske skikkelser som påskeharen, julemanden eller den 
sure trold, der ikke kan lide, når de tre bukkebruse tramper på hans bro. 
Endeligt tyder undersøgelsen på, at introduktionen til det uhyggelige 
ofte er en uudtalt traditionsbåren dannelsesproces, hvor det pædagogiske 
personale med stor følsomhed afvejer børnenes modtagelighed over for 
uhyggelige aktiviteter med det formål at understøtte barnets udvikling og 
nysgerrighed over for det dragende og skræmmende. 

Emneord: rekreativ frygt, gys, uhygge, vuggestue, børnehave, pædagogik

Børn og frygt

Det er formentlig velkendt for de fleste pædagoger og forældre, at mange 
børn og unge drages mod det uhyggelige. De små elsker fangelege, monstre 
og Halloween og er betagede af fortællinger om skræmmende væsener, og de 
lidt ældre søger ofte mod uhyggelige medier som gyserfilm og -computerspil. 
Film- og læsevaneundersøgelser har dokumenteret, at gys og horror er blandt 
de absolut mest populære genrer blandt danske såvel som britiske skolebørn 
(Clark & Foster 2005, Hansen et al. 2018). Denne fascination har blandt andet 
mobiliseret medieforskere og psykologer, som i flere årtier har beskæftiget 
sig med effekterne af børn og unges brug af skræmmende medier. Der findes 
derfor en del forskning på området, men størstedelen af denne forskning 
fokuserer på skræmmende medier specifikt og ikke de mange øvrige aspekter af 
børns omgang med sjove former for gys, såsom fange-, monster- og mørkelege. 
Inden for den mediepsykologiske forskningstradition har der været størst fokus 
på negative effekter hos børn, forårsaget af eksponering for meget uhyggelige og 
skræmmende oplevelser. En af de mest indflydelsesrige forskere inden for denne 
tradition, Joanne Cantor, udgav således i 1998 en populærvidenskabelig bog 

Marc Malmdorf Andersen, Emilie Schjoldager, 
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med titlen ‘Mommy, I’m Scared’: How TV and Movies Frighten Children and 
What We Can Do to Protect Them. Som undertitlen antyder, har der i denne 
forskningstradition været fokus på at beskytte børn og unge fra de skræmmende 
mediers potentielle negative effekter. 

Motivationen for dette forskningsfokus opstod i kølvandet på mange 
anekdotiske rapporter om voldsomme reaktioner på populære skrækfilm, der 
udkom i 1970erne, såsom Eksorcisten og Dødens gab (Cantor 2009). Medierne, 
herunder de danske, bragte historier om biografgængere, der kastede op eller 
besvimede af skræk og bidrog til et fokus på sådanne films mulige skadelige 
effekter. Få år efter skabte den humoristiske skrækfilm Gremlins furore, da 
den skræmmende film allerede var tilladt fra 7 år i amerikanske biografer. Den 
offentlige debat, der efterfulgte Gremlins, bidrog til indførelsen af PG-13-
kategorien (“kan indeholde materiale som er upassende for børn under 13”) i 
det amerikanske filmklassifikationssystem (Lester 2021). I samme periode fik 
mange husstande adgang til flere tv-kanaler samtidig med, at hjemmevideo blev 
mere udbredt, hvilket alt sammen bidrog til en bekymring for børns eksponering 
for uhyggelige medier (Cantor 2009).  

Af disse grunde er negative effekter forårsaget af skræmmende underholdning 
på børn og unge rigt dokumenteret i dag (Cantor 2009, Hoekstra et al., 1999, 
Martin 2020). Vi ved nu, at de mest almindelig negative effekter inkluderer 
søvnforstyrrelser (mareridt, problemer med at falde i søvn), adfærdsforstyrrelser 
(sove med lyset tændt, tjekke for monstre under sengen) og spontane oplevelser 
af frygt i hverdagssituationer, som ikke er rigtigt farlige (fx frygt for hajer i en 
svømmehal). For eksempel fandt et studie af 219 børn i alderen 5-12 år, at 
to tredjedele af børnene havde oplevet at blive meget skræmt af medier, hvor 
de fleste oplevelser var forbundet med uhyggelige film eller andre medier, 
som børnene ikke selv havde valgt at de ville se, eller som de var kommet til 
at se ved en fejl. Her rapporterede mange børn negative effekter i form af 
søvnbesvær, og de fleste børn rapporterede, at de havde haft meget svært ved 
at stoppe med at tænke på oplevelsen (Cantor et al. 2010). I et andet studie 
blev over 500 amerikanske voksne bedt om at tænke tilbage på reaktioner, de 
havde haft i kølvandet på uhyggelige medier, da de var børn. Over 90% af de 
adspurgte rapporterede, at de havde oplevet længerevarende frygtreaktioner 
efter eksponering for skræmmende medier, blandt andet at de i tiden efter 
havde oplevet langvarig nervøsitet, søvnforstyrrelser, forbigående tab af appetit 
og adfærdsforstyrrelser. I over en tredjedel af analyserede beretninger fremgik 
det desuden, at de studerende stadig oplevede disse negative effekter helt ind i 
deres voksenliv (Cantor, 2004). 

Desværre har det store fokus i forskningen på at beskytte børn for eksponeringen 
af uhyggelige oplevelser imidlertid ofte resulteret i forbigåelsen af eventuelt 
positive effekter, som kunne være forbundet med oplevelsen af det uhyggelige. 
Som den fremtrædende mediepsykolog Barbara J. Wilson har formuleret det: “so 
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much public attention has been paid to potential negative effects of the media 
on children that parents and researchers alike have scarcely acknowledged the 
positive” (2008). For det kunne jo tænkes, at den store nysgerrighed som børn 
og unge udviser, når det kommer til gys og gru, skyldes, at der også er noget at 
komme efter i oplevelsen for dem. For eksempel interviewede medieforskeren 
David Buckingham en række 6 - 16-årige britiske børn og deres familier om deres 
tanker og følelser vedrørende forskellige medier, herunder de uhyggelige. Han 
opdagede, at de uhyggelige medier var blandt de meste populære hos børnene 
på tværs af alder, selvom nogle børn faktisk ikke brød sig om den uhyggelige 
oplevelse i sig selv. De uhyggelige oplevelser var imidlertid en stærk katalysator 
for sjove og livlige samtaler børnene imellem, når de mødtes dagene efter og 
diskuterede deres uhyggelige oplevelser med hinanden (Buckingham, 1996).

Frygt for sjov

Det er velkendt, at både små og store børn er blandt nogle de mest nysgerrige 
skabninger her på jorden, som bruger størstedelen af deres vågne timer på at 
opsøge ny og spændende information (Andersen 2019, Gopnik, 2020). Det 
skyldes sandsynligvis, at den beskyttede barndom hos mennesker, som er den 
suverænt længste blandt alle nulevende pattedyr, tillader børn at samle så meget 
information som muligt, inden de for alvor skal tage den i anvendelse som 
voksne (Gopnik, 2020). Tag for eksempel hjernen hos et voksent menneske, 
som bruger cirka 20% af den voksnes totale kalorieindtag, hvorimod et 4-årigt 
barns hjerne bruger hele 60% af det totale kalorieindtag (Kuzawa et al., 2014). 
Det er blot et blandt mange studier, der alle har bidraget til konsensussen i 
udviklingspsykologien om, at barndommen er særligt forbundet med læring, 
eksperimenteren og stor nysgerrighed. 

Nyere kognitiv og udviklingspsykologisk forskning i nysgerrighed peger på, 
at nysgerrighed er et udtryk for individets egen forventning om, at det kan 
lære noget indenfor et givent domæne (Kidd & Hayden, 2015). Personers 
nysgerrighed vækkes med andre ord oftest, hvis de forventer, at deres egen viden 
er relativt tæt på den information, som de har mulighed for at indsamle - hvilket 
er et godt princip, hvis man også gerne vil lære noget. For eksempel er mennesker 
mest nysgerrige efter at høre svaret på trivia-spørgsmål, hvis de er moderat usikre 
på, om de har afgivet det rigtige svar. Hvis de omvendt enten er meget usikre 
eller meget sikre på at de har afgivet det rigtige svar, vil de ofte ikke være lige så 
nysgerrige (Kang et al., 2009). Nysgerrighed er med andre ord forbundet med 
individets egen vurdering af, om noget information er både informationsrig og 
lærbar. Nysgerrighed er et signal, der fortæller os “hov, jeg tror, der er noget her, 
som jeg nok kan lære”. 

Når børn og unge mødes med gys og det uhyggelige, sker det ofte, at de forsøger 
at undgå kilden til uhyggen, fx som når små børn grædende løber hen i favnen 
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på mor eller far, eller når unge hurtigt slukker for gyserfilmen, som de ved en fejl 
er kommet til at fremvise på fjernsynet. Men børn bliver også ofte nysgerrige og 
kan udvise dybt engagement, når de møder fænomener med træk, som for dem 
er uhyggelige. For eksempel vil små børn ofte fare hvinende og grinende gennem 
stuen, hvis far eller mor udgiver sig for at være et farligt rovdyr; de vil gerne bevæge 
sig tættere på julemanden i storcenteret, men ikke altid op på skødet af ham; og 
Halloween bliver et stadigt større fænomen for både børn og voksne i Danmark, 
hvor der er rig mulighed for at eksperimentere med det uhyggelige og bl.a. få stillet 
den nysgerrighed, der i forskningslitteraturen omtales som morbid nysgerrighed 
- en naturlig menneskelig fascination af det skræmmende og monstrøse såsom 
ødelagte og døde kroppe (fx en død mus på legepladsen), farlige væsners motiver 
(fx den bedstemor-imiterende ulv i Rødhætte), samt ukendte og overnaturlige  
farer (fx den mørke gårdsplads eller spøgelset der måske bor i kælderen) (Scrivner, 
2021).

Børn og unges nysgerrighed over for uhyggelige stimuli udvikler sig normalt på 
den måde, at de begynder at udvise interesse for mere og mere intens uhygge 
i takt med, at de udvikler sig og bliver ældre (Hoffner & Levine, 2015). Det 
hænger muligvis sammen med, at børn i stigende grad lærer ikke kun at bruge 
motoriske strategier (fx at holde sig for øjnene og ørene), men også kognitive 
strategier (fx at tænke på, at den uhyggelige film ikke er virkelig), hvilket giver 
dem mulighed for nemmere at regulere og dosere omfanget af de uhyggelige 
stimuli, som de beskæftiger sig med (Martin, 2020). Det hænger sandsynligvis 
også sammen med, at deres stigende eksponering for uhyggelige situationer eller 
medier tillader dem at vænne sig til det uhyggelige, fx så heksen i historien om 
Hans og Grethe ikke er helt så uhyggelig, når historien høres for sjette gang. Og 
nyere forskning med unge og voksne forsøgspersoner tyder på, at det netop er 
spørgsmålet om at ramme den helt rette dosering af uhygge - ikke for meget og 
ikke for lidt - der er bestemmende for, om forbrugere af uhygge synes, det er 
attraktivt og sjovt at blive skræmt (Andersen et al., 2020; Andersen et al., 2022). 

Når børn og unge er nysgerrige på gys og uhygge, kan det altså fortælle os, at 
de selv har en intuitiv fornemmelse af, at der er noget, de kan lære og dermed 
et potentiale for at udvikle sig, ved at engagere sig i nogle af de uhyggelige 
situationer, de kan blive præsenteret for. Der er dog ikke lavet meget empirisk 
funderet forskning i, præcis hvornår, hvordan og på hvilken måde leg og 
engagement med frygt, uhygge og gys kan have positive effekter hos børn og 
unge (Wilson, 2008). I et beslægtet forskningsfelt, nemlig forskning i risikofyldt 
leg, er det imidlertid blevet foreslået, at lege, der er er præget af usikkerhed og 
frygt-provokerende situationer, såsom at klatre op i et højt træ, kan fungere 
som en beskyttende faktor i udviklingen af angstdiagnoser for børn og unge. 
Det skyldes, at situationer der er præget af moderate og overskuelige mængder 
af frygt, tillader børn at lære om kropslige reaktioner, ubehagelige følelser, 
usikkerhed og coping-strategier (Dodd & Lester, 2021). Frygt-provokerende 
lege, men også uhyggelige (alderssvarende) medier, kan dermed være centrale i 
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udviklingen af børns resiliens ved at give dem mulighed for, på en overskuelig 
facon, at udforske hele spektret af deres følelsesregister samt at øve og forbedre 
mentale og adfærdsmæssige frygtreguleringsstrategier, som kan hjælpe dem med 

at håndtere negative følelser i deres eget liv (Miller et al., 2021). 

Af disse grunde er forskningen i det pædagogiske og udviklingspsykologiske 
potentiale for uhyggelig og risikofyldt leg et felt, der i disse år får stærkt stigende 
opmærksomhed. Der er allerede utallige historiske og tværkulturelle eksempler 
i forskningen på, at voksne udsætter børn for skræmmende aktiviteter, 
eksempelvis i form af fortællinger, ritualer og lege (Clasen, 2017). Men et 
spørgsmål, der endnu ikke har fået meget bevågenhed, er spørgsmålet om, hvor 
tidligt vores fascination af det uhyggelige egentlig begynder. For at undersøge 
dette spørgsmål samt påbegynde en kortlægning af fænomenet i danske 
daginstitutioner, udførte vi i foråret 2021 et studie, hvor vi igennem en serie 
af interviews med århusianske vugge- og børnehavepædagoger spurgte ind til 

forekomsten af såkaldt ‘rekreativ frygt’ i danske daginstitutioner. 

Undersøgelse af rekreativ frygt i danske vuggestuer og 

børnehaver

Formålet med undersøgelsen var at studere forekomsten og karakteren af 
rekreativ frygt i danske vuggestuer og børnehaver gennem elleve interviews 
med en række pædagoger fra forskellige århusianske vuggestuer og børnehaver. 
‘Rekreativ frygt’ er bredt defineret som følelsesmæssige tilstande, der både 
er karakteriseret af frygt og fornøjelse på samme tid (Andersen et al., 2020). 
Hos voksne ses denne blandede følelsestilstand i en række situationer, fx i 
biografens mørke, hvor gyserpublikummet bider negle i spænding; i Tivolis 
rutsjebane, hvor gæsterne skriger af fryd; eller i mere ekstreme tilfælde, hvor 
faldskærmsudspringeren, med adrenalinen pumpende, hopper ud af flyet.

I undersøgelsen spurgte vi ind til pædagogernes erfaringer med og holdninger 
til aktiviteter med rekreativ frygt. Der var særligt fokus på forekomsten af 
uhyggelige aktiviteter i det daglige pædagogiske arbejde, samt fokus på de 
effekter, der ifølge interviewpersonerne kunne være forbundet med deltagelse 
i sådanne aktiviteter. De elleve deltagere var institutionsledere såvel som 
fastansatte og praktikanter. Alle interviews var telefoniske eller via videoopkald. 
Den efterfølgende databehandling tog form af tekst- og meningskondensering 
af de transskriberede interviews, hvilket ledte til identificering af gennemgående 
temaer.

Alle interviews tog udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide 
med spørgsmål om pædagogernes holdninger til, overvejelser omkring og 
observationer af tre punkter i henhold til forekomsten af rekreativ frygt: Hvilke 
aktiviteter er der tale om? Hvilke aktører igangsætter aktiviteterne, og hvilke 
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positive eller negative konsekvenser opfatter fagpersonalet, at det kan have på 
børnene?

Overordnede resultater

Undersøgelsen viser, at rekreativ frygt er enormt udbredt blandt både 
vuggestue- og børnehavebørn, som næsten på daglig basis deltager i aktiviteter 
med rekreativ frygt som et centralt element. De hyppigste aktiviteter på tværs 
af institutioner er variationer af sanglege om død, tortur eller farlige dyr og 
monstre (fx ‘Bjørnen sover’, ’Heksemutter’, ’Bro-bro-brille’), historiefortælling 
(fx ‘de Tre bukkebruse’, ‘Rødhætte’ eller ‘Hans og Grethe’), fange- og gemmeleg, 
mørkeleg, samt spontant opståede uhyggelige lege, ofte i forbindelse med 
udflugter (fx ved mødet med et stort hul under et træ eller en væltet træstamme).

Situationer med rekreativ frygt opstår desuden ofte i en række iscenesatte 
aktiviteter i forbindelse med højtider såsom halloween, jul, fastelavn og påske, 
hvor mødet med en mytisk skikkelse som julemanden eller påskeharen kan være 
så tilpas dragende og skræmmende, at pædagoger karakteriserer det som rekreativ 
frygt. Disse aktiviteter foregår ifølge undersøgelsens informanter primært på 
børnehaveniveau, da aktiviteterne kan være for intense og for skræmmende 
for vuggestuebørn, og fordi vuggestuebørn endnu ikke har så godt greb om 
tilbagevendende traditioner.

Andre gange forekommer aktiviteter med høj frekvens i en begrænset periode, 
hvilket varierer mere på tværs af institutioner. Eksempelvis fortæller en pædagog, 
at han har introduceret spillet ‘Varulv’ i en børnehave, hvilket de større børn i 
en periode på ca. to måneder efterspurgte hver dag. Varulv er et kortspil, hvor 
det gælder for deltagerne om dels at overbevise de andre om, at de ikke selv er 
varulve, dels gætte hvem blandt de andre deltagere, der er varulve. Han forklarer, 
at han her arbejdede med at skabe denne rette stemning for spillet:

Pædagog #: “Som spilstyrer skal man forsøge at skabe en 
spændende, måske endda lidt uhyggelig stemning - det handler 
trods alt om varulve! Hvis man har lyst, kan man fx trække 
spændingen lidt, ved f.eks. at sige noget i stil med: Det er morgen 
i byen, og landsbyboerne finder en sø af blod i … Annas hus!”

En anden pædagog fortalte om, hvordan årstidernes skiften havde inspireret 
pædagogerne i børnehaven til at arbejde bevidst med frygt i en sjov sammenhæng: 

Pædagog #: “Vi havde et tomt akvarie med sand og pinde, og andre 
ting børnene fandt; insekter, salamander, mariehøns, og masser 
af edderkopper. Når edderkopperne lavede edderkoppespind, 
fandt vi dovne fluer og puttede dem ind i edderkoppespindet. Så 
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iagttog vi edderkopperne kvæle og dræbe fluerne. Det gik børnene 
meget op i. Det blev hurtigt en del af samlingsstund, hvor vi 
pædagoger endte med at klæde os ud som edderkopper og fluer. 
Børnene var meget bange for edderkoppen!” 

Opsummerende indgår en enormt bred vifte af rekreative frygt-aktiviteter på 
forskellig vis i børnenes dagligdag i danske daginstitutioner. Mildt uhyggelige 
sange, rim, historier eller små lege som titte-bøh kan let blive inkorporeret 
i dagligdagens aktiviteter, hvor de også ofte fungerer som sekundære 
spændingselementer. En (u)hyggelig grimasse eller en hurtig omgang titte-bøh er 
for eksempel et glimrende distraktionsværktøj i forbindelse med et ellers kedeligt 
bleskift, og når børnene stadig har høje energiniveauer efter at være kommet ind 
fra legepladsen til frokostbordet, kan pædagogens uhyggelige historie fange deres 
opmærksomhed og på den måde rette fokusset fra legepladsen til madpakken. 
Der er dog bred enighed om, at uhyggelige aktiviteter overvejende initieres, 
fordi de er sjove, og ikke kun som fx distraktionselement. Mange aktiviteter med 
uhyggelige elementer initieres spontant af både børn og voksne, netop fordi de 
er underholdende for alle parter.

En skræmmende og spændende struktur

De uhyggelige aktiviteter følger ofte en særlig struktur og finder ofte først 
sted, når en række nødvendige betingelser er opfyldt. De fleste aktiviteter er 
karakteriseret af gentagelse med mild til moderat variation og foregår altid 
med udgangspunkt i en tryg og sikker tilstand hos barnet. Aktiviteterne bærer 
meget ofte præg af, at barnet gennem gentaget engagement i aktiviteten lærer at 
forvente den indbyggede forskrækkelse, som legen rummer. Hos vuggestuebørn, 
for eksempel, lærer børnene gennem mange gentagelser med spænding at 
forvente at blive skræmt henimod slutningen af 'bjørnen sover', hvor bjørnen 
vågner og brøler. Men præcis hvornår bjørnen vågner, hvor højt den brøler, eller 
hvem den brøler af, kan variere fra gang til gang. Samme struktur ses i mange 
andre aktiviteter, også på børnehaveniveau, lige fra fangeleg og monsterjagt, til 
titte-bøh og Bro-bro-brille. De forudgående gentagelser og erfaringer sikrer, 
at barnet er med på legens præmisser, så fagpersonalet sikrer, at barnet ikke 
skræmmes på en uhensigtsmæssig måde, og legen bliver samtidig rekreativ, altså 
lidt uhyggelig og rigtig sjov på samme tid. Som en pædagog fortæller; 

Pædagog #: “Mange små børn bliver begejstrede, når de får 
en følelse af overraskelse over et velkendt tema, for eksempel ved 
overraskelsen i Titte-bøh, brølet i Bjørnen sover, eller ved ‘hapset’ i 
I Min bedstemors hus. Jeg tror det er vigtigt, at der er gentagelser 
involveret, så børnene har en forventning om et lille gys. Den 
mængde chok kan de nemlig håndtere. Det er noget vi gør ofte - 
næsten hver dag”.
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Det gennemgående træk for de fleste rekreative uhyggelige aktiviteter er altså, 
at barnet lærer at forvente et bestemt udfald, men ikke helt ved, hvornår 
eller hvordan udfaldet indtræffer. Fagpersonalet har dermed ofte mulighed 
for at trække spændingen ud, og spille på barnets forventninger på en måde, 
så legen bliver så sjov som mulig. Flere informanter beskriver det desuden 
som befordrende for aktiviteternes succes, at der er fagpersonale eller andre 
omsorgspersoner til stede, særligt ved mindre børn, så de voksne kan holde øje 
med børnenes tilstand og sørge for, at den uhyggelige leg bliver ved med at være 
tilpas stimulerende for dem. Med andre ord sørger fagpersonalet for både at 
skrue op og ned for uhyggen alt efter deres løbende vurdering af, om barnet får 
noget ud af oplevelsen. 

Fagpersonalet kan ‘skrue op’ for uhyggen i forbindelse med mange forskellige 
aktiviteter, fx i forbindelse med fangeleg eller højtlæsning. Typisk gøres dette 
ved hjælp af dramatisering såsom at ændre tonefaldet i stemmen, tale højere eller 
hviske, lave uhyggelige ansigtsudtryk og gestik, kigge intenst på barnet eller kilde 
barnet: 

Pædagog #: “Som voksen er man en rollemodel for børnenes 
frygt eller overraskelse - det er vigtigt at man lever sig ind i det, 
som børnene oplever, og hjælper dem til at skabe de passende 
reaktioner. Fx at man hvisker op til fundet af et uhyggeligt dyr 
på legepladsen - for så at løbe forskrækket væk fra det bagefter”.

På samme måde kan fagpersonale ‘skrue ned’ for uhyggen ved at ændre på legen 
eller historien, fx ved at ændre en uhyggelig karakter til en blidere karakter, 
tilføje en superhelt til at overvinde monsteret i legen, eller simpelthen springe 
over de uhyggelige dele, hvis de fornemmer, at barnet ikke helt er klar til det 
på det givne tidspunkt. Fagpersonalet hjælper også nogle gange barnet ved at 
tale om, at legen/historien ikke er virkelighed, anerkende og verbalisere barnets 
følelser, samt frem for alt at give barnet fysisk omsorg, fx ved at kramme eller ae 
barnet. Hertil kommer aktiviteternes kollektive karakter, som også kan bidrage 
til en øget oplevelse af tryghed. 

Modige børn og lærerige gys

Der er bred enighed blandt undersøgelsen informanter om, at rekreativ frygt 
kan medvirke til udviklingen af en vifte af positive egenskaber, fx robusthed, 
selvtillid, mod og kendskab til egne grænser.   

Pædagog #: “Jeg tror, at oplevelser med rekreativ frygt kan være 
med til at oparbejde mod hos små børn. Det giver en god følelse at 
have overkommet noget, som var skræmmende: Man føler sig som 
et livsdueligt menneske med selvtillid. Jo flere gange man har de 
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her mestringsoplevelser, jo flere gange vil man føle sikkerhed i sit 
senere liv”

Informanterne nævner desuden hyppigt, at børnenes egne erfaringer med 
bredden af deres følelsesregister er en helt central del af den dannelsesprocess, 
som bør foregå i de danske institutioner. 

Pædagog #: “Det er vigtigt, at børn lærer hele følelses-paletten 
at kende - man er aldrig glad, hvis man kun er lidt glad: Det er 
vigtigt, at have mærket ekstremerne”.

Det nævnes også, at erfaringer med sjove uhyggelige og skræmmende aktiviteter 
forbedrer og udvikler børnenes kritiske sans og evne til at skelne mellem fiktion 
og virkelighed. På samme måde nævnes også vigtigheden af at opleve mestring 
gennem korte tab af og genvindelse af kontrol. 

Pædagog #: “Jeg mener, det er vigtigt for barnet at opleve, at det 
kan miste fodfæstet for en stund. Det er vigtigt at pirre barnets 
fantasi og nysgerrighed”.

Endeligt nævnes det, at en lang række af lege, sange og historier, som er præget af 
rekreativ frygt, er en helt grundlæggende del af den danske kulturarv, som alene 
af den grund er vigtige for børnene at stifte bekendtskab med som led i deres 
dannelsesproces.

Når diskussionen falder på eventuelle negative effekter af uhyggelige lege, 
hersker der bred enighed blandt studiets informanter om, at der ikke er grund 
til bekymring, fordi en central del af uhyggelige lege er, at der er voksne til stede, 
som altid kan sikre at legen reguleres hensigtsmæssigt. Informanterne fremhæver 
således, at der er stor opmærksomhed fra fagpersonalet på, at aktiviteter med 
uhyggelige elementer altid er alderssvarende og meningsfulde for børnene. Det 
er desuden stor bevidsthed blandt informanterne om, at børn, der udsættes 
for alt for skræmmende situationer, kan risikere både angst, mareridt, traumer, 
tillidsproblemer, vrede, samt at blive bange for mørke. Imidlertid nævnes 
rekreativ frygt af flere informanter som et middel til forebyggelse af netop 
sådanne negative effekter. Som én informant udtrykker det, kan sjove uhyggelige 
lege fungere som en decideret “modgift” mod den nervøse, angstfyldte tilværelse, 
som nogle børn oplever.
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Afsluttende diskussion: Fra tradition til pædagogisk værktøj

Rekreativ frygt ser ud til at være enormt udbredt i danske daginstitutioner, 
og der var bred enighed blandt studiets informanter om at alderssvarende 
aktiviteter med rekreativ frygt er forbundet med en lang række positive effekter 
hos både vuggestue- og børnehavebørn. Men selvom informanterne i studiet 
udtrykte stor interesse for emnet, havde de fleste aldrig tænkt over eller arbejdet 
bevidst med rekreativ frygt som pædagogisk redskab. På den måde fremstår 
rekreative, uhyggelige aktiviteter som en slags traditionsbåren, men uudtalt, 
dannelsesproces, som typisk ikke er et pædagogisk ekspliciteret fænomen, der 
arbejdes direkte med. Uhygge og rekreativ frygt er altså oftest ikke et emne, 
fagpersonalet bevidst anvender som pædagogisk værktøj, og fokusset på de 
gavnlige effekter ved afmålt, alderssvarende uhygge fremgår ikke i institutionernes 
eksplicitte retningslinjer eller pædagogiske mål. Flere informanter udtrykte 
ambition om at arbejde mere bevidst med rekreativ frygt fremover, fx:

Pædagog #: “Jeg kan se mange muligheder for at arbejde med 
dette emne - eksempelvis i et forløb centreret om ulve, hvor man 
spiller Varulv, læser Rødhætte og ulven og De tre små grise og 
taler om ulvens levevis i naturen.”

Et øget fremtidigt fokus på rekreativ frygt som pædagogisk værktøj er desuden 
ifølge flere informanter foreneligt med, hvad der af dem karakteriseres som et 
igangværende paradigmeskift i dansk pædagogisk praksis, hvor der er stadigt 
stigende fokus på at facilitere, at børn bliver mere robuste. Flere informanter 
fremhæver, at meningsfulde oplevelser og erfaringer med uhyggelige aktiviteter 
er en vigtig modvægt til kulturens øvrige tendens til at skærme børn fra 
oplevelser, som kan rumme den mindste smule ubehag. 

Pædagog #: “Jeg oplever det nogle gange som om, at legen er 
truet: Der er så mange ting, man ikke må, man må ikke falde 
på legepladsen, og så videre. Der må gerne være mange steder på 
en legeplads, hvor der er en risiko! Man må gerne klatre i træer 
og mærke et sus! Børn i dag er så beskyttede - de kan godt tåle et 
skub.” 

Der tegner sig altså her et billede af en dansk pædagogisk kultur, hvori den 
rekreative frygt som et potentielt konstruktivt pædagogisk værktøj har gode 
betingelser. Den aktuelle internationale forskning i rekreativ frygt peger på, 
at børns leg med frygt og tilpas skræmmende situationer, herunder risikofyldt 
leg, ikke alene er kilde til glæde og meningsfulde aktiviteter, men også kan 
være et vigtigt element i en udviklingsproces, hvor barnet opbygger indsigt i 
sit eget følelseslivs fulde spektrum samt evne til at regulere sine egne følelser, 
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inklusiv de negative. Når børns engagement med uhyggelige stimuli er præget af 
nysgerrighed, initiativ og sjov, er der med udgangspunkt i udviklingspsykologien 
grund til at antage, at barnet selv har opdaget et læringspotentiale, som det kan 
håndtere og tilegne sig. 

Gennem pædagogisk facilitering af gradvise, aldersafstemte og spændende 
uhyggelige situationer er der således grund til at antage, at rekreativ frygt kan 
give børn mulighed for at tilegne sig en række værktøjer, som er relevante for 
fremtidige stressende, uforudsigelige og skræmmende situationer. En sådan 
pædagogisk formålsstyring rummer dog en række klassiske dilemmaer, blandt 
andet i forhold til pædagogikkens rolle set i lyset af et neoliberalt effektivitets- 
og optimeringsrationale. For eksempel kan det, på trods af de formodede 
udviklingsmæssige kvaliteter ved regulerede former for frygteksponering, 
problematiseres, hvorvidt børn i så fald bliver spændt for en ‘robusthedsvogn’, 
der dybest set er i samfundets og ikke i det enkelte barns tjeneste. På den 
anden side kunne det se ud til, at den rekreative frygt giver anledning til både 
meningsfulde, sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne, hvilket 
i sidste ende måske er den mest tungtvejende grund til den rekreative frygts 
aktuelle allestedsnærvær i det danske pædagogiske landskab. 

Marc Malmdorf Andersen, ph.d., adjunkt, Interacting Minds 
Centre, Aarhus Universitet. 

Emilie Schjoldager, kandidatstuderende, BA, Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet. 

Lauritz Holm Petersen, ph.d.-studerende, Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus Universitet. 

Mathias Clasen, ph.d., lektor, Afdeling for Engelsk, Aarhus 
Universitet
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Børn på flugt er titlen på det horror-run, der i næsten syv år har haft en fast 
plads på årshjulet i flere af Viborg-klubberne. Sideløbende med at vi laver 
skræmmende underholdning for børn og unge med natløb og zombier, så 
har vi været undersøgende på, hvordan horror kan bruges som et pædago-
gisk redskab. Jeg har forsøgt at sætte nogle ord på processen, både fra da 
projektet begyndte, men også hvor det er nu, og hvor det er på vej hen. 
Børn, uhygge, gys, pædagogik.

"Må man gerne skræmme børn?" Det var det spørgsmål jeg stillede mig selv for 
godt 4 år siden, da jeg blev tovholder på projektet Børn på flugt.

Mit navn er Jonas Færch Højen, og jeg er ansat som klubpædagog på Klub 
Toften i Viborg kommune. Jeg har næsten lige siden jeg blev uddannet pædagog, 
arbejdet i klub og med børn og unge i 10-15 årsalderen. Mit daglige virke har jeg 
på Klub Toften, der med sine godt 150 medlemmer er en fritidsklub ligesom så 
mange andre. Vi har et KREA-værksted, vi laver rollespil, E-sport, musik og en 
helt masse andre aktiviteter, som børn og unge fra den lokale skole kan komme 
og dyrke efter skoletid.

Godt et år efter jeg var blevet ansat, blev jeg introduceret for et event, vi havde 
kørt en gang om året gennem de sidste to år sammen med naboklubben. Eventet 
hed Børn på flugt, og navnet alene gjorde mig meget nysgerrig på, hvad det gik 
ud på. Idéen opstod, da der var kommet en del børn til fritidsklubberne fra 
udlandet, børn der var flygtet fra krig eller kom fra udsatte områder. Man ville 
så lave et orienteringsløb, hvorigennem klubbernes børn kunne få en forståelse 
for, hvad det vil sige at flygte fra krig, og hvor de kunne blive udsat for nogle 
opgaver, der fordrede sammenhold og gensidig støtte. Dette arrangement 
udviklede sig så til en rendyrket gyseraktivitet, hvor der var fokus på at skabe en 
sjov men skræmmende oplevelse for børnene med klassiske horror-virkemidler. 
Selvom der i denne nye gyserudgave af arrangementet ikke længere var fokus på 
det at være krigsflygtning, valgte vi at bibeholde navnet. Dette gjorde vi fordi at 
vi gerne ville holde fast i den stemning og kultur, der efterhånden var kommet i 
aktiviteten. Man måtte gerne på forhånd have en fornemmelse af at skulle flygte 
fra noget, selvom det ikke nødvendigvis var krig.

Jonas Færch Højen

Børn på Flugt
- Må man gerne skræmme børn?
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Gyserudgaven af Børn på flugt viste sig at være en stor succes hos børn og unge. 
Vores ambitioner om at skabe et narrativ, hvor vi skræddersyede dilemmaerne, 
virkede rigtig godt, og muligheden for at kunne tale med børnene om deres 
oplevelser efter løbet gjorde, at vi kunne sætte nogle ord og følelser på, hvordan 
det er at være på flugt. Overordnet set var kombinationen af spænding, uhygge 
og det, at deltagerne ikke vidste, hvad der skulle ske, en rigtig god cocktail. 

Og lige netop spænding og uhygge blev nogle af nøgleordene, da vi for 
tredje gang skulle planlægge Børn på flugt, nu hvor jeg var kommet med i 
planlægningsgruppen. Denne gang får børnene bind for øjnene, for derefter at 
blive ført ind i en bus. De får ikke at vide hvor bussen kører hen eller hvilke 
voksne der er til stede. Et af børnene spørger endda nervøst buschaufføren: 
"Har du også bind for øjnene?"

På flugt gennem skoven

I bussen bliver der afspillet en voice-over, som vores daværende musikpædagog 
har lavet. Her får børnene at vide, at de skal flygte fra "fjenden". Vi har valgt 
at gøre "fjenden" ukendt, for det er egentlig ikke så meget dem, det handler 
om. Flugtruten går igennem en skov, hvor der, ifølge den fortælling vi har 
konstrueret, har ligget et sindssygehospital, der er blevet brændt ned for godt 60 
år siden. Flere vidner har dog oplevet, at det stadig spøger i skoven om natten, 
og at nogle af de personer, som havde noget med hospitalet at gøre, går rundt i 
skoven.

Børnene bliver så sat af bussen ved et renseanlæg, der ligger nogle få hundrede 
meter fra skoven. Her får de lov til at tage bindet fra øjnene, så de kan orientere 
sig. Sammen med gruppen på godt 30 børn er der fire voksne, som de kender 
fra klubben. Allerede under planlægningen har vi været meget opmærksomme 
på, at ingen børn på noget tidspunkt skal gå alene eller være uden opsyn af 
en voksen. Vi vil gerne lave en simulation af, hvad det vil sige at blive skræmt, 
forfulgt eller udsat for pres. Men det skal være i trygge rammer, så vi altid kan 
træde et skridt tilbage, hvis vi oplever at grænsen er nået. 
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Sammenhold er vigtigt når man som gruppe skal bevæge sig ud i mørket. Her er en gruppe på vej 
igennem et hjemsøgt område til Børn på flugt 2021.

Gruppen får nu udleveret to rygsække, hvor der i hver rygsæk blandt andet er en 
walkie-talkie, nogle lommelygter, sæbebobler, en fakkel og nogle eksemplarer 
af "Skovby Tidende" - en fiktiv avis, vi har udarbejdet på forhånd, hvor der 
blandt annoncer for hjemmestrikkede sokker og andre ubrugelige ting er nogle 
artikler, der beskriver de personer som har haft noget med sindssygehospitalet at 
gøre, samt hvordan man kan "besejre" dem: Eksempelvis Den Hvide Dame, der 
har mistet sit barn Ragnhild, og som nu leder efter et nyt barn hun kan stjæle. 
Hun bliver let distraheret af sæbebobler. Der er også en mand, der er blevet 
spottet i skoven med en motorsav, og som man kan skræmme væk med ild. 
Og pludselig begynder de forskellige genstande i rygsækken at give mening for 
gruppen. Opgaven består nu i at regne ud, hvilke metoder, de kan bruge for at 
bekæmpe de forskellige udfordringer ved at bruge den gamle avis som manual. 
Walkie-talkien er deres livslinje, her har de kontakt med en, der hjælper dem på 
vej. Personen fortæller dem, hvad de skal være opmærksomme på i skoven og 
besvarer eventuelle spørgsmål, der kunne opstå. Denne person, som er en af 
de voksne fra klubben, har så en anden walkie-talkie, som vedkommende kan 
kontakte de forskellige statister med. På den måde ved vi alle hele tiden, hvor 
langt børnene er i løbet, og hvad status er på børnene i forhold til, hvor skræmte 
de er, så vi kan justere på de kommende opgaver i løbet.

Igennem løbet møder gruppen forstanderen for det gamle sindssygehospital. 
Han guider dem videre i den rigtige retning, men ikke før han har foretaget 
en grundig optælling af alle i gruppen og konfereret med nogle af de stemmer, 
der tilsyneladende rumsterer i hans hoved. Gruppen bliver sendt videre ind i 
skoven, imens dagslyset stille og roligt forsvinder. På ruten skal de gemme sig fra 
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en politihund, flygte fra Den Hvide Dame (en voksen i spøgelseskostume), følge 
spor i skoven og sørge for at holde sammen. 

Den Hvide Dame leder efter sit fortabte barn i skovens mørke.

Når jeg læser min egen beskrivelse af arrangementet, kan jeg jo godt se, at det 
måske kan virke grænseoverskridende. Man fristes måske til at spørge sig selv: 
"Må man egentlig gerne det her?" Og netop grundet de måske overvældende og 
skræmmende elementer i begivenheden, havde vi afsat en halv time efter løbet 
til at de-briefe børnene. Her fik de lov til at se, hvilke voksne der var udklædt, at 
det bare var sminke og kostumer, og at hele historien bare var noget, vi havde 
fundet på. Den halve times debriefing er en enormt vigtig proces, som vi har 
holdt fast i hvert eneste år. Det er her, vi samler op på de oplevelser, børnene har 
haft; her vi sørger for, at der ikke er nogen, der har fået overskredet deres grænser 
så meget, at de ikke kan komme tilbage igen, så at sige. Det er den halve time, der 
gør det tydeligt, at det "bare" er en simulation eller en leg, og at den nu er slut, og 
hvor vi får italesat, hvad det egentlig er, vi har fået ud af den.
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Reaktioner fra forældre på vores Facebookgruppe.

Efter afviklingen af den gyselige udgave af Børn på flugt kom der en del reaktioner 
fra forældre, men heldigvis var det nærmest kun positive kommentarer og ros. 
Det kan altså noget, det her med at pille noget af alt det bobleplast af, som 
børnene til dagligt er pakket ind i. En forælder skrev på vores Facebookside, at 
hendes datter var vokset 10 cm af at deltage i Børn på flugt. Det, at man kan blive 
udsat for nogle grundlæggende negative følelser og inputs – det er jo i bund og 
grund det, vi gør, når vi giver dem bind for øjnene, kører dem ud i en skov 
sidst på aftenen, hvor de bliver jagtet af spøgelser, monstre og andre uhyggelige 
ting – og så alligevel komme ud på den anden side og sige "jeg er vokset 10 cm" 
… netop dét gav mig blod på tanden for at blive mere undersøgende på horror i 
pædagogik. 

I de følgende år har vi arrangeret Børn på flugt med deltagelse af mellem to og 
fem fritidsklubber fra Viborg. Der har været rigtig god opbakning til projektet, 
og flere af børnene er vendt tilbage for at deltage igen. Til en MUS-samtale 
spurgte min leder ind til mine ønsker i forhold til, hvad jeg ville udvikle, og hvad 
jeg ville fordybe mig i. Her svarede jeg "Børn på flugt". 

Jeg er blevet nysgerrig på, hvorfor der ikke rigtig findes noget viden omkring horror 
i pædagogikken. Hvorfor bliver der ikke talt om det på pædagoguddannelsen? 
Helt ned i børnehaven leger man "Bjørnen sover" og fangelege, hvor man skal 
flygte fra hinanden. Når børnene bliver lidt ældre, så er det zombielege, film 
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og computerspil, der stiller deres behov for at få adrenalinen op. Men jeg har 
endnu ikke oplevet, at det nogensinde er blevet italesat i pædagogisk kontekst. 

Vi kan som pædagoger godt sige, at "vi laver sport i salen hver onsdag, fordi 
bevægelse og øget blodgennemstrømning fremmer læring, samtidig med at de 
aktiviteter, vi laver, understøtter samarbejde og relationer på tværs af børn." 
Hvorfor kan man så ikke sige: "vi laver horror-run hver fredag aften, fordi vi 
udvikler børnenes evne til at arbejde sammen i pressede situationer. Vi skaber 
et trygt rum at blive utryg i, giver børnene en fornemmelse for hvordan de 
kan lære deres egne grænser at kende, men også hvordan de kan aflæse andres 
grænser. Derudover taler vi efterfølgende om forskellige mestrings-strategier og 
forebygger angst"? 

Jeg har i nogen tid savnet en åbenhed og en grundig afpilning af de fordomme, 
der er omkring horror. At horror kom på ”skoleskemaet” på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, så pædagoger bliver klædt på i forhold til at bruge det 
i deres daglige praksis, på lige fod med musik, bevægelse og kreative processer. 

Derfor gik jeg i gang med at undersøge mine muligheder. Første skridt var 
at skaffe midler. Jeg sendte en ansøgning til Ungdomsringen, som er en 
organisation for fritidsklubber og andre ungdomsinstitutioner rundt omkring 
i Danmark, hvor man udover sparring og organisering af events på tværs kan 
søge midler til projekter. Min ansøgning gik på dels at udvikle til Børn på flugt-
arrangementet, dels på at udvikle det pædagogiske syn på horror, så vi kan blive 
endnu bedre til at sætte ord på, hvad det skal gøre godt for. Jeg fik midler til en 
faglig workshop, som blev udbudt gennem Ungdomsringens netværk. På den 
måde fik fritidsklubber og fritidsinstitutioner fra hele landet mulighed for at 
deltage og bidrage til udviklingen af horror som pædagogisk værktøj.

Et stemningsbillede fra Børn på flugt 2021, der foregik ved Den Gamle Papfabrik i Bruunshaab.
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Sideløbende med Børn på flugt arbejder vi mere lokalt i vores egen klub. 
Hvert år afholder vi Halloween, hvor der som fast indslag er et horror-run (et 
orienteringsløb med skrækindjagende elementer) omkring mosen, der ligger ved 
siden af klubben. Vi er blevet mere opmærksomme på hvilke virkemidler, der 
skal til, og hvilke knapper vi kan skrue på, for at skabe en aktivitet der skaber 
læring, udvikling og flow. Med den positive respons vi har fået fra både forældre 
og børn kombineret med, at vi begynder at kunne sætte flere ord og forskning 
på de ting, vi laver, så kan vi konstatere at horror absolut et undervurderet 
pædagogisk værktøj, som kan noget helt specielt. 

En stor del af forberedelsen af halloweenløbet går på at lave "props" med dukker, sminke og lys.

Så for at svare på mit eget spørgsmål – må man gerne skræmme børn?  – så må 
svaret fra mit perspektiv være: Ja, det er faktisk nærmest vores pligt at støtte 
børn og unge i at blive utrygge og bange. For det er i fritidsklubbens trygge 
rammer, at man har muligheden for at lære sin egen grænse at kende, det er 
her vi kan simulere krisesituationer, hvor det er vigtigt, at man holder sammen 
og hjælper hinanden. Her er der altid en kompetent voksen, der kan hjælpe 
en tilbage, hvis man kommer ud hvor man ikke kan bunde. Vi skal bare blive 
endnu dygtigere til at bruge det som et pædagogisk værktøj, og vi skal blive 
ved med at være nysgerrige på hvilke fordele, det kan have, at man skræmmer 
børn på den rigtige måde. Arbejdet med Børn på flugt og med at implementere 
horror i fritidspædagogikken fortsætter, så vi kan hjælpe børn og unge med at 
blive robuste og bedre rustet til at håndtere kriser. For i en verden med corona, 
krig og andre katastrofer, er det i den grad relevant at arbejde med netop disse 
tematikker; ikke kun for at styrke sig selv, men også for at opnå en forståelse for, 
hvad man kan have med i rygsækken, hvis man er et barn på flugt.

Jonas Færch Højen, Klubpædagog i Klub Toften Viborg
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Hvorfor er nogle personer villige til at betale gode penge for at blive 
skræmte? Det virker paradoksalt, da gys og uhygge ofte er associeret med 
uønskede følelser såsom frygt, usikkerhed og utilpashed. På trods af dette 
har vi i eventvirksomheden Dystopia Entertainment haft stor succes med at 
specialisere os i at bruge gyset som et værktøj til at skabe positive oplevelser 
og glæde, men også til at styrke fællesskaber, fremme læring og personlig 
udvikling. Udover at vække stærke følelser som frygt, gru og afsky, kan 
gyset skabe glæde, give selvindsigt og styrke sociale bånd – og kan endda 
være et vigtigt pædagogisk værktøj. 
Gys, horror, underholdning, fællesskab, formidling

Et gyseligt fællesskab

Dystopia Entertainment er en virksomhed og et fællesskab baseret på frivillige 
ildsjæle centreret omkring Vejle, som laver horror-baserede interaktive 
oplevelser: alt fra horrorlabyrinter til forhindringsløb, udstillinger, workshops, 
firma-arrangementer mm. Centralt for disse oplevelser er altid, at gæsten er i 
centrum og skal føle sig som hovedpersonen i sin egen gyserfilm eller -fortælling. 
Vores første såkaldte ‘haunted house’, også kendt som spøgelseshus eller 
horrorlabyrint, åbnede i efteråret 2014, og siden da har vi skræmt over 100.000 
gæster over hele landet; bl.a. i Tivoli Friheden, kælderen under FÆNGSLET 
i Horsens, på kongeslottet Koldinghus og en nedlagt fabrik i Mørkedalen i 
udkanten af Vejle. I 2019 fik vi en 5. plads ved Danmark Har Talent og i 2020 
vandt vi Vejle Kommunes Kulturpris. 

Siden vi grundlagde Dystopia Entertainment i 2014, har vi haft over 1.000 
frivillige hos os, og det er netop disse frivillige som er det bankende hjerte i 
foretagendet - uden dem ingen gys! Vores frivillige er en meget broget flok af 
folk i alderen 5 til 90 år. Modsat, hvad de fleste tror, er flertallet af vores frivillige 
(omkring ⅔) kvinder, og flertallet er unge mennesker - enten teenagere eller i 
20’erne. Nogle har aspirationer om at blive professionelle skuespillere eller 
makeup-artister, imens andre har en passion for at skræmme. Nogle elsker 
gys og horror - andre tør ikke selv opleve vores egen horrorlabyrint. Med de 
mange forskellige persontyper og baggrunde er der dog én ting, som binder os 
sammen: fællesskabet. Det sociale element i at mødes over 100 frivillige aften 

Jonas Vázquez Bøgh

Gys i underholdning, formidling og 
fællesskaber: Et praksisperspektiv fra 

skræmmevirksomheden  
Dystopia Entertainment
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efter aften og være sammen om at skabe skræmmende gode oplevelser for andre 
er det bånd, som binder os sammen. 

Fællesskabet er vokset støt gennem årene og de frivillige har knyttet stærke 
venskaber, fundet kærester og ægtefæller, ja sågar fået børn med hinanden. De 
frivillige har kærligt døbt fællesskabet Dystopia-familien. Det er en familie med 
brede rammer og højt til loftet, som deler et fælles værdisæt af inklusion og 
forståelse. 

(Foto: Thomas Vahlkvist)

Skræmmende god underholdning

Hvert efterår besøger tusindvis af gæster en nedlagt fabrik i Mørkedalen i 
udkanten af Vejle, hvor de træder ind i en forfærdelig verden fuld af død og 
dårligdom. Det er en bred vifte af besøgende, fra teenagere til pensionister, med 
en gennemsnitsalder på 28 år. Vi har ofte besøg af skoler og ungdomsklubber, 
som kommer i busser, og lidt over halvdelen af vores besøgende er kvinder. 
Gæsten kan for en stund lægge hverdagens problemer og bekymringer på hylden 
og fordybe sig i dette nye univers og deres rolle i det. I begyndelsen af pandemien 
spekulerede vi på, om al den sygdom og død ville afskrække gæsterne fra at besøge 
os, eftersom de havde nok uhygge i deres dagligdag; men det viste sig ikke at 
være tilfældet. Vi oplevede faktisk en endnu større interesse for at blive skræmt, 
hvilket muligvis kan skyldes, at gæsten oplever vores haunted house som en 
form for afløb for frustrationer og negative følelser. I vores horrorlabyrint kan 
en fare let identificeres som eksempelvis en zombie eller et kemisk våben, og ens 
følelser kan således kanaliseres imod dette.
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Vi har i vores events stort fokus på gæsternes interaktion og tænker altid på, 
hvordan vi kan få dem til at leve sig så meget ind i oplevelsen som overhovedet 
muligt. For at højne indlevelsen skal gæsterne udføre en mission - eksempelvis 
redde en forsker, der er taget til fange eller skaffe noget livsvigtig medicin. 
Gæsterne tales til som om de har en bestemt funktion i det narrativ, vi har 
skabt, eksempelvis nye rekrutter, og skuespillerne gør således hvad de kan for 
at drage gæsterne ind i universet og bibeholde dem der under hele oplevelsen 
for optimal fornøjelse. Som endnu et dramaturgisk værktøj får gæsterne ofte 
udleveret noget beklædning eller en genstand af afgørende betydning, som også 
er med til at drage dem mere ind i fortællingen. Vi har desuden stort fokus på 
hyper-realisme i vores kulissedesign for at opretholde illusionen om en troværdig 
verden. De nævnte tiltag har som funktion, at gæsterne skal glemme, at de er i en 
teaterforestilling og i stedet tro, omend momentant, at de befinder sig midt i en 
anden verden, hvor de selv har mulighed for at påvirke historien. I sidste ende er 
det dog op til gæsten selv, hvor meget de vil leve sig ind i oplevelsen og hertil er 
der en række kognitive og adfærdsmæssige strategier, som kan højne oplevelsen. 
Disse strategier inkluderer bl.a., at gæsten fortæller sig selv, at oplevelsen er 
virkelig og dermed kognitivt forsøger at fjerne sine egne mentale barrierer 
og forbehold. Eftersom viljen til at leve sig ind i en oplevelse er af afgørende 
betydning for, i hvor høj grad man er i stand til dette, beder vi alle vores gæster 
“leve sig så meget ind i oplevelsen som muligt for at få den bedste oplevelse”. 

   (Foto: Jacob Papsø)
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Man kan få indblik bag det blodige forhæng, når vi bl.a. holder foredrag, 
rundvisninger og workshops for at udbrede og formidle, hvad vi laver. Vi har 
således udviklet en haunted house workshop, hvor deltagerne selv skal designe, 
bygge og afvikle et spøgelseshus, under vores vejledning. Workshoppen finder 
enten sted i vores nedlagte fabrik i Mørkedalen, eller vi kommer ud til deltagerne 
med alle nødvendige remedier såsom dekoration, kostumer, makeup, teknik 
mm. Gennem årene har vi afholdt workshoppen for folkeskoler, efterskoler, 
gymnasier og virksomheder – selvfølgelig i et omfang, format og skræmme-
niveau, som er tilpasset aldersgruppen.

Ud over at underholde samt give et indblik i processen bag et skabe et 
spøgelseshus, fungerer haunted house workshoppen som en teambuilding-
øvelse, der på meget kort tid har vist sig at kunne ryste deltagerne sammen, 
styrke sammenholdet og de sociale relationer samt sætte turbo på kreativ 
problemløsning og samarbejde. 

Gyset som formidlingsværktøj

Vores første samarbejde med et museum var Haunted Castle, som vi opførte på 
Koldinghus i 2018, 2019 og 2020. Anslaget til samarbejdet var, at Koldinghus 
søgte en ny måde at formidle deres historie på, der henvendte sig særligt til det 
unge publikum, som de havde haft svært ved at nå ud til. Konklusionen på deres 
undersøgelse var, at horror var en oplagt indgang til at nå deres ønskede segment, 
og at vi, i Dystopia, var de optimale samarbejdspartnere. Dette var startskuddet 
på et 3-årigt samarbejde, hvor vi via moderne fortælleteknik, special effects 
og special-designet lyd- og lysinstallationer skræmte omkring 12.000 gæster 
og samtidig formidlede Koldinghus’ rige historie. En faktor, som gør horror 
særlig velegnet til formidling, er, at skræmmende oplevelser har en tendens til 
at blive husket bedre. Det virker logisk, eftersom en farefuld oplevelse burde 
få personen til at undgå en lignende oplevelse i fremtiden eller huske, hvordan 
man skal reagere. 
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Dystopia har også et aktuelt samarbejde med Museum for Forsyning og 
Bæredygtighed i Dronninglund. Her er vi dykket ned i de danske folkesagn 
og har lavet den første interaktive horror-udstilling i Danmark: “GYS: Væsner 
i Mørket”. I denne udstilling har vi haft fokus på mørkets rolle i fortidens 
bondesamfund og på, hvordan lys, skygger og silhuetter har haft indflydelse 
på de historier og karakterer, som er blevet opdigtet samt deres betydning for 
bondesamfundet. En af de primære tanker bag den interaktive installation har 
været, at man selv er med til at frembringe fordums monstre med en håndholdt 
fakkel, som oplyser vejen. Som sløjfe på oplevelsen er der en interaktiv touch-
skærm, hvor en horrorforsker fortæller om gysets paradoks og dets rolle i 
bondesamfundet, hvor uhyggelige historier ikke bare var tidsfordriv, men en 
form for abstrakt pædagogik! Før der var kunstig belysning, mødtes man rundt 
om langbordet, tændte tællelyset, som fortrængte lidt af mørket, og lyttede til 
drabelige historier om ellefolket, skiftinger, mosekonen, åmanden og mange 
flere. Disse fortællinger var ikke bare gode historier - de havde til formål at 
være adfærdsregulerende for dem, der lyttede og var således en form for tidlig 
pædagogik. I fordums tid kunne en tur gennem skoven om natten nemlig være 
behæftet med en del farer. Man kunne være så uheldig at støde på landevejsrøvere, 
ulve eller værre… At kunne afskrække individer i en husstand eller et samfund 
fra at udsætte sig for denne fare var derfor et vigtigt værktøj, til at beskytte dem, 
man havde kær. 
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Gysets magi for unge med diagnoser

Blandt de frivillige i Dystopia er der en overrepræsentation af unge, som 
tidligere har haft svært ved at være en accepteret del af et fællesskab. De har 
eksempelvis været udsat for mobning eller haft vanskeligt ved at finde venner 
og fælles interesser med klassekammerater. I Dystopia-familien bliver de ikke 
bare accepteret - ofte blomstrer de op! Vi kan således berette om unge med 
adskillige diagnoser, der har mødt op hos os, usikre og i tvivl om, det var noget 
for dem, og som er kommet ud af deres skal og har åbnet op overfor andre på 
måder, der før var utænkelige for dem. Vi har frivillige, der kæmper med alt 
fra autisme og Tourettes til angst, OCD og PTSD, som har fundet tryghed og 
accept i vores brogede fællesskab. Som arrangør er det utrolig bekræftende at 
opleve, hvad Dystopia betyder for disse unge, samt følge dem i deres rejse og 
personlige udvikling. 

Hvad er det, som gør skræmmende underholdning særlig velegnet til at 
inddrage og transformere unge med diagnoser? Muligheden for at træde ind 
i en karakter og være en anden person (eller et monster) gør sig også gældende 
for andre former for teater, men vi tror, at en af de ting, der adskiller horror fra 
traditionelt teater, bl.a. er, at man som skræmme-skuespiller ofte har mulighed 
for at bryde med sociale normer og udvise adfærd, som normalt ikke er socialt 
accepteret. Man bliver tilmed opfordret til denne form for grænseoverskridende 
opførsel af instruktørerne og ‘belønnet’ af gæsterne med deres skrig. Mange af 
vores skuespillere siger, at de finder det utroligt befriende at kunne have denne 
form for afløb for deres følelser, og nogle bruger horror-skuespillet som en 
måde at håndtere stress, angst, og hvad der ellers tynger dem i dagligdagen. Som 
eksempel kan nævnes en ung mand, som lider af Tourettes, der giver udslag i 
hyppige fysiske tics. Disse tics manifesterer sig ofte som vilde armbevægelser og 
knipsen med fingrene samt ryk med hovedet. På trods af denne udfordring er 
den pågældende skuespiller i stand til at spille en rolig karakter, som er komplet 
fri for tics - sågar stoiske roller, som kræver selvkontrol og meget kontrollerede 
bevægelser. Muligheden for at blive en anden person fjerner simpelthen hans 
fysiske tics - ikke kun imens skuespillet er i gang, men op til flere dage efter. 

Et andet aspekt, som vi tror er afgørende for, hvorfor de unge drages til vores 
fællesskab, er den sociale accept de møder. Eftersom vi arbejder med ofte meget 
voldsomt og blodigt indhold, er det som om, diagnoser træder i baggrunden 
for de, ofte groteske og grænseoverskridende, scener vi udspiller. Når man 
eksempelvis iklædes og sminkes til at ligne en gal øksemorder eller en zombie, er 
de personlige forskellighederne pludselig ikke så store. I stedet bliver fokus det, 
som binder os sammen: fællesskabet og jagten på det perfekte gys.
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Gyset rummer således en vifte af muligheder, bl.a. opbyggelse af fællesskaber 
og inklusion, underholdning og nydelse, formidling af historie og viden, 
adfærdsregulering, personlig udvikling og hjælp til håndtering af kliniske 
diagnoser. 

(Foto: Jacob Papsø)

Gysets muligheder er enorme - det er på høje tid, at vi for alvor gør brug af det.

Jonas Vázquez Bøgh, Architect of Fear og cand.scient., 
Dystopia Entertainment 
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Denne artikel analyserer Coraline (Selick 2009), Chihiro og Heksene 
(Miyazaki 2001), Pinocchio (Luske et al. 1940) og andre børnefilm med 
uhyggelige temaer fra et biokulturelt perspektiv. Populære børnefilm 
involverer ofte voldsomme og uhyggelige temaer, hvor unge og forsvarsløse 
hovedpersoner gennemlever traumatiske tab og livsfarlige udfordringer. 
Denne artikel argumenterer for, at børn fascineres af film, der portrætterer 
de overlevelsesmæssige udfordringer, som gør sig særligt gældende i barn-
dommen. Ved at skildre unge og naive hovedpersoner i rædselsvækkende 
situationer, aktiverer filmene de biologiske mekanismer, som gør sig særligt 
gældende, når børn begynder at bevæge sig væk fra deres forældre og tackle 
livets udfordringer alene. Trods de uhyggelige billeder er børnene i stand 
til at tilsidesætte frygten, så de kan eksperimentere med reaktionsmønstre, 
overlevelsesstrategier og svære følelser. 

Emneord: børnefilm, uhygge, biokultur

Introduktion

Selvom børnefortællinger sjældent forbindes med den rædsel, som man kender 
fra gyserfilm, spiller frygt og uhygge ofte en central rolle i børns historier. Børns 
egne, spontane lege er spækket med fjender og flugtscenarier (’Bjørnen sover’, 
’Jorden er giftig’ og fangeleg), hvor børnene selv finder på farlige og uforudsigelige 
situationer, som skal overvindes eller undviges for at undgå dødelig fare. Og 
hvor film henvendt til voksne publikummer omhandler et bredt spektrum af 
livets små og store problemer, er hovedpersonerne i børnefilm ofte unge, naive 
og sårbare figurer, som konfronteres med monstre, fremmede fjender eller 
overlevelse i den vilde natur.

Selvom det ligger os nært at beskytte børn fra medier, som skræmmer dem, lader 
der altså til at være større kræfter på spil, som tiltrækker selv små børn til det 
uhyggelige - trods frygten, som følger med, og på trods af det faktum, at det 
moderne barn lever et hverdagsliv langt fra rovdyr og lignende farer. Det skaber 
grobund for en række spørgsmål: Hvordan kan det være, at børn er så fascinerede 
af narrativer, som skræmmer dem? Hvorfor lader uhyggelige temaer til at være 
særligt hyppige i børnefortællinger? Og er der nogle udviklingsmæssige fordele 
i at lade børnene forføres af frygten? Det er spørgsmål, som denne artikel giver 

Laura Bjerre Schwalbe

Skræmt til vid og sans
- Evolution og udvikling i den uhyggelige 

børnefortælling
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et bud på. Artiklen bygger på en evolutionsbiologisk tilgang og afdækker først 
resultater af den eksisterende forskning om børns tiltrækning af det uhyggelige. 
Dernæst præsenteres den biokulturelle tilgang til børnenarrativer og hvorfor 
den er velegnet til at besvare spørgsmål om børns forunderlige fascination af 
det uhyggelige. Til sidst gennemgår jeg en række eksempler på skræmmende 
børnefilm for at illustrere deres tiltrækningskraft og effekt samt give et muligt 
bud på, hvilke udviklingsmæssige fordele de kan tilbyde børn. 

Hvorfor kan børn lide uhyggelige fortællinger?

Selvom uhygge er et hyppigt element i børneunderholdning, har kun få studier 
undersøgt børns særlige fascination af det uhyggelige. I stedet har litteraturen 
primært søgt efter en generel forklaring på uhyggens tiltrækningskraft for både 
børn og voksne. Én ældre teori, opstillet af Dolf Zillmann, beskriver, at en stor del 
af den nydelse, som opleves i forbindelse med uhyggelige film, findes i samspillet 
mellem spænding og forløsning – den store følelse af eufori og lettelse, når en 
uhyggelig og spændingsfuld historie når sin lykkelige slutning (Zillmann 1980, 
Zillmann, Hay og Bryant 1975). Tiltrækningen af det uhyggelige er dermed ikke 
så meget bundet i de uhyggelige elementer i historien, men nærmere den lykkelige 
slutning, som beskueren inderligt har ønsket sig. Denne teori blev undersøgt på 
børn i et studie foretaget af medieforskerne Cynthia Hoffner og Joanne Cantor 
i 1991, hvor man testede børns reaktioner på uhyggelige filmsekvenser. Det viste 
sig, at børnene kunne lide filmsekvenserne, uanset om de endte lykkeligt eller ej. 
Det peger på, at børn fascineres og tiltrækkes af frygten i sig selv, når de opsøger 
uhyggeligt indhold. Andre teorier indebærer, at skræmmende scener giver 
beskueren en følelse af spænding og rus, som i sig selv er belønnende og dermed 
motiverer børn og voksne til at se videre (Tamborini 1991). Som børn bliver 
ældre, vokser deres interesse for spænding og uforudsigelighed, og uhyggelige 
film tilfredsstiller disse behov og giver børnene en nydelsesfølelse (Tamborini 
og Stiff 1987). 

Selvom denne positive spændingsrus meget vel eksisterer og beskriver den 
psykologiske belønning, som skræmmende indhold udløser, formår den 
eksisterende forskning ikke at forklare, hvorfor skræmmende fiktionsoplevelser 
kan opleves som positive, og hvorfor de i så høj grad opfattes sådan af børn. Det 
er her en evolutionær tilgang graver et spadestik dybere. En evolutionær tilgang 
kan, med sine rødder plantet i naturvidenskaben, bidrage med værdige bud på 
hvorfor følelser som frygt optræder i mennesket, hvilke konkrete problemer 
frygten er sat i verden for at løse og hvorfor vi er skruet sammen til at opsøge 
frygten i fiktionens verden. Evolutionspsykologi kan i kombination med 
udviklingspsykologi kaste lys på de konkrete udfordringer, som særligt børn har 
stået overfor, og hvordan disse udfordringer reflekteres i den underholdning, som 
tiltrækker børn. Med udgangspunkt i den litterære darwinisme argumenterer jeg 
i denne artikel for, at børn særligt fascineres af film, som formår at portrættere 
udfordringer med særlig evolutionær relevans i barndommen, og at børns 
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udviklede psykologi ansporer dem til at opsøge selv rædselsvækkende scener, så 
de kan få udbytte af de livsvigtige lektier, disse historier byder på. 

Den litterære darwinisme er en relativt ny tilgang til litteratur (som dog med 
lethed kan overføres til andre medier), der undersøger, hvordan menneskets 
fiktive historier er formet af vores evolutionære fortid. Det er en tilgang, 
som kombinerer viden og metoder fra traditionelt set ’hårdere’ videnskaber 
og humaniora, og et af hovedargumenterne i den litterære darwinisme er, at 
”reproduction is at the heart of literature” – præcis som reproduktionen er det 
for alle levende organismer (Gottschall 2003, 262). Opfattelsen blandt litterære 
darwinister er, at vi som mennesker skaber og forbruger fortællinger, fordi der 
er overlevelsesmæssige fordele i dem, navnlig at fiktionshistorier kan give os 
forhåndserfaringer med situationer, som vi sjældent oplever (Carroll 2006, Boyd, 
Carroll og Gottschall 2010). Vi er altså udviklet til at skabe og forbruge kunst, 
fordi kunst og fiktion er i stand til at udvide vores forståelse af verden – hvilke 
situationer, vi kan løbe ind i, og hvordan vi kan vælge at reagere på dem. Men 
kunst giver os ikke kun indsigt i forskellige situationer og handlemønstre, men 
også andre menneskers følelser, tanker og intentioner. Theory of mind, evnen til 
at aflæse andre menneskers tanker og følelser og forstå dem som separate fra ens 
egne, manifesterer sig i den tidlige barndom og har haft afgørende betydning 
for menneskets evne til at indgå i sociale sammenhænge gennem evolutionen 
(Boyd 2009, Carroll 2004). Og denne evne kan også bruges i mødet med 
fiktionen, hvor vi er i stand til at leve os helt ind i hovedpersonens følelsesliv. 
Når fiktionen ofte fokuserer på adaptivt afgørende scenarier i menneskelivet, 
såsom overlevelse, pardannelse og social konflikt, giver den os altså mulighed for 
at eksperimentere med scenarier, som vi sjældent erfarer i virkeligheden - og det 
brede spektrum af tanker, følelser og holdninger, som følger med (Carroll 2006, 
Clasen 2017). 

Gennem evolutionen har det altså ifølge den litterære darwinisme givet bedre 
chancer for overlevelse og reproduktion, hvis man har været i stand til at tage 
ved lære af kunstens fortællinger og anvende disse erfaringer i det virkelige 
liv. Derfor har vi udviklet en særlig appetit for kunst – også uhyggelig kunst, 
som har særligt fokus på fare og overlevelse. I stedet for kun at udsætte sig selv 
for hjertevarme fortællinger eller sjove komedier, har mennesket udviklet en 
særlig interesse for historier, der omhandler livsvigtige temaer. Ydermere har 
mennesket udviklet en særlig evne til at tolerere de skræmte eller smertefulde 
følelser, sådanne historier fremprovokerer, fordi udbyttet af historien vejer 
tungere end ubehaget (Grodal 2007b). Derfor giver det mening at læse og forstå 
de historier, som børn og voksne tiltrækkes af, ud fra de evolutionsrelevante 
lektier og erfaringer, de giver videre. 

Dog er den litterære darwinisme ikke en tilgang, som kun fokuserer på biologiens 
påvirkning af kulturen, men også hvordan natur og kultur spiller sammen i den 
kunst, vi forbruger. Joseph Carroll og Torben Grodal foretrækker at kalde det en 
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’biokulturel’ tilgang, som betragter kulturen som bestående af flere lag: Nogle 
lag er bestemt af biologiske processer over millioner af år, hvor andre sker hurtigt 
(Grodal 2008, 2007a). Ser man tilbage på børnekultur gennem historien, vil 
man helt naturligt opdage kulturelt og historisk betingede elementer, som skiller 
fortællingerne ad. Ældre eventyr som H.C. Andersens Klodshans fokuserer 
på hierarki og klasseskel, hvor nyere børnefilm som Wall-E (Stanton 2008) 
italesætter en nutidig bekymring for miljøet. Og populære børnehits som Cars 
vinder sandsynligvis også en stor del af sin popularitet på sine legetøjslignende 
køretøjer, som mange børn i den vestlige verden hurtigt kaster deres kærlighed 
på. Men argumentet er, at der befinder sig nogle underliggende, biologiske 
interesser i enhver populær fortælling, som giver historien en grundlæggende 
evolutionær relevans. Klodshans handler om partnervalg, Wall-E om altruisme 
og overlevelse, og Cars spiller på vigtigheden af at tilhøre en gruppe. Jo bedre en 
fortælling er til at aktivere sådanne grundlæggende interesser, des mere effektiv 
vil fortællingen være (Grodal 2009). 

Barnets særlige udfordringer

Men hvorfor er der så mange skræmmende og livsvigtige fortællinger i netop 
børnefilm? Hvor film henvendt til voksne publikummer omhandler et bredt 
spektrum af livets små og store problemer, lader børnefilm til at være særligt 
optaget af alvorlige farer. Hovedpersonerne er ofte unge, naive og sårbare 
figurer, som konfronteres med monstre, fremmede fjender eller overlevelse i 
den vilde natur. Hvis mennesket tiltrækkes af evolutionsrelevante fortællinger, 
så er børns store interesse for det uhyggelige sandsynligvis relateret til særlige 
overlevelsesudfordringer i netop barndommen. Og forskningen peger faktisk 
også på, at barnets hjerne har udviklet et særligt fokus på overlevelsesscenarier 
- og det hele starter med leg. 

Historiefortælling og leg er nært forbundne tilpasninger. Faktisk betragter Brian 
Boyd historiefortælling som en videreudvikling af leg, også selvom barndommens 
lege kan virke banale sammenlignet med de avancerede fortællinger, en voksen 
hjerne kan producere. Men Boyd forklarer, at begge aktiviteter aktiverer de 
kognitive egenskaber, som skelner mellem fantasi og virkelighed, hvorved vi kan 
eksperimentere med detaljerede fantasiverdener. Boyd beskriver ‘pretend play’ 
som en aktivitet, der opstår spontant i barndommen, og som lader børn skubbe 
til grænserne for, hvad de kender fra den virkelige verden (2009). Overnaturlige 
væsner, ødelæggelse og andre ekstreme elementer er typiske i børns egne 
fortællinger, fordi de bryder med den virkelighed, børnene kender, hvilket 
hjælper dem med at huske fortællingerne bedre (2009, 184). Men sådanne 
fortællinger hjælper dem ikke kun med at udfordre deres forståelse af verden 
og dens muligheder. Leg lader også børn aktivere særlige tilpasninger, som de 
sjældent får lov til at afprøve i den virkelige verden. 
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Fangeleg er en type indirekte narrativ, hvor barnet leger, at det bliver jagtet 
af noget farligt - eller selv er på jagt. Her forklarer Francis Steen og Stephanie 
Owens, at fangeleg giver barnet mulighed for at øve sig på handlingsmønstre i 
jagtsituationer, som det sjældent overlever i virkeligheden (2001, 293).  Dermed 
vil barnet gennem leg være bedre forberedt hvis situationen rent faktisk opstår. 
Argumentet er, at fangeleg er en tilpasning, som er opstået grundet behovet for at 
træne den motorik, som jagtsituationer kræver - og jo flere gange legen gentages, des 
bedre bliver flugtevnerne (Boyd 2009, 180). Der er naturligvis en vis risiko forbundet 
ved at lege - og den adrenalin, som suser gennem kroppen under den fiktionelle 
flugt simulerer også ægte frygtfølelser - men sådanne risici og følelser tolereres 
(eller ligefrem nydes) for på bedste vis at drage fordel af de livsvigtige erfaringer, 
legen indebærer (Grodal 2007b, 100). Børn er altså optagede af uhyggelige eller 
spændingsfulde børnelege som fangeleg, ’Bjørnen sover’ eller ’Jorden er giftig’, 
fordi de muliggør vigtige, adaptive erfaringer, som mennesket har udviklet sig 
til at opsøge tidligt i livet. 

Men hvad siger forskningen egentlig om, hvad børn er bange for? 
Et af de hyppigste fund er, at især mindre børn beskriver en frygt for monstre 
eller andre rovdyrslignende væsner, som ofte dukker op i børns mareridt 
omkring 4- til 6-årsalderen og er allermest udbredt mellem de 7- til 9-årige 
(Muris 2007, 7). Frygten dukker op tidligt i livet, og børnene er i stand til at 
beskrive deres fantasimonstre i detaljer, ofte som glubske væsner med skarpe 
kløer og tænder, som lurer i mørket og venter på at gå til angreb (Boyer og 
Bergstrom 2011, 1035). Yngre børn er i det hele taget særligt opmærksomme og 
optagede af dyr, som kan forvolde dem skade, og Boyer og Bergstrom pointerer 
også, at børn har en tendens til at overvurdere, hvor intelligente, farlige eller 
aggressive dyr er – selv relativt fredelige dyr som får og geder (ibid.). Udover en 
frygt for dyr, udtrykker mindre børn generelt en frygt for at komme alvorligt 
til skade, enten ved at falde og slå sig, at brænde sig eller lignende, og studier, 
som har undersøgt børns angstproblemer, har fundet en udbredt tendens til 
separationsangst (Michiel Westenberg et al. 2004, Weems og Costa 2005). Børn 
frygter altså ofte at komme fysisk til skade – enten ved at blive angrebet af et 
dyr, komme ud for en ulykke eller at blive væk fra en beskyttende mor eller far. 
Forskningen peger endvidere på, at der sker et udviklingsmæssigt skift omkring 
de tidlige teenageår, hvor frygten går fra at være mindre bundet til de fysiske 
farer til at koncentrere sig mere om sociale trusler som mobning og eksklusion 
(Michiel Westenberg et al. 2004, Weems og Costa 2005, Boyer og Bergstrom 
2011). Frygtforskningen viser altså en udbredt frygt for monstre, fysiske farer 
og separation i barndommen, som gradvist erstattes af mere socialt funderede 
frygtscenarier med alderen. 

Og det giver faktisk rigtig god mening, når man sammenholder disse resultater 
med børnenes evolutionsmæssige udfordringer. Barnets frygt for rovdyr, fysiske 
skader og separation fra forældrene er alle forbundne ifølge John Bowlbys 
tilknytningsteori – en teori, som beskriver den stærke, biologiske binding 
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mellem forælder og barn (1984). Selvom tilknytning har mange fordele, har 
hovedformålet, ifølge Bowlby, netop været at beskytte det lille og forsvarsløse 
barn mod rovdyr (Konner 2010, 227). Det er en mekanisme, som holder 
barnet tæt på sin mor og far, især når barnet er gammelt nok til at udforske sine 
omgivelser på egen hånd. Det forklarer de voldsomme følelsesmæssige reaktioner 
børn har på adskillelse og i særdeleshed også børns særlige agtpågivenhed over 
for dyr. Selvom de fleste nutidige børn lever trygge og sikre tilværelser langt 
fra den farefulde natur, har barnet evolutionshistorisk set været et oplagt offer 
– og derfor har barnet udviklet sig til at undgå netop disse farer. Frygten for 
fysiske farer og rovdyr topper omkring 4-8-årsalderen – netop det tidspunkt, 
hvor barnet først begynder at udforske sine omgivelser alene (Muris og Field 
2011, 80). Menneskehjernen har også udviklet sig til at registrere evolutionært 
relevante farer særligt hurtigt. Et studie foretaget af Soares et al. demonstrerede, 
at billeder af slanger og edderkopper registreres og genkendes hurtigere end 
billeder af for eksempel svampe (2014). Det har nemlig givet mennesket 
mulighed for at reagere hurtigere på eventuelt livsfarlige angreb.

Alt dette er ikke kun interessant fra et evolutionspsykologisk perspektiv. Det kan 
også være med til at forklare børns generelle tiltrækning af uhyggelige historier. 
Men kan der udpeges konkrete eksempler på børnefilm med uhyggelige 
temaer? Hvordan taler de til barnets evolutionstilpassede mekanismer? 
Og hvilket udbytte får børn helt konkret ud af sådanne film? I det følgende 
giver jeg eksempler på, hvordan udvalgte børnefilm taler direkte til børns 
evolutionære udviklingspsykologi samt hvordan de giver børn en mulighed for 
at eksperimentere med faresignaler, frygtovervindelse og theory of mind i mødet 
med det uhyggelige.

Analyseeksempler – Coraline, Chihiro og Heksene og 

Pinocchio

Et af de hyppigste uhyggelige temaer i populære børnefilm er, at hovedpersonerne 
mister kontakten med deres mor og far på dramatisk vis, hvorefter de må navigere 
rundt i verden helt alene. Denne dynamik kendes fra Disney-favoritter som Bambi 
(Hand 1941), Find Nemo (Stanton og Unkrich 2003), Dumbo (Sharpsteen et 
al. 1941), Alice i Eventyrland (Luske et al. 1951), Den Lille Havfrue (Musker 
og Clements 1990) og Vaiana (Musker og Clements 2016), og effekten bliver 
kun tydeligere i børnefilm, som for alvor dyrker det uhyggelige. Coraline (Selick 
2009), Chihiro og Heksene (Miyazaki 2003) og Pinocchio (Luske et al. 1940) er 
gode eksempler på film, som anvender narrative og visuelle virkemidler til at 
lege med den fine balance mellem barnets tilknytning til forældrene og barnets 
voksende dragelse mod spænding, eventyr og uafhængighed. 

Pinocchios åbningsscene placerer barnets tilknytning til sin forælder helt centralt 
i fortællingen, hvor den gamle Gepetto nænsomt snitter en dukkesøn i træ. 
Selvom drengen er lavet i træ, opleves scenen som en art alternativ fødsel, hvor en 
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yndig dreng med et stort, rundt hoved, udtryksfulde øjne og runde kinder bliver 
bragt til live af en omsorgsfuld far. Pinocchio, som netop er ved at lære sin nye 
krop at kende, bevæger sig forsigtigt og usikkert rundt med en begrænset motorik 
– helt som et barn, der lærer at gå. Pinocchio har netop den type babyagtige 
træk, som aktiverer menneskets omsorgsinstinkter og giver beskueren lyst til at 
beskytte og drage omsorg for denne lille dreng – en kapacitet, som eksisterer 
i både børn og voksne (Glocker et al. 2009, 262, Grodal 2009, 29). Alle disse 
elementer kommunikerer, at Pinocchio behøver sin fars beskyttelse og omsorg, og 
på denne måde understøtter scenen barnets eget behov for forældrebeskyttelse og 
tilknytning (Grodal 2009, 30). Da Pinocchio støder på svindlerne Mikkel From og 
Ditlev, bliver han hurtigt lokket til at slutte sig til at lokalt dukketeater – og dermed 
væk fra sin far. Disse scener spejler barnets instinktive viden om forældre som den 
trygge base – og sådanne scener, hvor den skrøbelige og naive dreng bevæger sig væk 
fra hjemmets trygge rammer, limer de yngste seere til skærmen. 

Hvor Pinocchio spiller direkte på barnets livsnødvendige afhængighed af forældrene, 
ligger drivkraften i film som Coraline og Chihiro og Heksene i barnets behov for 
løsrivelse fra forældrene. I Coraline er den unge hovedperson Coraline og hendes 
forældre lige flyttet ind i et gammelt hus på landet, og i sin kedsomhed forvilder 
Coraline sig ind bag en magisk dør i huset, som fører hende til en alternativ 
virkelighed, hvor alt er, som hun drømmer om. Maden er god, hendes værelse 
er fyldt med spændende legetøj og hendes nye forældre lader hende gøre præcis 
som hun vil. Chihiro og heksene anvender ligeledes to parallelle virkeligheder til 
at kontrastere livet med og uden mor og far. Ligesom Coraline føler Chihiro sig 
magtesløs og svigtet efter, at familien er flyttet til en ny by. På vej til det nye hus 
forvilder familien sig ind i en forladt forlystelsespark, og mens Chihiro vælger at 
forlade sine distraherede forældre for at udforske parken på egen hånd, forvandles 
de til grådige slagtegrise, som ikke længere kender hende. Begge hovedpersoner 
irriteres og understimuleres af deres forældre, hvilket driver dem væk fra mor og 
far, men står pludselig over for et frygteligt mareridt, når fantasien om frihed 
og uafhængighed bliver til virkelighed. Begge film anvender et dramatisk skift i 
omgivelserne til at formidle den følelse, som opstår, når man som barn er helt 
alene i verden. I Chihiro og Heksene bliver mondæne villakvarterer og stille natur 
i den virkelige verden pludselig skiftet ud med en mørk og hektisk åndeverden, 
hvor sorte spøgelsesagtige ånder stirrer på Chihiro med tomme øjne, alt imens 
hendes forældre er forvandlet til naturalistisk tegnede slagtesvin, som modtager 
slag og pisk fra usynlige væsner 1. Hun kalder desperat på sine forældre, men 
der er ingen hjælp at hente. Rædslen er total – og det aflæses også på Chihiros 
opspilede øjne og hævede skuldre. 

Hvor adskillelsen mellem børn og forældre sker pludseligt i Chihiro og Heksene, 
sniger den sig ind på både hovedpersonen og beskueren i Coraline. Her har hver 
scene i det ’rigtige’ hus en direkte parallel i ’den anden verden’. Hvor Coralines 

1 Af ophavsretmæssige grunde er det desværre ikke muligt at vise de stills som denne og 
de efterfølgende billedanalyser baserer sig på (red.).
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rigtige far er dybt optaget af uendeligt computerarbejde, er den ’anden’ far et 
kreativt geni, som spreder musik og farver efter Coralines præferencer. Selve 
billedkompositionen i sådanne scener er direkte spejlinger mellem de to verdener 
– hvor der før stod tunge kasser, er der nu en skæv og anderledes billedvæg og en 
stor kontrabas. Det giver en genkendelighed og en varme til denne nye verden, 
som gør det nemt for både Coraline og publikum at give sig hen til fantasien. 
Disse varme, indbydende og genkendelige paralleller til den virkelige verden 
fungerer som et lokkemiddel for både Coraline og publikum – og gør chokket 
endnu større, når den smukke overflade begynder at krakelere. Snart opdager 
Coraline, at hun bliver lokket til fangenskab i denne drømmeverden, og til 
hendes store skræk er hendes rigtige forældre pludselig forsvundne. 

Sådanne narrativer med tilknytning og adskillelse mellem barn og beskytter har 
en helt speciel effekt på særligt børn. Carl Weems og Natalie Costa forklarer, 
at børn fra 6-9-årsalderen udvikler en fornemmelse af selvet som separat fra 
forældrene – og at netop dette gør dem bevidst om deres egen afhængighed 
af dem (2005, 657). Det er en nødvendig mekanisme, som driver barnet hjem 
til forældrenes trygge skød efter en dag på opdagelse. Pinocchio, Coraline og 
Chihiro oplever alle et akut behov for at reetablere kontakten til deres forældre, 
og det spejler og aktiverer barnets egen drift mod tilknytning. Derfor er scener 
hvor barnet mister kontakten til deres forældre ikke kun ren dramatik – de 
understøtter og forstærker også barnets iboende behov for forældrebeskyttelse 
og tryg kontakt. 

Mange børnefilm portrætterer de unge figurer i mødet med det fremmede, 
onde og farlige, og det uhyggelige opstår ofte i en vis ambivalens omkring, 
hvorvidt den mystiske fremmede, hovedpersonen står over for, vil dem noget 
godt eller ondt. I Find Nemo møder fisken Marlin en flok glubske hajer, som i 
virkeligheden bestræber sig på at være vegetarer, og i Toy Story 3 (Unkrich 2010) 
møder Woody og Buzz ofte nuttede og venlige stykker legetøj, som viser sig at 
være forræderiske og onde. Disse ambivalente og til tider skræmmende scener 
holder ikke kun publikums opmærksomhed med sine spændingsfulde twists, 
de tilbyder børn en god mulighed for at træne deres evner til af aflæse andres 
intentioner. 

Her er Coraline et interessant eksempel. I ‘den anden verden’ er Coralines ‘nye 
mor’ ude på at franarre Coraline hendes sjæl, og Coraline kan kun redde sig 
selv og sine rigtige forældre, hvis hun formår at aflæse sin nye mors sande natur 
og gennemskue dette rædselsvækkende svindelnummer. Og det er ekstra svært, 
for i ’den anden verden’ har alle mennesker sorte knapper for øjnene. Det stiller 
store krav til Coraline og ikke mindst til publikum og deres udviklede theory of 
mind. Torben Grodal påpeger, at mennesker, som de ekstremt sociale væsner 
vi er, har udviklet en evne til at registrere ansigter og ansigtsudtryk, og særligt 
øjnene har stor værdi (2019, 109). Et ansigt uden øjne er enormt udfordrende 
at aflæse og forstå, og derfor er vi, når vi ser Coraline, nødt til at tage andre 
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værktøjer i brug for at analysere disse karakterers følelser og intentioner. I 
animerede film er der desuden stort behov for at kategorisere tegnefilmsvæsner 
som ’menneskelige’, og derfor gør disse film ofte brug af ekstreme og overdrevne 
ansigtsudtryk til at udtrykke menneskelige følelser. Det er tilfældet i Pinocchio, 
hvor dukkeføreren Strombolis overdrevne ansigtstræk gør det let for barnet at 
aflæse hans karaktertræk – fra manipulerende sleskhed til sønderrivende vrede. 
Fraværet af øjne i Coraline skaber en uhyggelig ambivalens og træner samtidig 
beskueren i at aflæse kropsprog, toneleje og handlinger i stedet. 

Endnu værre er det i Chihiro og Heksene, hvor Chihiro støder ind i en ånd ved 
navn Nulfjæs. Nulfjæs dukker op, når Chihiro er alene, og han er stor, stirrende 
og ordløs. Han er høj, slank og er iført en udtryksløs, hvid maske, som gør ham 
umulig at aflæse, og selve hans udseende vil aktivere børns naturlige frygt for 
fremmede voksne. Selvom han umiddelbart opfører sig venligt og hjælpsomt 
overfor Chihiro, vil fraværet af et aflæseligt ansigt være både ubehageligt eller 
direkte skræmmende for børneseerne, som må tage alle deres theory of mind-
værktøjer i brug for at regne hans sande natur ud. Og det får de brug for. Igennem 
filmens forløb skifter Nulfjæs natur fra at være en hjælpsom og hengiven hjælper 
over for Chihiro til at være et grusomt, kannibalistisk monster – og tilbage igen. 
Og denne kompleksitet sætter også børns aflæsningsevner på prøve, sliber dem 
ekstra skarpe og forbereder dem på en virkelighed, hvor ’det farlige’ ikke altid er 
så let at udpege.  

Men mange af børnefilmenes mest uhyggelige scener består også i barnets 
møde med åbenlyse monstre og livsfarlige trusler, og her får publikum for 
alvor mulighed for at lege med deres frygtreaktioner. Mod slutningen af 
Pinocchio bliver Pinocchio og hans far Gepetto slugt af en frygtindgydende 
hval ved navn Monstrom, og denne hval har mange træk, som aktiverer børns 
reaktionssystemer mod rovdyr – han har stirrende, kolde øjne, et enormt gab 
med sylespidse tænder og lynhurtige jagerinstinkter. Hvalens store gab vises 
ofte i close-up, hvor seeren får lov at komme helt tæt på, mens hvalen sluger 
enorme mængder af fisk – og også Pinocchio – i én stor bid. Scenen taler på 
den måde direkte til børns frygt for at blive spist af et glubsk rovdyrsvæsen. På 
trods af den skræmmende situation, som den unge og naive Pinocchio befinder 
sig i, må han finde modet til at redde sin far og sit eget liv. Ulig mange andre 
populære børnefilm dør Pinocchio rent faktisk på grusom vis som følge af det 
farlige haveventyr, men han belønnes for sit mod og sin uselviskhed ved at blive 
forvandlet til en ægte, levende dreng. På denne måde bliver en uhyggelig scene til 
en fortælling om et ungt barns evne til at mestre sin egen frygt og gøre det rigtige 
i en svær situation. 

Coraline formår på interessant vis at kombinere moderfiguren og monsteret. 
Da det går op for Coraline, at ’den anden mor’ forsøger at vildlede og bortføre 
hende, gennemgår moderen en rædselsvækkende transformation – hendes 
krop strækker sig ud, hendes ansigt bliver langt og udhulet og hendes hals 
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bliver unaturligt lang. Mod filmens slutning har moderen udviklet sig til et 
edderkoppelignende monster med lange tynde ben, skællende, hvid hud og 
skarpe tænder, som jager Coraline gennem et edderkoppespind. Den uhyggelige 
transformation aktiverer børns udviklede frygt for både edderkopper og rovdyr, 
men den spiller også på barnets forældretilknytning. Da Coraline endelig 
lykkes med at undslippe den anden verden, høres edderkoppemoderen råbe 
”Don’t leave me! I’ll die without you!” – et udsagn, som opfattes som lige dele 
manipulerende og hjerteskærende. 

Enkelte scener i Coraline er skræmmende for selv voksne publikummer, og 
filmen modtog også kritik for at være for uhyggelig til børn. Men bogens forfatter, 
Neil Gaiman, mener, at børn har et andet forhold til denne type uhyggelige 
fortællinger: ”Children react to the story fundamentally as an adventure. They 
may get a little bit scared, but it’s an ‘edge-of-your-seat, what’s-gonna-happen-
next, oh scary!’ thing, because you’re giving them a story about somebody like 
themselves” (CBC 2009). Og det kan han godt have ret i. For film som Coraline, 
Chihiro og Heksene, Pinocchio, Find Nemo, Løvernes Konge (Allers og Minkoff 
1994) og andre film med uhyggelige scener har vigtige budskaber, som holder 
børnene klistret til skærmen. De er historier om umodne og frygtsomme børn, 
som udvikler en modenhed og selvstændighed på deres farlige færd uden mor 
og far. Sådanne fortællinger smitter af på publikum. Både Coraline, Chihiro 
og Pinocchio udvikler mod, selvstændighed og handlekraft i mødet med det 
uhyggelige – og der lægges vægt på sværheden i at samle mod, når man er bange. 
Chihiros bekymrede ansigt og lukkede kropssprog viser hendes ambivalens 
i mødet med de skræmmende, nye og svære. Coraline udvikler mantraet ”I’m 
not scared!” på trods af det åbenlyse mareridt, hun befinder sig i. Og Pinocchio 
gennemlever nye rædsler for hver forkert beslutning, han tager på sin vej. Det 
har en særlig effekt på unge publikummer, som, gennem Chihiro, Coraline og 
Pinocchio, finder mod og kræfter til at klare sig igennem de uhyggeligste scener. 
Og sådanne beskeder om mod og tro på egne evner er af stor vigtighed på netop 
det tidspunkt i udviklingen, hvor evnen til at tackle frygt og uforudsigelige 
udfordringer er vigtigere end nogensinde – og hvis de beskeder hænger fast, kan 
det sandsynligvis have stor betydning for barnets egen reaktion, når det møder 
en svær udfordring i det virkelige liv. 

Konklusion

Det kan virke hensynsfuldt og endda moralsk rigtigt at beskytte børn 
mod uhyggeligt indhold. Vi husker måske selv en særligt uhyggelig film fra 
barndommen, som påvirkede os i lang tid efter, og forskningen viser også, at 
mange børn har oplevet at blive alvorligt skræmte eller direkte traumatiserede af 
film og TV (Cantor 2009). Men der er også vigtige udviklingsmæssige fordele 
ved den uhyggelige historie, som tiltrækker børn til det, som skræmmer dem. 
Menneskets evolution har givet især børn en naturlig appetit for skræmmende 
indhold, fordi historier om fysiske farer, monstre og adskillelse fra beskyttende 
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omsorgspersoner er så vigtige for overlevelsen netop i barndommen. Det 
betyder ikke, at børn skal have fri adgang til voldsomme gyserfilm. Men 
uhyggelige børnefilm giver børn en særlig mulighed for at eksperimentere med 
svære følelser og frygtreaktioner samt opnå indirekte erfaring med udfordrende 
situationer, som de kan bruge aktivt, når livet bliver svært. Der findes livsvigtige 
lektier i det uhyggelige, som Coralines forfatter Neil Gaiman beskriver bedst: 
”Tell kids that dangerous things can be overcome. Tell them that you can go out 
and dream. Tell them that you can go out and change the world” (CBC 2009). 

Laura Bjerre Schwalbe, Cand.mag. i Engelsk
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I essayet ser forfatteren nærmere på fænomenet mod og undersøger hvilken 
rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Med inspiration fra Platons 
dialoger, særligt dialogen Laches, undersøges forskellige aspekter af mod. 
Hos Platon optræder mod som en dyd og er dermed forbundet med inten-
tionen om at blive et fuldkomment og godt menneske.
I det praktiske liv kan mod opnås og forstås gennem øvelse og reflek-
sion. Her tilbyder den hermeneutiske fænomenologi sig som en måde at 
undersøge og dermed reflektere over mod på. I den hermeneutisk-fænom-
enologiske tilgang lægges der vægt på, hvordan mod fremtræder i menne-
skets tilværelse, hvilke forforståelser, vi bygger vores fremstillinger på, 
samt hvorledes mod optræder, ikke bare i konkrete situationer, men tillige 
som et fænomen af almenmenneskelig karakter.

Emneord: Mod, dannelse, hermeneutisk fænomenologi

For mange år siden arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i en børnehave. 
Det var på den tid, da man stadig tog på koloni med børnene. Tre voksne og 
mellemgruppen, altså de 4-5 årige, tog afsted i to dage med overnatning i en 
meget utæt hytte, hvor frøer hoppede rundt på gulvet og vandet sivede ind 
under dørene. Alle var ved godt mod, for vi var vel udstyret med regntøj og gode 
soveposer.

I gruppen af børn gjorde især én pige sig særligt bemærket. Hun hed Manon 
og var en meget vellidt pige. Men selvom de andre børn tydeligvis kunne lide 
hende, skulle det vise sig, at de ikke havde høje tanker om hverken hendes mod 
eller fysiske evner.

Da der i toppen af et træ pludselig hang en skat, som børnene skulle have fat i, 
blev hele gruppen sat på prøve. Børnene handlede hurtigt og var enige om, hvem 
der først skulle klatre op, nemlig de stærke drenge. De måtte dog alle opgive 
halvvejs oppe og klatre ned igen. Da næsten alle børn havde forsøgt sig, meldte 
Manon sig til at prøve kræfter med træet. De andre havde ikke meget tiltro til 
hende – snarere tværtimod – men Manon begyndte opstigningen til trods for, 
at hun tydeligvis frygtede turen. Efter få minutter sad hun i toppen af træet og 
firede skatten ned til resten af børneflokken.

Louise Nabe-Nielsen

Modige børn
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Det fænomen, som trænger sig på, når jeg skal beskrive ikke bare Manons 
klatrebedrift, men også hendes kammeraters måbende ansigter og efterfølgende 
jublende udråb, er mod. Manons mod til at overvinde sin frygt, hendes mod til 
at gøre forsøget på trods af manglende tiltro fra hendes kammerater, men også 
hendes kammeraters mod til at erkende egne fejlbedømmelser og i stedet rose 
hende efter den vellykkede færd.

Men hvordan kan vi overhovedet forstå fænomenet mod? Og hvilken betydning 
har dette fænomen i en pædagogisk praksis?

Mod er en dyd

De fleste mennesker kan nok, ligesom jeg, beskrive situationer, hvor de selv eller 
andre har udvist eller manglet mod. Situationer, hvor vi i mødet med det farlige 
eller uhyggelige er nødt til at være modige eller hvor vi erfarer, at modet svigter 
os og vi i stedet må overgive os til frygten.

Men selvom vi alle har erfaringer med mod og det som sådan optræder som 
fænomen i vores tilværelse, er mod alligevel temmelig ubeskrevet, når vi ser på 
pædagogik og uddannelse. Lærebøgerne toner ikke frem med tætskrevne sider 
om modets karakter, dets etiske eller dannelsesmæssige værdi.

Retter vi i stedet blikket mod antikkens tænkere, får mod en ganske anden 
opmærksomhed. Platon beskriver således i flere af sine dialoger begrebet 
andreia, der netop oversættes til ridderlighed, tapperhed eller mod. Hos Platon 
er mod en af de fire kardinaldyder, dvs. et fænomen, der handler om menneskets 
erkendelse og fuldkommenhed, om dets indsigt i eget væsen og om dets forhold 
til andre mennesker.

I Staten beskriver Platon de fire dyder – visdom, mod, besindighed og 
retfærdighed – og i dialogen om Laches udfoldes mod yderligere (Platon 2011, 
2013).  Her møder vi Sokrates i dialog med fire mænd, Lysimachos, Melesias, 
Nikias og Laches. Udgangspunktet er en opvisning i nærkampsteknikker udført 
i fuld hoplitrustning i Athen, og det spørgsmål, som optager dialogens deltagere 
er, om Athens unge mænd bør lære sig det bevæbnede fodfolks kampform 
hoplomachia.1

1  Hoplomachia betegner kampe i tung rustning, hvortil soldater i de græske bystater 
trænes i strategi og brug af våben. Soldaterne – hoplitterne – var bevæbnet med spyd og et særligt 
skjold – hoplon – som forsvarsvåben (Wheeler 1982, s. 223 ff.).
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Gennem dialogen undersøges mod og med Sokrates’ velkendte spørgeteknik 
føres dialogens deltagere ud i forskellige forsøg på at afgrænse og definere mod. 
Imidlertid ender dialogen i såkaldt apori, dvs. uden en tilfredsstillende definition 
på, hvad mod er, hvilket lader deltagerne stå tilbage som rådvilde.

Undervejs i dialogen møder vi imidlertid flere interessante perspektiver, som 
må fremhæves. Først og fremmest understreger Sokrates, at vi må spørge til, 
hvad mod overhovedet er, før vi kan se på, hvordan man bliver modig. Dernæst 
fremhæver han, at nok kan man beskrive mænd, der under visse omstændigheder 
viser sig som modige, men spørgsmålet må være, hvad det er, der er det samme 
under de forskellige omstændigheder, altså hvori selve modet består – og hvori 
det adskiller sig fra fx fejhed; står man overfor noget, der indgyder frygt, kan 
man jo godt være modig, men også fej.

Senere i dialogen fremhæver Nikias, at mod består i en særlig form for viden om, 
hvad der er farligt og ufarligt i enhver situation, som kræver mod. Heraf følger, 
at små børn ikke kan være modige, selvom de nok handler frygtløst. For Nikias 
er mod og frygtløshed nemlig slet ikke det samme: "Det er min påstand, at det 
er de absolut færreste mennesker beskåret at være modige og forudseende, mens 
der er masser, der er dristige, vovemodige og frygtløse på grund af manglende 
forudseenhed" (Platon 2011, s. 167).

Sokrates’ modsvar til Nikias indebærer en længere udredning, hvor det farlige 
forbindes med det dårlige og det ufarlige med det gode. Af udredningen følger, 
at mod i Nikias’ udlægning må indebære viden om ”alle gode og dårlige ting til 
alle tider” (Platon 2011, s. 170), hvilket jo gør mod til ikke bare én dyd ud af 
flere, men derimod i sig selv gør mennesket fremragende og fuldkomment. Som 
sådan er Nikias definition på mod ikke tilstrækkelig, da mod må være en blandt 
flere dele, der udgør menneskelig godhed.

Dannelse til mod

Selvom dialogen om Laches efterlader os uden eksakte svar på, hvad mod er, så 
giver indholdet i dialogen os stof til eftertanke. Nok er tiden en anden i dag og de 
mange kampe, som udspillede sig i antikken og krævede mod af Athens mænd, 
er blevet erstattet med andre former for kampscener, hvor både det farlige og 
uhyggelige kræver mod af os.

At forstå mod som en dyd – som vi ser hos både Platon, Sokrates og Aristoteles 
– betyder, at mod anskues som et etisk begreb. Dyderne, arete, blev i antikken 
forstået som udtryk for værdifulde egenskaber eller anlæg i mennesket, som må 
tilstræbes og som gennem øvelse kan realiseres. Mod udtrykker altså en form 
for værdifuld duelighed, som kommer til udtryk i især menneskets handlinger.
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I dydsetikken anskues dyd som det et menneske må opnå for at blive et 
fuldkomment og godt menneske. Derved kan dyd forstås som et dannelsesbegreb, 
idet dyd er forudsætningen for og vejen til det gode liv.

Når vi taler om dannelse, taler vi altid om noget, der både rummer en proces og 
en intention, som processen er orienteret imod. Mod er som dannelsesbegreb 
netop en egenskab eller duelighed, der kan opøves og tilstræbes som en vej til 
dannelse. Derved udgør mod ikke et endegyldigt slutmål for dannelse, men kan 
– som andre dannelsesbegreber – betragtes som væsentlige bidrag til menneskets 
dannelse. Holder vi os til antikkens dydskategorier, vil også andre dyder være 
relevante som dannelsesbegreber, fx mådehold eller retfærdighed. Dyderne har 
en indbyrdes sammenhæng, men spørgsmålet om, hvad der kan siges at være en 
dyd, forandrer sig gennem historien. Således blev Platons fire dyder suppleret 
med adskillige hos Aristoteles, og også kristendommen bidrager til kategorien 
ved tilføjelsen af de velkendte dyder tro, håb og kærlighed. Selvom mod som 
dyd eller dannelsesbegreb bør ses i sammenhæng med andre begreber, så lægges 
fokus her først og fremmest på modets karakter og relevans i en pædagogisk 
sammenhæng.

Hvis mod skal udfolde sig som et dannelsesbegreb, der har relevans for en 
pædagogisk praksis, må vi nødvendigvis have en idé om, hvad mod er. Men som 
vi så i Laches, er mod ikke et fasttømret begreb, der blot kan sættes på formel og 
udleves, men må netop realiseres mens der reflekteres. Selvom vi nok kan sige en 
hel del om, hvad mod er og ikke er, kan vi ikke reducere mod til én bestemt måde 
at handle eller være på. Mod opstår, formes og viser sig i reflekterede handlinger.

Vi skruer øjeblikket en smule tilbage, til dér, hvor vi endnu ikke er modige, men 
hvor noget sker, som skal vise sig at kræve vores mod. Det er den situation, som 
de stærke drenge oplevede i træet, dér hvor modet svigtede dem og de klatrede 
ned igen. Eller den situation, hvor Manon trodsede kammeraternes manglende 
forventninger og begyndte at klatre. Både drengene og Manon havde – som 
Nikias fremhæver – en viden om (eller fornemmelse af), at klatreturen var 
farlig. Og ifølge både Nikias og Sokrates er det, vi oplever som farligt også det, 
vi frygter, og det er netop hér, i dén situation, hvor vi er bange og har frygt, at 
modet er nødvendigt. Uden mod kan vi ikke overkomme frygten – og må klatre 
ned ad træet igen.

Mod er efterstræbelsesværdigt og nødvendigt, ikke bare for at klare små opgaver 
på livets vej, men også for overhovedet at leve livet. For er vi overladt til frygten 
alene, risikerer vi at blive handlingslammede og derved miste meningsfulde 
dimensioner i tilværelsen.
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Et etisk forhold

Selvom mod ikke er en entydig størrelse, betyder det ikke, at det ikke har en vis 
indholdsmæssig substans, noget som i en vis udstrækning kan siges at indfange 
essensen af mod. Vi så ovenfor, at mod knytter an til vores oplevelser af det farlige 
eller mere præcist, at mod må og vil udfolde sig, når vi oplever frygt. Det vil være 
forkert at tale om mod, når vi gør noget, som ikke er farligt – eller rettere, når vi 
gør noget, som vi ikke oplever som farligt. En faldskærmsudspringer behøver ikke 
samme mod for at springe som jeg gør. For mig er et faldskærmsudspring noget, 
der vækker en frygt i mig. Det er således ikke springet i sig selv, som er modigt, 
ej heller mennesket, der springer. Det er derimod springet – handlingen – set i 
lyset af den personlige oplevelse af frygt.

Antikkens dyder var kendetegnet ved deres etiske karakter, idet enhver dyd 
vedrørte både den enkelte og andre. Antikkens mod handler derfor ikke kun om 
personlige oplevelser og handlinger, men er derimod noget, som også har etisk 
karakter, dvs. som vedrører menneskets forhold til andre. I dag vil det måske 
være mere rigtigt at tale om, at mod som dannelsesbegreb bør reflekteres som 
et etisk anliggende. For nok vil det være modigt af mig at springe i faldskærm, 
men min handling fører ikke til et godt liv for andre mennesker, da den slet ikke 
involverer andre mennesker. Denne handling, hvad enten den er modig eller ej, 
illustrerer altså ikke modets fulde karakter som dannelsesbegreb. Dertil må mod 
også udfoldes som en mellemmenneskelig etisk kategori.

Mens retfærdighed og visdom er to dyder, der tjener det gode, er mod ikke kun 
rettet mod det gode. Mod har alle mennesker brug for, uanset om de handlinger, 
som kræver mod, har et godt eller ondt sigte. Terrorister kan være lige så modige 
som Robin Hood og Brødrene Løvehjerte. Det kan være lige så modigt at være 
den, der driller andre, som at være den, der siger fra. Men når mod udfoldes som 
et etisk begreb, hvor den modige handling er rettet mod eller får konsekvenser 
for andre mennesker, må modet vurderes etisk. Er den modige handling udført 
for at gøre andre ondt, mister vi agtelse, idet vi anser handlingen som forkert. 
Dermed handler mod som dannelsesbegreb ikke om enhver form for mod, men 
først og fremmest om det etiske mod.

Ingen lille lort

Vender vi tilbage til det mod, som jeg nødvendigvis må besidde for at springe 
ud i faldskærm, er der ikke tale om et etisk mod. Det betyder ikke, at denne 
form for mod, ikke kan være relevant, også i en uddannelsessammenhæng. 
Men formålet med dette mod – som vi måske kan kalde for psykisk mod – er 
først og fremmest knyttet til min egen interesse. Ved at overvinde min frygt 
og mine grænser, styrker jeg min psyke (hvis ellers jeg overlever springet!) og 
bliver nok mere robust som individ. Men robusthed er ikke et dannelsesbegreb, 
idet det alene vedrører individet og dets evne til at håndtere modstand og klare 
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udfordringer. Robusthed har ikke et etisk sigte, hvor individet tænkes i relation 
til sin omverden.

I 2021-2022 kan man på KØN – Gender Museum Denmark i Aarhus se en 
udstilling om Astrid Lindgren. Som både forfatter og aktivist var Astrid 
Lindgren "ingen lille lort", men tværtimod en yderst modig kvinde:

Astrid Lindgrens engagement kommer til udtryk i hendes mange 
fortællinger. En af dem er Brødrene Løvehjerte, hvor Jonathan 
forklarer sin bror, hvorfor han må trodse sin frygt og tage af sted 
for at kæmpe mod ondskab: ”Ellers er man ikke noget menneske, 
men bare en lille lort.” (KØN 2021/22).

Jonathans pointe er ganske klar og viser også, hvorfor mod netop er et 
dannelsesbegreb. Ved at udvise mod, ved at turde kæmpe mod ondskab, kan vi 
som mennesker bidrage til at udfolde det gode liv – ikke kun for os selv, men 
også for vores medmennesker.

Astrid Lindgren var drevet af flere ting, når hun gik ind i debatten om især 
børns og dyrs rettigheder. Oplevelsen af uretfærdighed og den vrede, som en 
sådan oplevelse kan føre med sig, var for Astrid Lindgren afgørende for, at hun 
turde og insisterede på at blande sig. Som sådan kan uretfærdighed, modstand 
og vrede siges at være væsentlige drivkræfter for mod. Men måske kan man også 
tale om håbet som en drivkraft? At håb om fx forandring, sejr eller retfærdighed 
netop driver én til at være modig og handle.

Håb og vrede er eksempler på noget, der indtræffer før – eller ligefrem er 
drivkraft for – modige handlinger. Men hvad sker der egentlig, hvis frygten 
alligevel vinder og vi ikke formår at handle modigt? Her kan vi atter se på 
Platons dialog, hvor Sokrates som bekendt fremhævede, at mødet med noget, 
som indgyder frygt, jo ikke kun giver anledning til at vise mod, men også kan 
få os til at vise fejhed – eller med Jonathans ord, være en lille lort. Når vi ikke 
blander os i slagsmål, når vi hopper med på bagtaleri eller når vi tier stille, selvom 
vi burde bakke op om sandheden, kan det netop skyldes, at frygten er for stor; 
her kan vores manglende mod blive opfattet som fejhed, hvilket ikke kun har 
konsekvenser for os selv, men netop kan siges at have etiske konsekvenser.

En gylden middelvej

Aristoteles bygger videre på Platons tænkning, idet han taler om mange dyder, 
som alle har det til fælles, at de udgør en "mellemting" mellem for meget og for 
lidt, også kaldet en gylden middelvej. Som dyd befinder mod sig mellem lasterne 
fejhed og dumdristighed. At være modig kræver derfor, at man er indstillet på 
at gøre noget – frem for at være fej – men samtidig holde igen, således, at man 
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ikke gør for meget og bliver dumdristig eller overmodig. For meget mod fører til 
dumdristighed og for lidt mod viser sig som fejhed (Aristoteles 1964).

Ifølge Aristoteles kan dyderne indlæres gennem øvelse. I denne forstand bliver 
dyd knyttet til den praktiske visdom, fronesis, som noget, man kan øve sig i og 
blive bedre til. Man kan altså øve sig i at være og blive modig ved, at man i hver 
enkelt situation foretager et skøn, hvor man vurderer, hvad der er den gyldne 
middelvej.

I en pædagogisk og uddannelsesmæssig kontekst må ikke bare spørgsmålet 
om, hvad mod er og hvorfor mod er et dannelsesbegreb, beskrives. Man må 
også se på, hvordan mod kan og bør udfolde sig i praksis. Og her kan vi – med 
inspiration fra Aristoteles – anskue mod som et fænomen, der udfolder sig i 
børns og unges levede liv og som kan øves gennem en reflekterende praksis. Som 
dannelsesbegreb må modet opøves på en sådan måde, at børn og unge hverken 
mister modet eller bliver overmodige, at de hverken fremstår som en lille lort, 
der ikke tør handle etisk eller som overmodige karle, der glemmer sig selv.

Hos Manon og hendes venner kan ikke bare klatreturen, men hele skattejagten 
anskues som en "modets øvebane". Det var ikke målet med skattejagten, at 
børnene skulle øve sig i at være modige, men som enhver anden situation, der 
udfolder sig i en pædagogisk sammenhæng (og i enhver anden sammenhæng), 
kan der reflekteres over de fænomener, som har væres på spil. Uanset hvad 
intentionen har været. Og netop heri – i sammensmeltningen af praksis og 
refleksion – kan mod øves og opøves.

Var de drenge, som ikke klarede klatreturen feje? Var Manon modig? Var 
hun overmodig? Var vennerne modige, da de klappede og jublede af Manon? 
Hvornår er noget modigt? Hvornår er man overmodig? Hvordan erfares mod? 
Hvordan øver man sig i at være modig?

Den refleksion, som børnenes erfaringer giver anledning til, er ikke bare en 
refleksion forbeholdt de voksne, som arbejder i forskellige praksisser, men må 
netop være en refleksion hos børnene selv. Kun derved kan fænomenet udfolde 
sig og undersøges på en måde, som har betydning for børnenes videre liv.

En fænomenologisk tilnærmelse til mod

Ifølge den tyske filosof Ekkehard Martens (2009) reduceres Sokrates' dialoger 
ofte til en form for begrebslig-argumentativ metode, selvom dialogerne 
kan forstås langt mere nuanceret. Således viser netop en dialog som Laches, 
hvordan samtalens deltagere ikke kun udfører forskellige former for logisk 
begrebsafklaring, men eksempelvis også inddrager egne personlige erfaringer af 
mod. Dialogen viser os altså, at det at forstå et fænomen som mod, ikke kun 
tilnærmes gennem en sproglig-begrebslig analyse, men desuden indebærer en 
udfoldelse af personlige erfaringer af fænomenet.
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Mens det at være og blive modig kræver, at man agerer i praksis og opnår 
erfaringer med at handle modigt, er det at forstå og opnå indsigt i, hvad mod 
er, noget der finder sted gennem refleksion. Og det er netop disse to aspekter af 
mod, som hører hjemme i en pædagogisk praksis – på den ene side de konkrete 
handlinger, hvori børnene øver sig i at være modige (som vi så hos Manon og 
hendes kammerater), på den anden side refleksionen over de modige handlinger.

De to aspekter er nødvendigvis tæt forbundne. Det at øve sig i at være modig 
handler ikke kun om hovedløs handling, men kræver netop et skøn – en form 
for refleksion – knyttet til situationen. Samtidig er det heller ikke nok kun at 
reflektere over mod uden at forbinde fænomenet med vores erfaringsverden; 
gør vi det, risikerer refleksionen at blive hypotetisk og dermed løsrevet fra vores 
praktiske liv.

Retter vi blikket mod den del af den pædagogiske praksis, som handler om at 
forstå mod, kan vi lade os inspirere af Platons dialoger, som jo netop viser os 
forskellige måder at reflektere på (Martens 2009). I fx dialogen Laches, kan vi 
tale om refleksionsform, der kan karakteriseres som fænomenologisk.

Fænomenologiens ærinde er at beskrive fænomener, som de fremtræder 
i menneskets livsverden. Som sådan knytter fænomenologien an til vores 
dagligdag, til de situationer, hændelser, tidspunkter, steder, hvor fænomener 
fremtræder for os. Et fænomen som mod har som ethvert andet fænomen 
forskellige fremtrædelsesformer, idet det kan perciperes, erindres eller fantaseres 
forskelligt. Her vil en fænomenologisk undersøgelse eller tilnærmelse indebære, 
at man ved at se på de forskellige fremtrædelsesformer, kan undersøge de 
menneskelige erfaringer af fænomenet nærmere.

At bringe en fænomenologisk tilgang ind i den pædagogiske praksis, betyder, at 
vi – med inspiration fra Sokrates – må skabe rum for en dialog, hvori børn og 
unge får mulighed for at beskrive deres erfaringer af mod, dvs. beskrive, hvordan 
mod fremtræder for dem. Vi må skabe rum for, at børn og unge kan komme til 
orde med deres egne tanker og beskrivelser, og vi må tage dem alvorligt i denne 
proces. Gennem den fænomenologiske undersøgelse kan vi skabe rum for en 
dybere forståelse af mod hos børn og unge, og dermed også en dybere forståelse 
af modets forskellige fremtrædelsesformer. Vi må spørge ind til erfaringerne og 
til selve essensen af modet. Selvom vi som voksne bør give plads til netop de 
enkelte erfaringer, må vi også sikre, at mod undersøges filosofisk, dvs. som et 
fænomen af almen karakter. Glemmer vi dette aspekt, risikerer vi at gøre mod til 
et rent subjektivt fænomen. I stedet må vi fastholde mod som noget, der erfares 
af mennesket og hvis essens kan beskrives uden at de enkeltstående erfaringer 
negligeres (Nabe-Nielsen 2019).

I en sådan form for fænomenologisk dialog vil Manon og hendes kammerater 
måske bringe det farlige på banen som det, der krævede deres mod – på samme 
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vis som Nikias og Sokrates taler om frygten. Netop i dialogen skabes der rum 
for, at de fænomener som knytter sig til mod, kan beskrives og udfoldes. Måske 
har børn og unge erfaret, hvordan modet vokser, når man er håbefuld, vred 
eller når andre har tiltro til én. Mod er ikke et definitivt begreb, men tværtimod 
noget, der knytter sig til vores handlinger i forskellige situationer.

Hermeneutisk fænomenologi

Min far bliver smidt ud.

Jeg ser ham ikke.

Han skriver.

Jeg svarer ikke.

Mit navn er Rosa, jeg er 12 år, og jeg er modig.

Jeg brød kontakten til min far, da jeg var 11. Det var en hård, 
men meget sikker beslutning.

(KØN 2021/22).

Således skriver en pige fra 6. klasse, da hun bliver spurgt om, hvad mod er for 
hende. Hendes beskrivelse er et stærkt eksempel på, hvordan mod som fænomen 
nærmest vælter frem af hendes personlige erfaringer. Modet trænger sig på og 
fremtræder i Rosas liv som en styrke til at gå imod hendes egen vilje: "Jeg tager 
beslutninger, jeg ikke vil tage, men jeg gør det alligevel" – supplerer hun.

Netop ved at gå fænomenologisk til værks, hvor der spørges til, hvordan 
fænomenet fremtræder i børns eget liv – uden at ville moralisere eller anspore 
til en bestemt forståelse – gives der mulighed for, at børn faktisk kan reflektere 
over mening og sammenhæng i tilværelsen. I den fænomenologiske spørgen er 
der ikke ydre og eksakte mål, som er bestemmende for indholdet i svarene.

I Væren og Tid (2007) kobler Heidegger fænomenologi og hermeneutik, idet han 
peger på, at enhver udlægning af fænomener udtrykker en forståelse, som derfor 
må tolkes. Man kan altså sige, at fænomenologien forudsætter en hermeneutik. 
Mere konkret betyder dette, at selvom intentionen i den fænomenologiske 
undersøgelse er at se på, hvordan fænomenet fremtræder uafhængigt af viden, 
teoretiske positioner, værdier mv., så vil der altid allerede være en bestemt 
erfaringshorisont, som er bestemmende for, hvordan vi ser fænomenet. Når 
Rosa beskriver mod, rummer hendes fortælling nogle forforståelser, som er 
afgørende for, at hun udlægger mod på netop sin måde.

Når man arbejder med et fænomen som mod i fx skolen, er det altså relevant 
ikke blot at spørge ind til elevernes umiddelbare forståelser af og erfaringer med 



60Modige børn

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
2

 S
. 5

1
 - 6

2

fænomenet, men også at undersøge, hvad der ligger til grund for de forskellige 
forståelser. Hvorfor er det modigt, når Rosa ikke svarer sin far? Bør man svare 
sin far? Hvordan forstås mod i denne udlægning?

En hermeneutisk-fænomenologisk tilgang rummer altså både et beskrivende og 
et fortolkende aspekt. Og netop det fortolkende indebærer, at vi også må se på, 
hvordan fænomenet – altså mod – fremtræder for andre. Vores forforståelser, 
dvs. de forståelser, som ligger til grund for vores udlægning af fænomenet, er 
netop formet i mødet med vores omverden. Og i en pædagogisk kontekst er det 
vigtigt, at dette "møde med omverden" fortsat finder sted, således at samtalen og 
undersøgelsen af mod ikke bliver subjektivistisk og ender i ren relativisme.

Når man i den hermeneutisk-fænomenologiske undersøgelse lader børn og 
unge møde andre forståelser af fænomenet, både hinandens og de forståelser, 
som kommer til udtryk i kunsten, filosofien, musikken osv., bliver det samtidig 
tydeligt, at mod som fænomen ikke blot er en personlig sag, men derimod har 
almenmenneskelig karakter. Det er et fænomen, som optræder på tværs af tid 
og sted, og som viser sig i ethvert menneskes tilværelse. Derved understreges 
endnu en gang betydningen af at se på mod som et dannelsesbegreb, der ikke 
bare optræder i Manons, Jonathans, Astrid Lindgrens og Rosas liv, men netop 
hører til dette at være menneske.

Modets øvebane

Man kan ikke tænke sig til at være og blive modig. I en pædagogisk praksis må 
børn og unge derfor ikke blot reflektere over mod, men tillige praktisere mod. 
Og selvom vi nok kan og bør sætte børn og unge i situationer, som kræver deres 
mod og som giver dem mulighed for at øve sig i at være modige, så er det vigtigt 
at huske, at mod ikke lader sig definere – heller ikke som en praktisk handling. 
Hvad der kræver mod af ét barn, kræver ikke nødvendigvis mod af et andet, og 
hvad der den ene dag indgyder frygt, kan den næste dag opleves som morsomt. 
Mod er således ikke noget, der en gang for alle kan tillæres, men er tværtimod 
noget, der udspiller og forandrer sig livet igennem. Modets øvebane må derfor 
også betragtes som noget, der kan udfolde sig alle de steder, hvor børn og unge 
lever deres liv – ikke bare i skolen, men også i fritiden, i mødet med andre 
mennesker osv.

Når der i essayet her lægges vægt på, hvorledes dialogen kan og bør udfolde sig 
i den pædagogiske praksis, handler det ikke kun om, at børn og unge gennem 
dialogen kan sætte ord på deres forskelligartede erfaringer af mod, eller at de får 
indsigt i, at mod er en værdifuld del af deres dannelsesproces.

Dialogen har også betydning for, hvordan børn og unge kan agere og foretage 
skøn i deres praktiske handlingsliv. Aristoteles’ idé om fronesis indebærer et skøn, 
som må finde sted i de konkrete situationer, hvor børn og unge har brug for at 
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være modige. Når de i mødet med det farlige eller uhyggelige skal vurdere, hvad 
den modige handling er, spiller deres reflekterede erfaringer – dvs. de refleksioner, 
som kommer til udtryk gennem den hermeneutisk-fænomenologiske dialog – 
en vigtig rolle. For netop ved at reflektere over sine erfaringer, forberedes man til 
at foretage et skøn næste gang, man står i en situation, som kræver mod.

Louise Nabe-Nielsen, cand.pæd. i pædagogisk filosofi, forfatter 
og praktiserende filosof – Rum for Undren (www.rumforundren.
dk)
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Både anvendelsen af begrebet risiko og risikovurderinger er blevet mere og 
mere almindelige både blandt forskere og professionelle inden for seneste 
50 år. Det har stor betydning for det professionelle arbejde i familieaf-
delinger, daginstitutioner og skoler. Overordnet har det tillige betydning 
for tilrettelæggelsen af skole-, uddannelses- og socialpolitikken, som i stort 
omfang sigter på at forebygge problemer ved at minimere risikoen for, at 
sårbare børn og unge pådrager sig problemer. Vi sætter i artiklen fokus på 
pædagogers og læreres risikovurderinger, fordi disse er kommet til at spille 
en stadig større rolle for, hvornår og hvordan man støtter sårbare børn 
og unge. Undersøgelsen viser, at professionelles vurderinger af risikoens 
størrelse er både meget forskellige og ofte stærkt afvigende fra den faktiske 
risiko opgjort på basis af empiriske undersøgelser. Vores undersøgelse 
viser, at der generelt er en stærk tendens til overvurdering af risikoen 
for at pådrage sig sociale problemer. Den bemærkelsesværdige undta-
gelse er, at pædagoger og lærere undervurderer risikoen for ikke at opnå 
ungdomsuddannelse for danske unge fra svag socioøkonomisk baggrund. 
De vurderer tillige, at forældres udenlandske baggrund er en risikofaktor 
for børn med ufaglærte forældre, selvom udenlandsk baggrund i denne 
kontekst formindsker risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse. Det 
diskuteres, hvad den store spredning og hhv. over- og undervurdering af 
risiko kan betyde for lærere og pædagogers faglige dømmekraft i arbejdet 
med udsatte børn og unge samt skole- og socialpolitikken. 
Risiko; risikovurdering; chanceulighed; vignetundersøgelse

Indledning

Risikovurderinger er først inden for medicin (Castel 1991) og senere 
inden for socialt arbejde kommet til at stå mere og mere centralt særlig i 
arbejdet med udsatte børn og unge (Killick & Taylor 2020). Denne tendens 
fremstår særligt tydeligt i det kriminalpræventive arbejde, hvor der er fokus 
på risikofaktorer (se fx argumentationen vedr. parallelsamfund i 2018, 
Regeringen (2018) og den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, 
Lov nr 1705 af 27/12/2018). Tendensen kommer også til udtryk i arbejdet 
med ”Bekymringsprofiler” i folkeskolen (se Socialstyrelsen 2017). Inden for 
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ungdomskriminalitetsforebyggelsen har praktikeres risikovurderinger fået 
større betydning for iværksættelse af sanktioner og andre indgreb. Ud over 
kriminalitetsforebyggelsen er risikovurderinger på børn- og ungeområdet 
måske bedst kendt inden for forebyggelse af vold, seksuelt krænkende adfærd 
og selvmord. På børnehjem arbejder man fx med risikovurderinger i forhold til 
at forudsige vold og konflikter imellem et barn og de øvrige børn eller mellem 
et barn og personalet. Det sker fx gennem en trafiklysmodel med rød, gul, grøn 
alt efter om barnet er klar til udvikling (grøn), udviser problemadfærd (gul) eller 
er i konflikt (rød) (se Møller et al. 2014). Risikovurderinger er dog også en mere 
indirekte del af sproget om udsatte børn og unge i faglige diskussioner blandt 
professionelle. Det kommer fx til udtryk som bekymringer for børn og unge så 
som: Er barnet i risiko for mistrivsel? Og i mere bred forstand: Er barnet i risiko 
for i fremtiden at pådrage sig problemer? Altså står de professionelle over for et 
potentielt negativt udviklingsforløb, som muligvis kan stoppes? Der sker i lighed 
med udviklingen inden for medicin (Castel 1991) en forskydning fra et fokus 
på øjeblikkelig fare for fx overgreb, vold eller vanrøgt til fokus på risikofaktorer, 
der betyder større sandsynlighed for på kortere eller længere sigt at pådrage sig 
problemer. Det er de mulige følger af denne udvikling, vi analyserer i denne 
artikel, hvor vi derfor sætter fokus på risici for ikke at få en ungdomsuddannelse 
og komme på kontanthjælp. Spørgsmål, som er relevante for spørgsmålet om 
hvad lærere og pædagoger kan gøre for at forebygge problemerne. I forhold til 
netop disse to professionsgrupper er manglende ungdomsuddannelse og at 
være på kontanthjælp centrale problemer, som man arbejder på at forebygge 
igennem bl.a. sprogscreeninger, pædagogiske læreplaner og fokus på bekymrende 
skolefravær. I forhold til skolefravær indgår viden om risikofaktorer nogle steder 
som del af forebyggelsen.

Vi beskriver i denne artikel lærere og pædagogers vurdering af risikoens 
størrelse og sammenligner dem med forskningsbaseret viden om det samme. Vi 
sætter fokus på vurderingen af risikoens størrelse, fordi den kan betragtes som 
udtryk for bekymringsniveauet (Ejrnæs et al. 2007 og 2019) og dermed om de 
forventninger om fremtidsudsigter, som pædagoger og lærere møder vanskeligt 
stillede børn og unge med. Relevansen fremgår tydeligt af, at pædagoger og 
lærere iværksætter tidlige indsatser i daginstitutions- og skoleregi, og de sender 
underretninger, når der er bekymring for børn og unges trivsel og udvikling.

Når vi i artiklen sætter fokus på risikoen for ”alvorlige” fremtidige problemer 
som manglende ungdomsuddannelse og at være på kontanthjælp, skyldes det 
som allerede nævnt, at skolens indsats er central i forhold til forebyggelsen af 
disse problemer, og dernæst at vi for disse problemer i Danmark har registerdata 
(Danmarks Statistik), som vi kan beregne risikoen på baggrund af. Altså kan vi 
for disse problemer sige noget om, hvor stor risikoen faktisk er, og vi kan derfor 
sammenligne den faktiske risiko med de professionelles vurdering (Hardy 
2017). Det kan man aldrig for et konkret barn, som altid er udsat for en unik 
kombination af både risiko- og beskyttelsesfaktorer, hvor kontekstafhængige 
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og resiliensskabende processer (Ellis et al. 2017) betyder, at det enkelte barn 
reagerer på sin egen og derfor uforudsigelige måde. 

I forbindelse med vigtige beslutninger på børn- og ungeområdet foretages 
skøn eller risikovurderinger, der skal belyse, om der skal foretages indgribende 
foranstaltninger som fx underretninger til kommunen, anbringelser uden for 
hjemmet med eller uden samtykke, tvangsadoptioner mv. Vi har som nævnt valgt 
at fokusere på professionelles vurderinger af risikoens størrelse. Vurderingen af 
risikoens størrelse (prognosen for barnet) udgør en central del af det faglige 
skøn, der er afgørende for om pædagoger og lærere bør foretage underretninger 
til kommunen. Efter barnets reform 2011 har der været stigende fokus på 
underretninger. Personale i skole foretog i 2019 29.139 underretninger, og 
personale i dagtilbud foretog 7.736. Antallet af underretninger fra hhv. skole 
og dagtilbud er fra 2015 til 2019 steget med henholdsvis 42 % og 36 % (egne 
beregninger i Statistikbanken, Danmarks statistik). 

I artiklen belyser vi pædagogers og læreres risikovurderinger igennem en 
vignetundersøgelse. På den måde bliver det muligt at sammenligne de 
professionelles vurderinger af risikoens størrelse med den faktiske risiko, således 
som den er opgjort i registerundersøgelser. Vi sætter fokus på de professionelles 
tendens til over- og undervurdering af risikoens størrelse for personer, der er 
udsat for bestemte risikofaktorer, fordi tendensen til overvurdering kan føre 
til stigmatisering af børn og unge som potentielle tabere, mens tendensen 
til undervurdering kan føre til, at muligheden for forebyggelse forspildes. 
Vi viser desuden, hvor forskellige vurderingerne kan være inden for de to 
professionsgrupper, og hvad det betyder for kommunikationen omkring risiko. 
Pædagogers og læreres risikovurderinger er interessante, fordi de siger noget 
om de forventninger, de har til børn og unges chancer for at undgå alvorlige 
sociale problemer. Disse forventninger kan påvirke både det forebyggende 
arbejde i daginstitutions- og skoleregi, underretningspraksis samt børns, unges 
og familiers oplevelse af mødet med praktikerne.

Tidligere vignetundersøgelser af professionelles opfattelser, 

vurderinger og handlinger

Personalet på skoler skal ved bestemte lejligheder foretage risikovurderinger, og 
disse vurderinger, som er afgivet i forbindelse med en rutineundersøgelse, er 
også blevet systematisk undersøgt gennem analyse af spredningen i vurderinger 
af risikoens størrelse (Smith-Millman et al. 2017). 

Vi anvender vignetmetoden, fordi den gør det muligt systematisk at 
sammenligne professionelles vurderinger og sætte disse i forhold til faktiske 
risici (Ejrnæs og Monrad 2012). Vignetbaserede studier har bl.a. haft fokus på 
at sammenligne praktikeres vurderinger på tværs af professioner (Ejrnæs 2006) 
og på tværs af lande (Križ & Skivenes 2013, Samson & Turney 2017). Der har 
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desuden været set på flere forhold samtidig gennem anvendelse af den variant 
af vignetmetoden, som kaldes factorial survey (Wallander 2009; Monrad et al. 
2019). Der har i de fleste empiriske undersøgelser været lagt vægt på forskelle 
mellem professionsgrupper, men det er påfaldende, at flere af disse studier 
viser store forskelle mellem vurderingerne inden for samme professionsgruppe, 
men denne diversitet er hverken blevet fremhævet eller underkastet analyse. 
Nogle studier har dog eksplicit afdækket og analyseret spredningen i opfattelser 
inden for en professionsgruppe, det gælder bl.a. Egelund og Thomsen (2002), 
Ejrnæs (2006), Ejrnæs og Monrad (2010, 2013), Križ & Skivenes (2013), Smith-
Millman et al. (2017), Mosteiro et al. (2018), Ejrnæs & Moesby-Jensen (2021). 
Egelund og Thomsen (2002) foretager en fortrinsvis kvalitativ undersøgelse 
og konkluderer, at kommunale sagsbehandlere ”har varierende synspunkter 
på næsten alle aspekter af en børnesag og dens forløb” (Egelund & Thomsen 
2002:12). De skriver videre, at uenigheden bl.a. vedrører: hvor alvorligt 
problemet er, hvilke argumenter der lægges vægt på, når en sags alvor skal 
bedømmes, og hvilken indsats, der er nødvendig. Ejrnæs (2006) har sat fokus på 
forskelligheden i opfattelser af årsager til problemet, behovet for hjælp, ønsket 
om tværfaglig behandling af problemet og relevante indsatser. På alle disse 
punkter konstaterer han også omfattende uenighed mellem medarbejderne 
inden for samme professionsgruppe, og han fastslår, at forskellene mellem 
faggrupperne er ubetydelige, mens forskellene inden for den enkelte faggruppe 
er meget store, hvilket fører til konklusionen, at uenighed er et grundvilkår i 
arbejdet med komplekse sociale problemer.

Nærværende undersøgelse bygger således videre på fund i tidligere undersøgelser, 
men i denne undersøgelse fokuseres på læreres og pædagogers vurderinger 
af risikoens størrelse, hvilket gør det muligt at analysere både spredningen i 
vurderinger og sammenligne vurderingerne af risikoens størrelse med den 
faktiske risiko. Professionelles vurderinger af risikoens størrelse – både med 
hensyn til spredningen og graden af overensstemmelse med den faktiske risiko – 
er en nøgle til at forstå de problemer, som den skole- og socialpolitiske fokusering 
på risiko har betydet for såvel den faglige dømmekraft som stigmatiseringen af 
forældre og børn. 

Metode

Undersøgelsen er en kvantitativ vignetundersøgelse. Vignetundersøgelser er 
baseret på korte cases eller scenarier (vignetter), der danner udgangspunkt for 
spørgsmål (Ejrnæs og Monrad 2012). Respondenterne har læst en række cases, 
der beskriver unge berørt af risikofaktorer, vignetterne fremgår af Tabel 1 og 
2. Respondenterne er ved hver case blevet spurgt, hvad de mener, at risikoen 
er for, at en person med sådanne livsvilkår senere kommer til at stå uden 
ungdomsuddannelse eller kommer på kontanthjælp. Besvarelserne er udtryk for 
respondenternes risikovurdering. 
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Vignetterne er udarbejdet på baggrund af forskningsresultater vedrørende 
risikofaktorer. Vignetterne rummer således præcis de risikofaktorer, hvis 
virkning er undersøgt i dansk registerforskning. Undersøgelsen er således en 
form for ”factorial survey” (Walander 2009, Monrad et. al. 2019), eller hvad der 
også kaldes et ”vignette experiment” (Rettinger et al. 2004; Harrits & Møller 
2020). Studiet har altså både et eksperimentalt design og er samtidig egnet til at 
sammenligne respondenternes vurderinger af risikoens størrelse med den faktiske 
størrelse på risikoen, som den fremgår af forskning på området. Risikoen, som 
kendes fra registerforskning, og her ofte kaldes ”actuarial risk”, kalder vi i artiklen 
den faktiske risiko. I forhold til risiko for manglende ungdomsuddannelse, så 
henter vi opgørelsen af den faktiske risiko fra Dalskov m.fl. (2017). Vignetterne 
om ungdomsuddannelse er konstrueret således, at vi kan analysere betydningen 
af bl.a. etnicitet og folkeskolekarakterer for risikovurderingerne. I forhold til 
risikoen for at komme på kontanthjælp, så henter vi opgørelsen af den faktiske 
risiko ved forskellige belastningssituationer i familien fra Baadsgaard (2013). Vi 
sammenligner således læreres og pædagogers risikovurderinger med opgørelser 
af den faktiske risiko for at stå uden ungdomsuddannelse eller komme på 
kontanthjælp.

I undersøgelsen indgår fire vignetter, der omhandler manglende 
ungdomsuddannelse (Tabel 1), og fem vignetter, der omhandler kontanthjælp 
(Tabel 2). Til hver vignet er der blevet stillet det samme spørgsmål (se Tabel 
1 og 2 nederst). Vi beder respondenterne om at angive risiko i både procent 
(til sammenligning med forskningsbaseret viden) og ved afkrydsning i lukkede 
svarkategorier på en skala fra meget høj til meget lav for at kunne vurdere 
graden af overensstemmelse mellem risikovurderinger udtrykt i ord og som en 
sandsynlighed, dvs. som en procentangivelse. Vignetterne er enkle, da vi kun 
kender risikoen for at være udsat for nogle få forskningsmæssigt undersøgte 
risikofaktorer, og de rummer derfor kun beskrivelser af få risikofaktorer. 
Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret survey. Respondenterne 
er blevet præsenteret for vignetterne og bedt om at foretage en vurdering af 
størrelsen af risikoen for at pådrage sig problemer for det barn, der er beskrevet 
i vignetten.

Vi har bedt respondenterne om at komme med deres bedste bud på, hvad risikoen 
er. Vi regner selvfølgelig ikke med, at respondenterne kender den præcise risiko. 
Det er imidlertid vigtigt at undersøge om, de professionelle er nogenlunde enige 
om størrelsen af risikoen, når risikofaktorer er til stede og ikke er til stede. Om 
der er tendens til, at de systematisk over- eller undervurderer risikoen, og endelig 
om professionelles vurderinger er forholdsvis ens, eller de er forskellige. 

I vignetterne om risiko for ikke at opnå ungdomsuddannelse indgår følgende 
risikofaktorer: fattigdom, opvækst i almen bolig, ufaglærte forældre, forældre 
ramt af arbejdsløshed og lave karakterer i folkeskolen. Vignetterne rummer 
desuden oplysning om forældrenes etniske baggrund (se Tabel 1). Det fremgår 
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af vignetterne om risikoen for at komme på kontanthjælp i Tabel 2 hvilke 
risikofaktorer, respondenterne her skal tage stilling til.

Datamaterialet kommer fra en undersøgelse med titlen ”Professionelles 

faglige risikovurderinger” (Ejrnæs et al. 2019) og består af 324 besvarelser, 
heraf 136 pædagoger og 45 lærere. Datamaterialet blev indsamlet på faglige 
temadage afholdt i tre kommuner 2018-2019. Spørgeskemaet indgik i et 
udviklingsprogram med fokus på risiko og resiliens. Spørgeskemaet blev 
udfyldt før det faglige program for at undgå, at svarene blev farvet af indholdet 
i undervisningen.

Datamaterialet består af besvarelser fra pædagoger (43,5 %), socialrådgivere 
(22,0 %), sundhedsplejersker (19,8 %) og lærere (14,4 %). I denne artikel trækker 
vi kun på data fra pædagoger og lærere, fordi netop de to faggrupper er relevante 
frontmedarbejdere, der møder børn og unge, hvis fremtidsudsigter med hensyn 
til uddannelse og selvforsørgelse er forskellige og afhænger af deres udsættelse 
for risikofaktorer. Vi drager ind imellem paralleller til de to andre professioners 
svar for at tydeliggøre, at de viste tendenser også holder for andre faggrupper.

Tabel 1: Vignetter om manglende ungdomsuddannelse

Nedenfor stilles spørgsmål om risikoen for ikke at have opnået en 
ungdomsuddannelse for unge mænd på 25 år, der har haft forskellige 
forudsætninger og belastninger. Oplysningerne vedrører forældrenes 
uddannelsesniveau og etniske baggrund. Der er også oplysninger om 
opvæksten, fra de er 6 - 7 år, til de er 15 - 16 år, med hensyn til bolig, fattigdom, 
og forældrenes beskæftigelse. Endelig er der oplysninger om de unges 
samlede karaktergennemsnit for fagene dansk og matematik ved folkeskolens 
afgangsprøve. 'Karaktererne er efter 7-trinsskalaen (-3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12). 

En dreng er vokset op sammen med to danske, ufaglærte forældre i en almen 
bolig. Han har oplevet fattigdom i sin opvækst, og en af hans forældre har været 
uden beskæftigelse i mere end halvdelen af hans opvækst. Ved folkeskolens 
afgangsprøve fik han i dansk og matematik et samlet karaktergennemsnit på 
mellem 2 og 3,9. Hvor høj er risikoen for, at drenge med disse forudsætninger 
ikke opnår en ungdomsuddannelse?

1. Meget lav, lav, moderat, høj, meget høj, ved ikke

2. Angiv risikoen i procent 0-100
Note: Der er blevet brugt fire vignetversioner med udgangspunkt i teksten i boksen:

1) etnisk dansk dreng uden fattigdom, og ingen forældre uden beskæftigelse i mere end halvdelen 
af hans opvækst samt karakterer på 2-3,9.

2) etnisk dansk dreng uden fattigdom, og ingen forældre uden beskæftigelse i mere end halvdelen 
af hans opvækst samt karakterer på 7-12.
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3) dreng med forældre med udenlandsk baggrund, med fattigdom, og en af hans forældre uden 
beskæftigelse i mere end halvdelen af hans opvækst samt karakterer på 2-3,9.

4) som i boksen: etnisk dansk dreng med fattigdom, og en forælder uden beskæftigelse i mere end 
halvdelen af hans opvækst samt karakterer på 2-3,9.

Tabel 2: Vignetter om kontanthjælp

Nedenfor stilles spørgsmål om risikoen for at være på kontanthjælp for 18-
29-årige, der har haft forskellige opvækstvilkår som 15-årige. Spørgsmålene 
vedrører, hvor stor en procentdel af de 18-29-årige med disse opvækstvilkår, 
der modtager kontanthjælp i oktober. 

Hvor høj er risikoen for, at unge 18-29-årige modtager kontanthjælp i oktober 
måned, hvis:

mindst en af forældrene modtog kontanthjælp eller førtidspension, da den 
unge var 15 år?

ingen af den unges forældre havde uddannelse ud over grundskolen, da den 
unge var 15 år?

den unges forældre havde en indkomst blandt de 20 % laveste indkomster, da 
den unge var 15 år?

den unge kun boede sammen med den ene af forældrene, da den unge var 15 
år?

den unge var udsat for alle fire risikofaktorer, da den unge var 15 år.

Alle fem spørgsmål besvares med følgende svarmuligheder:

1. Meget lav, lav, moderat, høj, meget høj, ved ikke

2. Angiv risikoen i procent 0-100:
Note: vignetten er knyttet til kontanthjælp i oktober, for det er gældende i den registerbaserede 
undersøgelse vi sammenligner med.

I analysen udfolder vi resultaterne omkring ungdomsuddannelse mest, da 
dette spørgsmål er tættest på pædagoger og læreres faglighed. I forhold til 
undersøgelsen som helhed rummer lærernes og pædagogernes vurderinger af 
risikoen for at stå uden ungdomsuddannelse også de mest overraskende resultater.  
I undersøgelsen er det nemlig kun risikoen for ikke at få ungdomsuddannelse, 
som de professionelle har tendens til undervurdere. Vi vil dog starte med at vise, 
at pædagoger og lærere som andre professionsgrupper generelt har tendens til 
at overvurdere risikoen for at børn og unge pådrager sig sociale problemer. Vi 
illustrerer tendensen ved at vise, at de overvurderer risikoen for at komme på 
kontanthjælp.
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Vurderingen af risikoen for at komme på kontanthjælp

I Tabel 3 har vi anført læreres og pædagogers gennemsnitlige vurdering af 
risikoen for at komme til at modtage kontanthjælp som 18-29 årig. Lærernes 
og pædagogernes gennemsnitlige vurderinger af risikoens størrelse er i alle fem 
scenarier større end den faktiske risiko. Der er således tale om en systematisk 
overvurdering af risikoen for at komme på kontanthjælp. Risikoen overvurderes 
med imellem 9 og 41,3 procentpoint. Pædagogerne overvurderer i alle fem 
scenarier risikoen lidt mere end lærerene. 

Undersøgelsen viser, at risikovurderingerne er systematisk skævvredet (biased) 
i to henseender. For det første er der hos pædagoger og lærere en stærk tendens 
til overvurdering af risikoen for sociale problemer i situationer, hvor børnene 
har været udsat for risikofaktorer. For vignet 1-4 er pædagogers overvurdering 
i gennemsnit 23,4 procentpoint, mens den for lærere er 13,0 procentpoint. 
For det andet er denne bias endnu større, når det drejer sig om vurderingen af 
situationer med en ophobning af risikofaktorer. I vignet 5, hvor der indgår fire 
samtidige risikofaktorer, er pædagogers overvurdering således 41,3 procentpoint, 
mens læreres overvurdering er 33,7 procentpoint. Både pædagoger og lærere 
har således en tendens til urealistisk lave forventninger til, at børn og unge 
kan klare sig, hvis der har været problemer i deres opvækstfamilie. De tillægger 
enkelte risikofaktorer og især en ophobning af risikofaktorer alt for stor vægt i 
forhold til, hvilken betydning disse faktisk har for børns fremtidsmuligheder. 
Overvurderingen af risikoen i forhold til den faktiske risiko er også udtalt, når 
det gælder risikoen for kriminalitet og depression. Tendenserne gælder også 
socialrådgivere og sundhedsplejersker (se Ejrnæs og Monrad 2020; Ejrnæs et 

al. 2020).
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Vurdering af risikoen for, at unge 18-29-årige modtager kontanthjælp i oktober måned

Uddannelse 1. hvis mindst 
en af forældrene 
modtog 
kontanthjælp eller 
førtidspension, 
da den unge var 
15 år?

2. hvis ingen 
af den unges 
forældre havde 
uddannelse ud 
over grundskolen, 
da den unge var 
15 år?

3. hvis den unges 
forældre havde en 
indkomst blandt 
de 20 % laveste 
indkomster, da 
den unge var 15 
år? 

4. hvis den 
unge kun boede 
sammen med 
den ene af 
forældrene, da 
den unge var 
15 år? 

5. hvis den 
unge var udsat 
for alle fire 
risikofaktorer, 
da den unge var 
15 år (forældre: 
kontanthjælp/
førtidspension, 
ingen 
uddannelse, lav 
indkomst, enlig)

Pædagog Gennemsnit 44,7 %* 40,2 %* 37,8 % 25,4 % 65,3 %

Antal 116 115 115 117 122

Standard-
afvigelse

21,4 21,9 21,4 20,9 22,5

Lærer Gennemsnit 30,2 %* 28,3 %* 28,2 % 19,8 % 57,7 %

Antal 39 41 41 42 43

Standard-
afvigelse

20,5 20,1 18,0 18,6 26,1

Faktisk 
risiko

14,7 % 14,6 % 14,3 % 10,8 % 24,0 %
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Tabel 3: Lærere og pædagogers gennemsnitlige risikovurderinger 
i procent ift. spørgsmålet: Hvor høj er risikoen for, at unge med 
forskellig baggrund kommer på kontanthjælp?

*signifikant forskel mellem pædagoger og lærere (p<0,05).

Tabel 3 er således et eksempel på en generel tendens til at overvurdere risikoen. 
Sammenligner vi pædagogers og læreres vurderinger, kan vi se, at den største 
forskel mellem grupperne er på 14 procentpoints, den mindste er seks. To af 
forskellene er statistisk signifikante. Det mest markante er dog ikke forskellen på 
pædagoger og lærere, men at begge grupper overvurderer risikoen systematisk. 
Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der er meget stor spredning 
inden for både pædagog- og lærergruppen (se Figur 1, der viser spredningen i 
henholdsvis pædagogers og læreres vurderinger).
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Figur 1: Histogram over pædagoger og læreres vurderinger af risikoen 
for at modtage kontanthjælp (vignet 5)

Figur 1 viser tydeligt, at de professionelle i forhold til en konkret case kan lave 
meget forskellige risikovurderinger. Fx er der en pædagog, der mener, at risikoen 
er under 5 %, to, der mener, at den er mellem 5% og 10 % og seks, at den er over 
95%. En lærer mener, at den under 10 %, og fire, at den er over 90 %. Spredningen 
fremgår også af Tabel 3 udtrykt ved standardafvigelsen. For vignet 5 gælder det 
fx, at standardafvigelserne (risikovurderingernes gennemsnitlige afvigelse fra 
det samlede gennemsnit for risikovurderingen i professionen) for pædagogerne 
er 23 procentpoint og 26 procentpoint for lærerne. Standardafvigelserne 
understreger, at spredningen i risikovurderingen inden for hver gruppe er meget 
stor. Resultatet vedr. spredning er i overensstemmelse med Ejrnæs (2006) og 
Križ & Skivenes (2013).

Analysen af læreres og pædagogers vurderinger af risikoen for at komme på 
kontanthjælp illustrerer tre vigtige tendenser: 1) at professionelle har en tendens 
til systematisk at overvurdere risikoen for, at børn og unge, der er udsat for 
risikofaktorer, senere i livet pådrager sig problemer. 2) jo flere risikofaktorer 
barnet eller den unge er berørt af, jo større er overvurderingen af risikoen. 
Disse to tendenser indebærer en alvorlig fare for, at pædagoger og lærere 
kommer til at stigmatisere børn og unge med vanskelige opvækstforhold som 
potentielle ”sociale tabere”. Hertil kommer 3) at der er meget stor spredning i 
risikovurderingerne inden for hver professionsgruppe.
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Vurderingen af risikoen for ikke at gennemføre en 

ungdomsuddannelse

I dette afsnit ser vi på de professionelles vurderinger af risikoen for ikke at have 
gennemført en ungdomsuddannelse, når man er 25 år gammel. Der indgår i 
undersøgelsen fire vignetter, hvor deltagerne er blevet bedt om at vurdere 
risikoen for, at en dreng ikke opnår en ungdomsuddannelse (se Tabel 4). 

Hvis vi starter med at se på karakterernes betydning for risikovurderingen, så 
indgår der i undersøgelsen to vignetter, hvor drengenes opvækstvilkår er ens: 
Begge drenge er beskrevet med en uddannelsesfremmed forældrebaggrund, men 
uden at have oplevet fattigdom, og forældrene har overvejende haft tilknytning 
til arbejdsmarkedet igennem opvæksten, og de bor i almen bolig. Den eneste 
forskel på vignetterne er, at den ene dreng har fået et samlet karaktergennemsnit 
på 2-3,9 (altså en lav karakter) i folkeskolen og den anden på 7-12 (altså en høj 
karakter). Resultaterne fremgår af Tabel 4, vignet 1 og 2.

Tabel 4: Pædagogers og læreres gennemsnitlige risikovurderinger i 
procent ift. spørgsmålet: Hvor høj er risikoen for, at drenge med disse 
forudsætninger ikke opnår en ungdomsuddannelse? 

Note: Opgørelse af faktisk risiko er hentet fra Dalskov m.fl. (2017).

Den faktiske risiko, som er opgjort i Dalskov m.fl. (2017), er anført nederst 
i Tabel 4, og det er tydeligt, at karaktergennemsnit i folkeskolen er en 
afgørende indikator for de unges uddannelseschancer. Når en dreng med 
uddannelsesfremmed baggrund har fået høje karakterer, så er risikoen for ikke 
at opnå en ungdomsuddannelse kun 10 % og altså 39 procentpoint lavere end 
for drenge med samme forudsætninger, men med lave karakterer i folkeskolen 

Vignet 1: 
Karakter-
gennemsnit 
2,0-3,9

Vignet 2: 
Karakter-
gennemsnit 
7-12

Vignet 3: Forældre 
med udenlandsk 
baggrund, fattigdom, 
arbejdsløshed og lave 
karakterer

Vignet 4: Forældre 
med dansk 
baggrund, fattigdom, 
arbejdsløshed og lave 
karakterer

Pædagog Gennemsnit 43,5 % 22,8 % 60,0 % 54,1 %

Antal 128 132 131 132

Standard-
afvigelse

23,5 23,5 23,6 23,9

Lærer Gennemsnit 32,5 % 10,4 % 46,8 % 38,4 %

Antal 45 45 45 44

Standard-
afvigelse

22,3 7,9 25,5 23,5

Faktisk 
risiko

49,0 % 10,0 % 52 % 64 %
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(Dalskov m. fl. 2017). At folkeskolekarakterer betyder noget for børns 
uddannelseschancer afspejles da også i respondenternes vurderinger af risikoens 
størrelse, som er anført i tabellens to første rækker. Respondenternes svar viser 
en markant lavere vurdering af risikoens størrelse i vignet 2 end i vignet 1. 
Lærernes gennemsnitlige vurdering i vignet 2 er 10 procent, altså det samme 
som den faktiske risiko. Pædagogernes er 22,8 %. De overvurderer i gennemsnit 
risikoen med 12,8 procentpoint.

I undersøgelsen indgår desuden to vignetter, der gør det muligt at undersøge, 
om etnicitet har betydning for læreres og pædagogers vurdering af risikoen 
for ikke at opnå en ungdomsuddannelse. De to vignetter beskriver en dreng 
fra et uddannelsesfremmed hjem, der bor i almen bolig og har været ramt af 
fattigdom, og en af hans forældre har været ramt af arbejdsløshed i en stor del 
af hans opvækst. Drengen har desuden fået lave karakterer i folkeskolen. Den 
eneste forskel mellem vignetterne er, at forældrenes etnicitet beskrevet som hhv. 
”dansk” og ”udenlandsk” (se Tabel 4, vignet 3 og 4).

Hvis vi igen starter med at se på den faktiske risiko, er det værd at bemærke, at 
for drenge med ufaglærte forældre nedsætter udenlandsk baggrund risikoen og 
udgør derfor en beskyttelsesfaktor (Dalskov m. fl. 2017). Den faktiske risiko 
for ikke at opnå ungdomsuddannelse er således 12 procentpoint lavere for 
drenge med forældre med udenlandsk baggrund end for drenge med forældre 
med dansk baggrund. Det virker umiddelbart overraskende, da udenlandsk 
baggrund i almindelighed fremhæves som en betydningsfuld risikofaktor. 
Pædagoger vurderer da også risikoen for en dreng med udenlandsk baggrund 
som seks procentpoint højere, end de vurderer risikoen for den danske dreng. 
Lærere vurderer risikoen som otte procentpoint højere.

Det ses endvidere, at pædagoger og særligt lærere undervurderer risikoen 
for, at danske drenge med lave karakter og ufaglærte forældre, der er ramt af 
arbejdsløshed og fattigdom, opnår ungdomsuddannelse. Forskellene mellem 
gennemsnitsvurdering og den faktiske risiko er for pædagogernes vedkommende 
ti og for lærere 26 procentpoint.

Afsluttende kan vi konstatere, at der er stor variation i vurderinger inden for 
både pædagoggruppen og lærergruppen (se Figur 2). Både blandt lærere og 
pædagoger kan man i forhold til vignetversion 4 således finde professionelle, der 
betragter risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse som 10 % eller mindre, 
og andre, der betragter den som 80 % eller mere. 
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Figur 2: Histogram over pædagoger og læreres vurderinger af risikoen 
for ikke at få ungdomsuddannelse (vignet 4)

Samlet viser vores analyse af risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse tre 
bemærkelsesværdige tendenser: 

1)  Lærere og pædagoger undervurderer risikoen for, at en dansk dreng 
med svag socioøkonomisk baggrund og lave karakterer ikke opnår 
ungdomsuddannelse, hvilket er en undtagelse fra den generelle tendens 
i materialet (Ejrnæs et al. 2019). Det fremgår af vignet 1 men tydeligst 
af vignet 4, hvor pædagogernes gennemsnitlige risikovurdering er på 
54% og dermed noget lavere end den faktiske risiko på 64 %, og lærernes 
gennemsnitlige risikovurdering er på 38% altså 26 procentpoints 
lavere end den faktiske risiko. Disse gennemsnitsvurderinger er 
både signifikant og markant afvigende fra den faktiske risiko. Man 
kan sige, at lærere og pædagoger undervurderer chanceuligheden1 i 
forhold til at opnå en ungdomsuddannelse, hvis børn kommer fra et 
uddannelsesfremmed hjem og får lave karakterer i folkeskolen. Det er 
et relevant opmærksomhedspunkt, fordi lærere kan betragtes som den 
faggruppe, der i hvert fald i første omgang står nærmest til at reagere 
på en bekymring for, at børn og unge på sigt kommer til at stå uden 
ungdomsuddannelse.

1 Inden for mobilitetsforskning anvendes chanceulighed som en betegnelse for at der ikke er lige 
chancer (muligheder) for at opnå uddannelse.
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2)  Udenlandsk baggrund udgør for børn med ufaglærte forældre faktisk 
en beskyttelsesfaktor i forhold til at opnå ungdomsuddannelse 
(Dalsgaards m.fl. 2017), men det afspejles hverken i pædagogers 
eller læreres risikovurderinger – og heller ikke i socialrådgiveres og 
sundhedsplejerskers vurderinger (Ejrnæs et al. 2019). Sandsynligvis er 
alle professionsgrupper påvirkede af den ganske almindeligt udbredte 
opfattelse, at udenlandsk baggrund generelt udgør en risikofaktor. 
Traditionel ”risikoforskning” og ”risikofaktortænkning” kan, som 
dette eksempel viser, være problematisk, fordi en faktor ikke betyder det 
samme i alle kontekster. Den kan i en kontekst være en risikofaktor og i 
en anden beskyttelsesfaktor. 

3) Risikovurderingerne inden for både pædagoggruppen og lærergruppen 
varierer overordentlig meget. Trods det fælles faglige grundlag inden 
for en professionsgruppe, er der alligevel meget stor forskel på, hvor 
bekymrende eller risikofyldt de enkelte professionelle mener, at nøjagtig 
den samme situation er. 

Begrænsninger

Spørgeskemaundersøgelser lider af en række svagheder mht. på den ene 
side at sikre entydige og præcise spørgsmål og på den anden side sikre, at 
respondenterne kan forstå spørgsmålene, som denne undersøgelse også lider af. 
Spørgsmålenes forståelighed er dog særlig svær at sikre, når det gælder vurdering 
af risikoens størrelse. Her har vi derfor også valgt at spørge på to forskellige 
måder (både i procent og i kategorier). Dernæst er der nogle særlige problemer, 
der er knyttet til vignet design. Metoden er afhængig af at respondenterne 
tager stilling til en fiktiv case, og det betyder, at det ikke er givet at resultaterne 
stemmer overens med professionelles vurderinger i praksis, hvor de altid 
har nogle andre oplysninger om det konkrete tilfælde og måske kan efterlyse 
andre oplysninger, før de foretager den endelige vurdering. Samtidig fjerner 
spørgeskemakonteksten også risikovurderingen fra de sociale processer blandt 
kolleger og ledelse og konkrete personlige relationer til børn og forældre, som 
i praksis kan påvirke den professionelles risikovurdering. Det er selvfølgelig 
generelt en svaghed ved vignetmetoden, at man ikke direkte kan omsætte 
resultater fra en vignetundersøgelse til, hvad der foregår i praksis. Men praksis er 
til gengæld ikke umiddelbart sammenlignelig på tværs af sager, og netop denne 
sammenligning muliggør vignetterne, idet alle respondenter tager stilling til de 
samme oplysninger. Det giver en høj intern validitet, fordi der ikke er andre 
faktorer end de risikofaktorer, der fremgår af vignetterne, som respondenterne 
behøver at tage stilling til (hvor der i praksis ville være en myriade af oplysninger, 
som gjorde det svært at udskille betydningen af hver enkelt faktor). I forhold til 
at vurdere betydningen af risikofaktorer for risikovurderingerne er den interne 
validitet afgørende, og her er den eksperimentelle vignetmetode særdeles 
velegnet. 
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Konklusion og perspektivering

Undersøgelsen viser, at lærere og pædagoger generelt overvurderer risikoen 
for, at der opstår problemer. Forklaringen på denne systematiske tendens 
til skævvridning af vurderingerne kan måske findes i de tommelfingerregler, 
heuristikker eller handlingslogikker, som både pædagoger, lærere og andre 
fagpersoner anvender, når de står over for børn og unge i udsatte positioner. 
Når lærere og pædagoger og andre professionsgrupper ofte under tidspres skal 
foretage vurderinger og handlinger i forhold til sårbare børn og unge, anvender 
de handlingslogikker, der forenkler vurderings- og beslutningsprocesser (Killick 
&Taylor 2020).

Den systematiske skævvridning kan skyldes, at handlingslogikkerne præges af 
en række forhold:

1. Der er fra politisk side fokus på risiko for, at børn pga. deres opvækstvilkår 
udvikler problemer som skolefravær, frafald fra uddannelse, kriminalitet og 
senere arbejdsløshed og misbrugsproblemer. Den store opmærksomhed på risiko 
kan i kraft af den hyppige omtale af problemerne skabe en fejlagtig opfattelse af, 
at den faktiske risiko er meget høj.

2. Det er lovbestemt, at man kan straffe ledere for at undlade at underrette 
om manglende trivsel eller omsorgssvigt. Det betyder, at fagfolk skal vurdere 
risikoen for, at et barn vil mistrives eller skades, hvis det ikke får hjælp, og at 
de altså kan straffes, hvis de ”fejlagtigt” vurderer risikoen som så lav, at de ikke 
underretter kommunen.

3. I retningslinjer og vejledninger benævnes risikofaktorer ofte som 
højrisikofaktorer, og ophobning af risikofaktorer fremhæves som særlig 
risikoøgende, skønt den faktiske risiko i absolutte tal oftest er forholdsvis lav.

4. Undersøgelsesresultater præsenteres ofte på en sådan måde, at man let kan 
få den opfattelse, at risikoen er højere, end den i virkeligheden er. Forskere 
beskriver nemlig tit risiko som relative overhyppigheder, fx at risikoen er tre 
gange så høj, når en ung er udsat for en risikofaktor, selvom den absolutte risiko 
stadig er lille. For eksempel er en risiko på 3 % tre gange så høj som en risiko på 
1 % (Ejrnæs et al. 2020).

Disse fire forhold kan føre til måder at forstå udsatte børn og unges situation, 
der indebærer en bias i form af overvurdering af risikoen.

Denne bias er problematisk, hvis den i praksis kommer til udtryk gennem 
lave forventninger til børn og unge med vanskelige opvækstvilkår eller en 
stigmatisering af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Særligt er 
det vigtigt at være opmærksom på, at etnisk minoritetsbaggrund ligefrem 
kan være en beskyttelsesfaktor. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at 
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en ophobning af risikofaktorer ikke nødvendigvis giver en voldsom stigning i 
risikoen. For en ung berørt af fire samtidige risikofaktorer stiger risikoen for at 
komme på kontanthjælp til 24 %, mens risikoen ved en risikofaktor lå på 10-14 
%. Risikoen er altså ikke over 25 %, selvom der er fire risikofaktorer.

Samtidig finder vi i undersøgelsen også en tendens til at undervurdere 
risikoen for, at etnisk danske drenge med svag socioøkonomisk baggrund 
og lave karakterer ikke opnår ungdomsuddannelse. Her kan man tale om, at 
chanceuligheden bliver undervurderet. Det kan være problematisk, hvis det 
betyder, at man ikke er tilstrækkeligt opmærksom på denne gruppe og derfor 
ikke prioriterer indsatsen over for gruppen højt nok.

Undersøgelsen viser stor spredning i vurderinger af risikoens størrelse. 
Professionelle praktikere har ingen fælles forankringspunkter for vurdering af 
risikoens størrelse (Ejrnæs et al. 2019; Sjøberg et al. 2020). De vurderer risikoen 
for fremkomst af bestemte problemer meget forskelligt, alt efter hvilken 
vægt de lægger på bestemte risikofaktorer, og alt efter om de har tiltro til de 
foranstaltninger, det offentlige kan tilbyde børn og unge, der har høj risiko for at 
pådrage sig problemer (Ejrnæs og Monrad 2012; Križ & Skivenes 2013; Mosteiro 
et al. 2018; Ejrnæs & Moesby-Jensen (2021). Spredningen i vurderingerne 
af risikoens størrelse er et gennemgående resultat i undersøgelsen (Ejrnæs et 
al. 2019 og 2020; Ejrnæs og Monrad 2020), uanset hvilket alvorligt problem 
vurderingen vedrører. Uenigheden er et vilkår, men den er ofte skjult eller latent, 
og derfor kan denne forskellighed medføre alvorlige vanskeligheder. Uenighed 
om sandsynligheden for fremtidige problemer er ofte sammenhængende med 
forskellig syn på, hvilke indsatser, der er påkrævet (Mosteiro et al. 2018). Den 
store spredning i risikovurderingerne kan altså give sig udslag i, at det samme 
problem nogle steder mødes med meget stor bekymring og omfattende 
indsatser og andre steder mødes med det modsatte. Sådanne forskelle er vigtige 
at få øje på og diskutere, for at sikre børn og unge en fair (retfærdig og lige) 
behandling. Når man ikke har et fælles forankringspunkt at tale om risiko fra 
(fx hvad er høj risiko? Er det 10 % eller 50 %?), så er det vanskeligt at vide om 
man faktisk er enige eller uenige i vurderingerne, selv om man måske bruger de 
samme ord. Den manglende præcision i de sproglige udtryk betyder altså, at 
der kan opstå alvorlige misforståelser både blandt de professionelle indbyrdes, 
og når de professionelle kommunikerer med forældre eller unge om risiko for 
fremtidige problemer. Her er forskningen ikke til meget hjælp for praksis, for 
risiko afrapporteres sjældent på den måde, som er mest relevant for praksis (som 
absolut risiko), og betegnelser som høj risiko eller højrisikofaktor bruges heller 
ikke konsistent. Resultaterne fra denne undersøgelse peger på et behov for, at 
forskere opgør risikoen på en måde, så resultaterne umiddelbart er relevante for 
praktikere, og at de formidler deres resultater, så den absolutte risiko kan aflæses. 
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Samtidig er det vigtigt at erkende, at uenigheden om konkrete sager ikke kan 
udryddes (Ejrnæs et al. 2019). Pædagoger og lærere skal foretage skøn - ofte 
under stort tidspres og altid under stor usikkerhed med hensyn til en række 
forholds påvirkning. I denne situation kan professionelle let komme til meget 
forskellige vurderinger, og det er vigtigt, at de er opmærksomme på den mulige 
og forholdsvis sandsynlige uenighed blandt kollegaer. Praktikere skal bruge 
uenigheden og det forskellige syn på risikoen både inden for professionsgruppen 
og i de tværfaglige fora til at blive opmærksom på andre synsvinkler end deres 
egen. Forskellige fagligt funderede vurderinger er en ressource i arbejdet med 
udsatte børn og unge, hvis uenighederne erkendes og diskuteres åbent. Med 
udgangspunkt i en forståelse af læring som social, relationel og konfliktuel, så 
er dilemmaer, modstand og uenighed vigtige for at fremme læring og dermed 
faglig udvikling (Pedersen og Nielsen 2009; Ejrnæs og Monrad 2012). 

Det er vigtigt at være opmærksom på politikernes stærke fokusering på risiko 
og risikofaktorer, som bl.a. udtrykkes gennem ord som: social arv, opvækst i 
ghettokvarter eller forældre på kontanthjælp, og som ofte understøttes af 
begrebet højrisikofaktor. Denne fokusering har nemlig medvirket til at skabe 
en tro på, at man skole- og socialpolitisk kan forebygge sociale problemer 
ved at basere det sociale arbejde på evidens om bl.a. risikofaktorers virkning. 
Tanken er, at sikker viden om risikofaktorer kan omsættes til skræddersyede 
indsatser og metoder, som forhindrer problemerne i at opstå. Som vores studie 
viser, er det imidlertid forkert af to grunde. For det første kan undersøgelserne 
ikke identificere risikofaktorer, som alene eller i kombination giver en blot 
nogenlunde sikker forudsigelse af, hvem der vil få problemer. Vi skal derfor ikke 
tro, at vi kan bruge risikofaktorer til at forudsige, hvordan det kommer til at gå 
et barn. For det andet har fokuseringen på risiko bidraget til en overvurdering 
af risikoen, som medfører både stigmatisering og eventuelt selvopfyldende 
profetier. Et fokus på risikofaktorer kan komme til at udpege børn og unge 
som bærere af latente problemer, der bare venter på at vise sig. Og det blik kan 
komme til at skygge for, at udsatte børn og unge også besidder ressourcer og kan 
udvikle resiliens på trods af belastninger. Samtidig kan risiko-blikket betyde, at 
man tillægger fremtidens potentielle problemer større betydning end børn og 
unges trivsel her og nu. Disse forhold nedbryder muligheden for at opbygge 
et helhedssyn, der kan sikre, at der tages hensyn til det unikke individ og dets 
forhold – om det så er berørt af risikofaktorer eller ej.

I forbindelse med det nuværende fokus på risiko inden for både pædagogisk 
og socialt arbejde – og ud fra en forventning om at dette fokus måske vokser 
fremover – mener vi, at det er vigtigt, at lærere og pædagoger får en mere 
nuanceret forståelse af risiko og risikoens størrelse og kender til begrænsninger 
ved anvendelse af risikovurderinger som udgangspunkt for forebyggende 
arbejde. Her er det særligt vigtigt, at være opmærksom på, at børn og unges 
udvikling ikke er lineær og forudsigelig, men kontekstuel og kompleks. Lærere 
og pædagoger må fastholde et fagligt oplyst nysgerrigt blik på det enkelte barns/
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unges behov for støtte til at leve et godt børne-, ungdoms- og voksenliv. Selv 
når vi tager højde for mange risiko- og beskyttelsesfaktorer bliver vurderinger af 
risikoens størrelse aldrig så præcis, at den alene kan afgøre, hvad der bør gøres. 
Diskussion med fagkollegaer og tværfaglige samarbejdsparter og ikke mindst 
lydhørhed over for det enkelte barns og dets forældres synspunkter er afgørende 
for at kvalificere det faglige skøn.

Morten Ejrnæs, mag.scient.soc., lektor emeritus, Aalborg 
Universitet 

Merete Monrad, PhD, lektor, Aalborg Universitet
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Etiske refleksioner over krav i 
onlineundervisningen 

Under corona-pandemien blev størstedelen af undervisningen i Danmark 
i perioder omlagt til onlineundervisning. Mange skoler og lærere forsøgte 
at afvikle undervisningen på en måde som tilnærmede traditionel, fysisk 
undervisning og valgte videoplatforme (såsom Zoom, Teams og Google 
Meet) til fx virtuelle klasserumssamtaler. Undervisningsministeriet og 
brancheforeninger formulerede anbefalinger til, hvilke krav man kunne 
stille til eleverne i forbindelse med onlineundervisningen, men der var ikke 
en generel diskussion af principielle, etiske spørgsmål om forventninger 
til elevernes deltagelse. Var det fx rimeligt at kræve, at elever ikke 
måtte sidde i nattøj, spise eller slukke deres kamera? Og hvordan kunne 
disse krav forvaltes på en etisk forsvarlig måde? Med udgangspunkt i 
elevsurveys ifm. et onlineforløb for 6 skoleklasser, diskuterer vi i denne 
artikel nogle af de etiske spørgsmål, som onlineundervisningen gav 
anledning til. Artiklen konkluderer blandt andet, at det er nødvendigt i 
højere grad at indtænke elevperspektivet.

Nødundervisning, online deltagelse, etik, elevperspektiv, privathed, 
trivsel

Indledning 

Denne artikel handler om etiske aspekter af onlineundervisning. Med 
udgangspunkt i en undersøgelse af elevers oplevelse af onlineundervisningen 
under corona, rejser vi spørgsmålene om, hvilke krav man kan stille til elever, der 
modtager undervisning på videoonlineplatforme (som fx Zoom, Teams eller 
Google Meet), og hvad beslutningsprocessen, der leder frem til sådanne krav, bør 
rumme. Vi argumenterer for, at en diskussion om, hvad der er passende krav, (og 
hvad der ikke er), bør indebære, at man spørger dem, som kravene bliver stillet 
til. Elevernes egne perspektiver bør inddrages – uanset om man argumenterer 
ud fra elevernes rettigheder til at blive hørt eller ud fra deres trivsel.

Baggrunden for artiklen er erfaringer fra nedlukningen af fysisk skole på grund af 
corona. Lige som andre lande verden over måtte Danmark i 2020-2021 omlægge 
undervisningen til onlineformater, fordi skolerne blev lukket for at bremse 
coronasmitten. Det betød en drastisk nytænkning af didaktiske strategier, og 
elektroniske platforme som Zoom, Google Meet og Teams kom til at spille en 
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vigtig rolle i forsøget på at fastholde en faglighed og social sammenhæng, der 
kunne matche den almindelige fysiske klasseundervisning.

Desværre var der studier fra både Danmark og andre dele af verden, der viste, 
at eleverne savnede deres almindelige undervisning (se fx Qvortrup et al., 
2020; Lau & Lee, 2020; Fiş Erümit, 2020; Ewing & Cooper, 2021). Dette var 
måske ikke overraskende, idet det allerede inden COVID-19-pandemien var 
velkendt fra forskningen, at det er vanskeligt at skabe et autentisk læringsrum i 
fjernundervisning, og at især elevernes engagement og behov for sociale relationer 
bliver udfordret (Croft et al., 2010; Starkey et al., 2021; Wong, 2020: 9-10). 
Parallelt med diskussionen om risiko for læringstab under pandemiens lukninger 
af fysiske skoler (se fx Andrew et al., 2020; Wilken & Olesen, 2021; Engzell et al., 
2021; Møller, 2021), talte flere da også om problemet med at opretholde trivsel 
og sociale bånd (Bozkurt & Sharma, 2020; Loades et al., 2020). Skolelærerne 
forsøgte at afbøde de negative konsekvenser og gennemførte en omfattende 
omstillingsproces, der skulle skabe online læringsrum med fokus på både det 
faglige indhold og den sociale kontakt. Men undervisningskonteksten, hvor 
eleverne sad hjemme foran skærmen, krævede også nye pædagogiske spilleregler, 
og lærere måtte udvikle normer for, hvordan man deltager i undervisning, der 
ikke er fysisk. 

En af de normer, der i Danmark fik stor opbakning både af Børne- og 
Undervisningsministeriet og brancheorganisationen for skolelederne, var 
kravet om, at eleverne skulle have deres kamera tændt under undervisningen 
(se fx Aaberg & Poulsen, 2021; Lauritsen, 2021). Særligt nødvendigheden af, 
at læreren kunne se elevernes ansigt, blev understreget, og nogle steder valgte 
man endda at indberette manglende kameratilstedeværelse som ulovligt fravær, 
(hvilket for nogle familier ville kunne medføre et automatisk træk i børnepenge). 
På Børne- og Undervisningsministeriets online læringsportal, EMUen, blev 
det understreget, at ”Det er væsentligt, at alle elever er på skærmen med et 
live-billede, så undervisningen bliver så nærværende som muligt”, og det blev 
anbefalet, at klasseteam aftalte fælles klasseregler som fx: ”Vi har alle kameraet 
tændt”, og ”Vi spiser i frikvarteret” (EMU, 2021).

Hjemmesider for skoler rundt i landet vidner også om, at man i bestyrelser og 
teams arbejdede med at formulere krav og retningslinjer. På nogle skoler blev der 
fx formuleret en eksplicit forventning om, at elever skulle være ”kamera-parate”, 
eller det blev bemærket, at tændt kamera skulle garantere, at eleverne ”rent 
faktisk var der”. En skole satte fokus på ”skærm-etik” og opstillede ”krav til, at 
alle er klar ved timestart ved skrivebordet (har spist-udhvilet og i tøj), siger god 
morgen, har deres kamera tændt, har mikrofonen slukket (når de ikke er på)”. 
Men var det rimeligt at kræve af eleverne, at de altid skulle have deres kamera 
tændt? Og hvordan afgør man mere generelt, hvilke krav der er acceptable, 
og hvilke der ikke er, når eleverne bliver undervist online? Der var stemmer i 
debatten, der pegede på manglende diskussion og på uafklarede hensyn til fx 
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trivsel, privathed og undervisningskvalitet (se fx Lauritsen, 2021; Raahauge, 
2021).

Et onlineforløb gav anledning til etiske refleksioner

Forløbet, som blev afsæt for refleksionerne i denne artikel, var lavet af projektet 
Filosofi i Skolen (Syddansk Universitet) i samarbejde med Statens Institut for 
Folkesundhed (Syddansk Universitet) og CoC Playful Minds (Billund). Forløbet 
var den del af et forskningsprojekt, der løb 2020-2021, og som skulle undersøge 
børns deltagelse i og oplevelse af såkaldte ”Filosofiske eksperimentarier” 
(Schaffalitzky de Muckadell & Tang-Brock, 2020). Oprindelig skulle forløbet 
have været afviklet fysisk, men nedlukningen af skolerne fra december 2020 
betød en omlægning til et onlineforløb i stedet.

Forløbet fandt sted i seks klasser på to skoler i Billund i februar 2021. I løbet 
af uge fem gennemførte vi hver dag filosofiske dialoger og aktiviteter på 
Teams med hver klasse. Dialogerne handlede blandt andet om sundhed, 
innovation, ansvarlig produktion, klima og retfærdighed. De tog udgangspunkt 
i et inspirationsmateriale til filosofiske samtaler om temaer i FNs Verdensmål 
(Schaffalitzky de Muckadell & Nielsen, 2021). 

Vores oprindelige fokus i projektet var, som nævnt, at undersøge børnenes 
oplevelses af vores aktiviteter (se Schaffalitzky, Jensen & Schou-Juul, 2021). I 
løbet af ugen oplevede vi imidlertid også, at eleverne tilsyneladende havde en 
anseelig mængde mere eller mindre åbenlyse, sideløbende aktiviteter i gang 
under forløbet, (fx at de spiste eller kommunikerede med andre), og at de ikke 
altid havde kameraet tændt eller indstillet, så de selv var synlige. Nogle elever 
havde eksempelvis taget screenshots af sig selv i en Teams-situation og indstillet 
det som baggrund, så det så ud som om, de var på kameraet, uden at dette var 
tilfældet. 

Disse erfaringer inspirerede os til at undersøge kamerabrug og de sideløbende 
aktiviteter nærmere, så i det afsluttende survey. Vi spurgte således eleverne om, 
hvilke ting eleverne foretog sig samtidig med, at de deltog i onlineundervisning 
(både i normal onlineundervisning og i vores forløb), og vi spurgte om deres syn 
på at have kameraet tændt til undervisningen. 

I det følgende præsenterer vi elevernes svar og nogle af de etiske refleksioner, 
som vi mener, de giver anledning til. 

Hvad gjorde og tænkte eleverne?

Spørgsmålet om, hvorvidt man som lærer bør kræve, at elever tænder deres 
webcams under onlineundervisning, er blevet diskuteret i skoler over hele 
verden, siden COVID-19 pandemien gjorde sit indtog. Det er blevet fremhævet i 



87Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen 

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
2

 S
. 8

4
 - 1

0
0

debatten, at tændte kameraer kan være med til at fremme både fællesskabsfølelsen 
og elevengagementet (Aaberg & Poulsen, 2021; Risbøl, 2021), og det kan uden 
tvivl være lettere og rarere for en lærer at undervise synlige elever end en skærm 
fuld af mutede ikoner med elevernes initialer. Men der er samtidig gode grunde 
til at antage, at et påbud om tændt kamera hele dagen kan være en belastning for 
eleverne, ligesom det risikerer at udstille private forhold. 

Vores spørgsmål til eleverne om deres adfærd og deres syn på kamera i 
onlineundervisningen blev, som nævnt ovenfor, stillet som en del af et større 
survey, der havde til formål at undersøge elevernes opfattelse af det filosofiske 
forløb, de havde deltaget i (herunder særligt den dialogiske undervisningsform 
i forløbet). 

I den delundersøgelse, vi præsenterer her, havde vi en todelt interesse, der angik 
elevernes adfærd og deres syn på brug af kamera i onlineundervisningen: Dels 
ville vi gerne undersøge de mere eller mindre åbenlyse sideløbende aktiviteter, 
som et flertal af eleverne var engageret i, og dels ville vi afdække, hvordan eleverne 
oplevede at være på kamera, og hvilke grunde der kunne være til, at en del af 
dem ikke deltog med kameraet tændt. Vi designede derfor fem spørgsmål, som 
indgik som en del af forløbets afsluttende survey, (som havde 26 overordnede 
spørgsmål i alt). I det følgende præsenterer vi elevernes svar.

Elevernes adfærd i onlineundervisning

I den fysiske skole er det ikke ukendt at elever småsnakker med sidemanden i 
timen eller surfer på nettet som adspredelse. Ofte vil lærere stoppe den slags 
adfærd i klasseværelset, da den ud over at virke respektløs kan forstyrre resten af 
klassen og det fælles fokus og på den måde have negative konsekvenser for elevens 
læring og undervisningen generelt. Det fysiske rum og dets læringsfunktion er 
prækært og lader sig på godt og ondt let forstyrre og forme af deltagernes adfærd. 

Dynamikken i et online undervisningsrum er anderledes. Her befinder hver 
elev sig i sit eget fysiske rum, og indflydelsen på det fælles undervisningsrum er 
begrænset til deltagelsen med tekst, billede eller lyd – og måske ikke engang det. 
Det er derfor muligt at engagere sig i sideløbende aktiviteter, uden at det er til 
direkte gene for rummets funktion. Sådanne aktiviteter kan naturligvis stadig 
opleves som respektløse eller være en potentiel barriere for egen læring, men 
deres påvirkning af rummet og andre elever er mindre. Alt andet lige kan man 
derfor antage, at de sideløbende aktiviteter fremstår som mindre problematiske 
i det online læringsrum, og at elever derfor i mindre grad lægger bånd på sig 
selv, end de ville gøre i fysisk undervisning. Man skal dog selvfølgelig heller ikke 
være blind for, at elever også kan se deres snit til at slippe afsted med en ringere 
indsats, fordi det er sværere for læreren og andre at følge med i, hvad de laver, 
mens undervisningen foregår.  
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I forbindelse med vores forløb konstaterede vi dog ikke kun, at eleverne 
tydeligvis var engageret i sideløbende aktiviteter, men også at disse aktiviteter 
tilsyneladende var fuldt ud kompatible med en undervisning, hvor eleverne 
faktisk deltog. I det afsluttende survey spurgte vi dem derfor, hvad de lavede, 
og om de lavede de samme sideløbende aktiviteter under de filosofiske dialoger i 
vores forløb, som de gjorde under normal onlineundervisning. 

Selv om vi havde gjort det tydeligt for eleverne, at deres svar ville være anonyme, 
var vi alligevel bekymrede for, at deres svar kunne blive påvirkede af, at de 
formodede, at aktiviteterne var i modsætning til skoles forventninger til deres 
opførsel. For at modvirke denne bias, formulerede vi det første spørgsmål på 
en måde, der signalerede, at de sideløbende aktiviteter er normale: ”Når man er 
i online skole, laver man tit andre ting samtidig. Hvad plejer du at lave?”. Det 
andet spørgsmål lød tilsvarende: ”Hvad lavede du samtidig med, at du deltog 
i online samtalerne i sidste uge?”. Til begge spørgsmål opstillede vi en række 
mulige svar, som vi vurderede, at eleverne ville anse for almindelige aktiviteter. 
Eleverne kunne vælge så mange aktiviteter, som de ville. De fik også mulighed 
for selv at tilføje aktiviteter. 

Figur 1.
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Det viste sig, at der var stor spredning i, hvad eleverne sagde, de plejede at lave, 
mens de deltog i onlineundervisningen. I det følgende angiver vi i parenteser 
tallene for hvad de lavede i normal online skole og i vores dialogforløb (se også 
figur 1). 96 elever gennemførte surveyet, og kun en mindre gruppe angav, at de 
ikke plejede at lave andet samtidig med onlineundervisning (10 angav dette i 
forbindelse med normal online skole - 15 i forbindelse med dialogforløbet)). En 
forholdsvis stor andel rapporterede til gengæld, at de spiste (63/49), og der var 
relativt mange, der enten sad med deres kæledyr (38/32), eller var på forskellige 
sociale medier eller videoplatforme, såsom Snapchat (33/23), TikTok (26/15) 
eller YouTube (39/17). Der var også en betragtelig andel, der rapporterede, at de 
gamede, enten med sig selv (19/10) eller med andre (25/8), og nogle af eleverne 
svarede, at de benyttede andre apps (13/2). Eleverne fik mulighed for at uddybe 
deres svar til det sidste, og flere angav spil som Among Us, Fortnite og Roblox, 
eller musiktjenesten Spotify. 

Vi gav også eleverne mulighed for at angive, hvis de foretog sig andre ting end de 
foruddefinerede eksempler på aktiviteter. De fleste skrev her, at de beskæftigede 
sig med mere kreative ting, som fx at de legede med ler, lavede perleplader, 
”diamond painting” eller lagde makeup. En enkelt skrev: ”sad med en bamse”. 

Elevernes syn på kamerabrug

Vi ville også undersøge, hvordan eleverne generelt oplevede at skulle være 
aktive i onlineundervisning og deres syn på det at have kamera på. Derfor 
designede vi tre spørgsmål: ”Hvordan har du det med at skulle sige noget i 
online undervisning?”, ”Hvordan har du det med at have dit kamera tændt 
under onlineundervisning?”, og ” Hvorfor tror du, at de andre ikke har kamera 
på?”. Ved de to første spørgsmål bad vi eleverne angive deres holdning på en 
simpel 4-punkts Likert skala, som ikke indeholdt et neutralt svar. Vi valgte 
dette for at presse eleverne til at danne sig en mening for eller imod. Sådanne 
”tvingende” skalaer kan påvirke resultaterne, men vi ønskede at modvirke, at 
eleverne bevægede sig hurtigt gennem surveyet uden egentlig at tage stilling til 
hvert spørgsmål. 
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Figur2.

Svarene viser, at eleverne generelt havde det fint med at sige noget i 
onlineundervisning. Langt størstedelen af de 96 elever svarede enten ”rigtig godt” 
(39) eller ”det er fint” (42) til spørgsmålet. Men en ikke uvæsentlig andel svarede 
enten ”ikke så godt” (11) eller ”rigtig skidt” (4). Da det kom til hvordan eleverne 
havde det med at have kameraet tændt under onlineundervisning, forskubbede 
balancen sig i en negativ retning: Langt størstedelen svarede stadig enten ”rigtig 
godt” (27) eller ”det er fint” (46), men færre svarede altså ”rigtig godt” til dette 
spørgsmål, og der var næsten dobbelt så mange elever (20), der angav, at de ikke 
havde det så godt med at have kameraet tændt i forhold til, hvor mange der 
angav at de ikke havde det så godt med at sige noget i onlineundervisning (11). 

For at belyse elevernes opfattelse yderligere, fulgte vi i surveyet op med et 
spørgsmål om, hvad de troede kunne være årsagen til, at mange slukker 
kameraet under onlineundervisning. Også her så vi en risiko for bias i deres svar, 
fordi det kan være svært at tilskrive sig selv træk, der ikke stemmer med kendte 
sociale normer. Derfor lod vi spørgsmålet handle om deres klassekammerater: 
”Hvorfor tror du, at de andre ikke har kamera på?”. Vi stillede spørgsmålet på 
denne måde, fordi det kan være en meget sårbar situation for nogle elever at have 
kameraet tændt, og det er ikke utænkeligt, at de vil være tilbageholdende med at 
rapportere, at de selv var i den sårbare situation. Ved at holde spørgsmålet ”ud i 
en armslængde” var det vores antagelse, at vi ville kunne se elevernes egne tanker 
projiceret i deres svar på, hvorfor de andre ikke havde kamera på. Vi gav dem 
igen en række multiple-choice muligheder, og de kunne desuden svare ”andet” 
og uddybe. 
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Figur 3.

Over halvdelen af eleverne (50) angav, at en årsag til, at de andre ikke havde 
kamera på, kunne være, at de ikke ville have, at læreren opdagede, at de lavede 
andre ting end at deltage i undervisningen. Dette forhold er interessant, da 
det viser, at eleverne tænker, at læreren ikke ønsker, at de laver sideløbende 
aktiviteter under onlineundervisningen, men det viser også, at de antager, at det 
er noget, der foregår. Nogle (24) mente også, at reelt fravær fra undervisningen 
kunne være forklaringen. 

En del af eleverne (23) angav, at generthed kunne være årsag til slukket kamera, og 
en endnu større gruppe (35) angav, at de troede den manglende kameradeltagelse 
kunne skyldes, at deres klassekammerater var bange for, hvad de andre elever 
tænkte om dem, hvis de havde kamera på. Begge kategorier har at gøre med 
selvbevidsthed og med det billede, man præsenterer over for omverdenen. 
Betydningen af selvpræsentation ligger også neden under den svarmulighed, 
som nogle elever (30) valgte, nemlig at deres klassekammerater ikke ville have 
kameraet tændt, fordi de ikke ville have, at andre skulle se, hvordan de boede.

Der var også mange elever (30), der svarede, at manglende kameradeltagelse 
kunne tilskrives skærm-træthed. (Eleverne havde på tidspunktet for surveyet 
modtaget undervisning online i 5 uger.)  En del af eleverne (24) angav, at 
den manglende videodeltagelse kunne skyldes, at nogle elever ikke havde et 
velfungerende kamera. Under svarmuligheden ”andet” skrev nogle få (5), at de 
ikke vidste, hvorfor de andre ikke havde kamera på. Andre skrev udsagn som 
”jeg tror, man bare ikke gider”, ”fordi de bare vil drille og trække tiden”, eller: 
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”Fordi nogen ser film imens[…]” efterfuldt af ”[…] mig og min ven opdagede, 
det da en af de andre gjorde det”.

For hvis skyld?

Elevernes svar på vores spørgsmål hjælper os til at forstå deres perspektiver på 
onlineundervisningen og på de krav og vilkår, der kendetegner den. I det følgende 
peger vi på centrale temaer i elevernes rapporterede oplevelser, og vi diskuterer 
etiske aspekter af de forventninger, som prægede det online læringsrum. 

Der er elementer i elevernes svar, der tyder på, at flere generelt ikke fandt sig godt 
til rette i rammerne for onlineundervisning. En direkte indikation på dette ses 
i, at en forholdsvis stor andel af eleverne oplevede det som ubehageligt at have 
kamera tændt, og en mere indirekte indikation ses i modforholdet mellem at 
eleverne i stor udstrækning selv angav at lave sideløbende aktiviteter, samtidig 
med at de vurderede, at årsagen til, at de andre elever ikke deltog på kamera 
var, at de nok lavede ting, som de ikke ville have at læreren opdagede. Dette 
peger på, at eleverne havde en forestilling om, at der var særlige krav til, hvordan 
de deltog i onlineundervisningen, samt at disse krav var begrænsende i forhold 
til elevernes ønskede aktivitet. Både de sideløbende aktiviteter og ubehaget ved 
kameraet kan således opfattes som tegn på, at eleverne ikke trivedes med de 
regler, der kendetegnede det online klasserum. 

Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at klasseregler,  ”som skal 
medvirke til at sikre et trygt og godt læringsmiljø”, skal etableres i den enkelte 
klasse (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). Og på ministeriets digitale 
læringsportal anføres, som tidligere nævnt, at man bør aftale spilleregler for 
det digitale klasserum, fx om kun at spise i frikvartererne, eller at alle skal have 
kameraet tændt, for at undervisningen bliver så nærværende som muligt (EMU, 
2021). 

Men måske er det lettere at retfærdiggøre regler om fx altid at have kamera på 
eller ikke at spise undervejs ud fra et lærerperspektiv end ud fra et elevperspektiv. 
I lyset af svarene fra vores undersøgelse, er det relevant at diskutere, om 
kravene flugter mest med lærernes behov (fx for ikke at undervise en række 
sorte skærme) eller med lærerens og skolens forpligtelse til at sørge for, at alle 
modtager undervisning. Sidstnævnte forpligtelse i sagens natur kan være svær 
at løfte, hvis man ikke har et overblik over, hvilke elever der deltager. Her bliver 
kravet om videodeltagelse en let måde at holde styr på, om eleverne er til stede 
og deltager. Der er imidlertid også relevant at overveje legitimiteten af sådanne 
krav, og hvorvidt elever kan have tilsvarende gode grunde til fx ikke at deltage 
med kamera eller til at lave andre ting sideløbende med onlineundervisningen.
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Etiske værdier i spil

Børn har ret til uddannelse og til at lære noget – både i form af fagligt indhold 
og i forhold til deres alsidige udvikling. Men de er netop også børn og ikke kun 
elever, og det betyder, at man, når man organiserer skolegang og undervisning, 
samtidig skal medtænke grundlæggende etiske værdier som fx børns trivsel, 
privathed og autonomi. 

Et krav om at bruge kamera i onlineundervisning skal derfor vejes op mod hensyn 
til privathed, for når elever deltager i onlineundervisning med kamera på, kan 
detaljer fra deres privatliv blive synlige for andre, hvis de ikke anvender en virtuel 
baggrund, (hvilket til gengæld kan forsinke forbindelsen). Klassekammerater og 
lærere kan komme ind i deres hjem, og måske endda ind på deres værelse – et 
rum, som vi i mange andre henseender ville mene, var en del af den private 
sfære. Kameraet kan også opfange fx andre familiemedlemmer, hjemmets 
indretning, eller hvis en elev må dele værelse med søskende. Har en elev dårlig 
internetforbindelse eller intet kamera, vil dette også blive klart for de andre. Et 
krav om kameradeltagelse kan således afsløre socioøkonomiske forhold, som 
eleven måske ikke har lyst til, at andre kender til. 

Kravet om kameradeltagelse giver desuden risiko for situationer, hvor særlige 
typer for mobning kan forekomme: Det kan fx være, hvis en elev gør noget 
pinligt, eller hvis elevens billede fryser på et uheldigt tidspunkt. Andre elever kan 
uden videre tage et screenshot af dette, uden at læreren opdager det, hvorefter 
de kan dele det og gøre det tilgængeligt for en større kreds. Noget tilsvarende 
ville være sværere i en fysisk kontekst. Og rapporter tyder desværre på, at online 
mobning har været et problem under nedlukningen (Børns Vilkår, 2021: 
57-53). Derudover kan der være grund til at tro, at kravet om kameradeltagelse 
kan påvirke elevens syn på sig selv, samt øge selvbevidstheden blandt eleverne på 
en negativ måde. Når elever deltager i onlineundervisning på videoplatforme 
som fx Teams, er de ikke bare i stand til at se deres klassekammerater, men bliver 
også permanent konfronteret med det billede, som de ved, de andre kan se. 

Overskridelsen af det private, som kravet om kamera medfører, bliver desuden 
til en overskridelse af elevens selvbestemmelse, fordi eleven kan blive tvunget 
til at offentliggøre private forhold uden selv at kunne træffe et valg om det. En 
elev kan måske have en særlig interesse i ikke at fremvise sit hjem (fx hvis eleven 
bor under fattige kår, ikke har sit eget værelse, eller hvis der er uforholdsvis 
megen trafik i baggrunden), sine familiemedlemmer, eller andre forhold, der 
kan bringe eleven i forlegenhed, eller som eleven blot ikke ønsker at delagtiggøre 
andre i. Et krav om kameradeltagelse kan reducere elevens mulighed for 
selvbestemmelse i offentliggørelsen af egne forhold. Og et informeret samtykke 
løser ikke nødvendigvis problemet  om krænkelse af privathed, fordi man 
normalt ikke antager, at børn altid selv er i stand til at vurdere, om noget udgør 
en overskridelse af deres personlige integritet (se fx spørgsmålet om afgivelse af 
informeret samtykke i Staksrud, 2019).
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Ud over hensynet til elevens privathed og selvbestemmelse, skal et krav om at 
anvende kamera også opvejes imod hensynet til trivsel i skolen. Det er blevet 
påpeget, at der er række psykologiske belastninger forbundet med langvarig brug 
af videoplatforme som Zoom eller Teams (Bologna, 2020; Bailenson, 2021). 
Særligt det, at man ser mange andre ansigter close-up på skærmen, og at man 
bliver konfronteret meget klart med, at man selv konstant bliver iagttaget, er 
blevet et opmærksomhedspunkt. Dette er vigtig på grund af skolens forpligtelse 
til (jf. Undervisningsmiljøloven, 2001: §1, stk. 1) at sikre, at eleverne ikke 
lider overlast i forbindelse med undervisningen, men at de tværtimod trives. 
Hensynet til elevernes trivsel bør derfor give anledning til overvejelse over, 
hvordan og hvor meget skærmundervisningen kan benyttes, uden at den har 
skadelig indvirkning på elevernes helbred og psykiske miljø.

Kravet om at være på kamera skal således vejes op imod en risiko for omkostninger 
for trivsel, selvbestemmelse, privathed og integritet. Noget tilsvarende gør 
sig gældende for kravet om, at eleverne ikke laver andre ting sideløbende med 
onlineundervisningen. Fx oplevede vi, at eleverne selv angav, at en betragtelig 
andel af dem var engageret i sociale aktiviteter via online platforme som Snapchat 
og Discord, via multiplayerspil, eller blot talte med nogen, dér hvor de var. 
Denne kommunikation kan opfattes som et udtryk for normale, menneskelige 
behov for social forbundethed. I fysisk undervisning er muligheden for 
social interaktion også begrænset, men man vil her alligevel opleve en grad 
at socialt nærvær ved den blotte tilstedeværelse af ens klassekammerater. I en 
onlinekontekst er eleven derimod afkoblet fra det fællesskab, og er derfor selv 
nødt til at etablere det rum for social aktivitet, som eleven har brug for at trives. 
Hvis skolen ikke sørger for et rum online, hvor elevens sociale behov bliver 
tilgodeset, kan man argumentere for, at det ikke kun er forståeligt, men også 
legitimt, at elevens selv forsøger at finde veje til at dække behovet. 

Vores undersøgelser viste også, at eleverne ud over at kommunikere med andre 
også lavede andre ting sideløbende med deres deltagelse i onlineundervisningen. 
De sad fx med deres kæledyr, spiste, tegnede eller lavede perleplader. Hvis man 
opfatter det online læringsrum som en direkte genskabelse af det fysiske, vil 
denne adfærd tage sig ud som uegnet til koncentration og respektløs. Men for 
det første er det værd at bemærke, at disse aktiviteter ikke behøver have samme 
forstyrrende virkning, når de finder sted bag skærmen, og for det andet kan 
man med baggrund i ovenstående argumentere for, at aktiviteterne tværtimod 
kan bidrage til at kompensere for den belastning, som videoplatformene er, og 
dermed kan medvirke til at skabe trivsel.

Inddragelse af elevperspektivet

Der er ingen tvivl om, at der gemmer sig etiske udfordringer i spørgsmålet om 
hvilke krav, man bør kunne stille til elever under onlineundervisningen. Der 
er modsatrettede hensyn, og det er ikke givet, hvad de bedste valg er: Hvordan 
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afvejer man hensyn til elever over for hensyn til lærere i onlineundervisningen? 
Og hvordan afvejer man værdien af elevens trivsel på kort sigt over for værdien 
af elevens læring og trivsel på længere sigt? Etiske beslutningsprocesser er et 
komplekst fagfelt og anbefalinger må tage mange hensyn i betragtning  (se fx 
Greig et al., 2017 og Archard & Skivenes, 2009 om børns ret til at blive hørt), 
men nogle af de mere grundlæggende, etiske overvejelser, kan let bringes i spil.

Den filosofiske etik tilbyder nemlig redskaber, der kan understøtte en 
beslutningsproces, når man skal træffe et valg. En helt grundlæggende 
forudsætning for en god beslutning er, at man identificerer de hensyn og 
værdier, der er på spil. Her kan man bl.a. rette blikket mod børns rettigheder 
til fx at trivsel, til at blive hørt og til privatliv (Børnekonventionen, 1989: §3, 12 
og 16), eller man kan trække på de grundlæggende normer, der gælder i mange 
professionsetikker for folk, der arbejder med mennesker, nemlig at man skal 
tage hensyn til autonomi, integritet, retfærdighed, og at man skal gøre godt 
og undgå at skade (Beauchamp & Childress, 2001). I pædagogisk arbejde kan 
disse værdier blive formuleret på andre måder (fx ud fra omsorg og ligeværd, jf. 
BUPL’s Etiske Råd, 2020), men ud fra samme hensyn. I det foregående har vi 
illustreret, hvordan værdierne er relevante for refleksioner over krav til eleverne 
under onlineundervisning.

Et andet eksempel på et grundlæggende greb, man kan benytte i etisk analyse 
og beslutning, er arbejdet med perspektiver. For én ting er, at man abstrakt kan 
identificere hensyn og værdier, noget andet er, om man forstår betydningen 
af dem – særligt af dem, som ikke er ens egne. Man kan få indsigt i andre 
perspektiver ved fx at forestille sig, hvordan den beslutning, man træffer, ville se 
ud, hvis rollerne var byttet om. Desuden er det, når det er muligt, naturligvis helt 
oplagt at tale med de forskellige personer, som bliver påvirket af beslutningen. 
Som vores undersøgelse viste, havde eleverne faktisk meninger og perspektiver, 
som er relevante for, hvordan man skal se på de krav, der stilles til dem. Det taler 
for at sigte efter den højeste grad af medinddragelse ift. børneperspektivet (jf. 
Warming, 2011).

Identifikationen af relevante, etiske hensyn og den perspektiviske 
opmærksomhed peger på en generel anbefaling i diskussionen om, hvilke krav, 
der er passende at stille til elever i onlineundervisningen: Eleverne skal høres, 
og deres oplevelser skal indtænkes. Det betyder hverken, at andre perspektiver 
skal ignoreres, eller at elevernes perspektiv altid er uproblematisk. Men hvis 
man skal kunne stå på mål for sine etiske beslutninger, skal man kunne lægge 
sine grunde frem og dokumentere, at man har indtænkt alle perspektiver og 
inddraget de centrale berørte. I praksis kan magtforhold i skolen måske gøre 
det svært at have en autentisk dialog med eleverne (se fx Hargreaves, 2017), 
men vores undersøgelse viser, at det er muligt at få i hvert fald en vis indsigt. 
Og uanset om man er mest optaget af børns rettigheder eller deres velfærd (se 
fx Brennan, 2002 for denne debat), er man forpligtet til at gøre sit bedste for at 
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forsøge. Det gælder selvfølgelig for den enkelte lærer, men det gælder i høj grad 
også for de offentlige myndigheder og interesseorganisationer, som udstikker 
overordnede retningslinjer.

Afsluttende bemærkninger

Vores fokus i denne artikel har været at bringe et elevperspektiv på 
onlineundervisningen frem. Det forhold, at vi ikke har talt meget om hensyn til 
fx lærernes arbejdsbetingelser, forældrenes ønsker eller skolernes administration, 
betyder som nævnt på ingen måde, at disse perspektiver er uvæsentlige for 
spørgsmålet om, hvilke krav man bør stille. Men i modsætning til de voksne, 
har elevernes stemme været fraværende i debatten. Desuden er en generel 
debat udeblevet, selvom det fremgår af debatindlæg, at mange har været meget 
opmærksomme på, at der var nogle svære valg at træffe. Udgangspunktet for 
denne artikel var ganske vist en meget lille undersøgelse, men den viser, at der 
var grund til at forfølge spørgsmålet nærmere.

Det er således bemærkelsesværdigt, at der i medierne var udtalelser fra 
overordnet hold, som tilsyneladende ikke inddrog elevernes perspektiv, men fx 
blot gav udtryk for, at det kun var børn i ”helt, helt usædvanlige situationer” 
(som angst, depressioner eller stærk autisme), der kunne have gode grunde til 
ikke at tænde kameraet (Aaberg & Poulsen, 2021; Risbøl, 2021). Alle ønsker 
i sidste ende at gøre det bedste for eleverne, men måske skal vi generelt tænke 
på, hvordan elevers stemmer kan blive inddraget mere systematisk, så vi ikke 
glemmer dem. Det er fx tankevækkende, at vi selv i et projekt om børns 
deltagelse og oplevelse, først reflekterede over kravene. efter at vi havde planlagt 
og (mere eller mindre) gennemført vores dialogiske aktiviteter. Nogle gange 
skal man bringes ud i en usædvanlig situation for at få blik for strukturer og 
forhold i den almindelige situation. Og man kunne overveje, om det måske 
ikke kun er i onlineundervisningen, at elever perspektiver og oplevelser er 
underrepræsenteret.

Caroline Schaffalitzky, lektor og ph.d., Institut for 
Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Frederik Schou-Juul, videnskabelig assistent, Statens Institut 
for Folkesundhed, Syddansk Universitet
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’Klart under middel, middel, over middel’ 
– om datavisualiseringers betydning for 

synliggørelsen af folkeskolens kvalitet 

Grafiske visninger af data – datavisualiseringer – er ikke neutrale 
repræsentationer af data, men udgør i sig selv en fortolkning. Denne 
artikel undersøger Undervisningsministeriets visualiseringer af nationale 
test med henblik på at analysere, hvordan forskellige visualiseringer skaber 
folkeskolens kvalitet som et fænomen, der kan gøres til genstand for pæda-
gogisk og styringsmæssig intervention. Teoretisk anvendes begreberne 
”infrastrukturel inversion” og ”konfiguration” fra Science and Technology 
Studies (STS). Begreberne giver blik for, hvordan tekniske entiteter som 
visualiseringstype konfigurerer folkeskolens kvalitet ved enten at fremhæve 
elevdygtighed eller elevlæring som et udtryk herfor. Datavisualiseringer 
indebærer således en infrastrukturel politik og er ikke blot en neutral 
teknisk baggrund for politiske og pædagogiske kampe om ”folkeskolens 
kvalitet”. Dette har implikationer for lærerens rolle som dataanalytiker i 
en tid, hvor læring og databrug i stigende grad erstatter et historisk fokus 
på undervisning. 

Datavisualiseringer, nationale test, infrastruktur, testskala, kvalitet, 
lærerrolle

Klart under middel, Middel og Over middel. Dette er et udsnit af de 
tilbagemeldinger, som elever, deres forældre og lærere i folkeskolen kan få, 
når de har gennemført nationale test. De nationale test er computerbaserede, 
adaptive og selvrettende tests i folkeskolens 2.-8. klasse. Det er samtidigt et af 
de mest omstridte store datasæt i den danske folkeskole, og i skrivende stund 
afventer vi Undervisningsministeriets udvikling af et nyt evaluerings- og 
bedømmelsessystem.

Selvom nationale test har nydt stor opmærksomhed, så har betydningen af, 
hvordan testresultater visualiseres grafisk, ikke været genstand for diskussion. 
Hvordan data visualiseres er dog særdeles vigtigt, da lærere tilgår nationale 
testdata gennem visualiseringer, og visualiseringerne i sig selv udgør en 
fortolkning af data. Datavisualiseringer har altså stor betydning for, hvordan 
nationale test gør et fænomen som folkeskolens kvalitet synligt. Som er tilfældet 
med andre kvantitative indikatorer, er visualiseringer af nationale test ikke en 
neutral repræsentation af skolens kvalitet, men bidrager med at skabe den som 
genstand for pædagogiske og styringsmæssige interventioner (Dahler-Larsen, 
2014). På den måde giver nationale test det ellers svært definerbare begreb 
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”kvalitet” et særligt udtryk og kan virke konstituerende for, hvordan vi forstår 
og intervenerer i denne. Spørgsmålet om, hvordan visualiseringer af data gør 
kvalitet synlig, er således både relevant for de aktuelle nationale test og for det 
fremtidige bedømmelses- og evalueringssystem.  

I denne artikel undersøger jeg, hvordan skala- og visualiseringstyper skaber et 
fortolkningsrum for lærerens forståelse af kvalitet. Selvom kvantitative målinger 
ofte sigter mod at skabe gennemsigtighed, er deres visualiseringer aldrig 
neutrale, og forskere har karakteriseret datavisualiseringer som værdiladede 
fortællinger, der privilegerer nogle synspunkter på bekostning af andre1 
(Kennedy et al., 2016). Når vi har med kvantitative data at gøre, har skalaer 
ydermere stor betydning for, hvilke statistiske beregninger man kan udføre, 
og hvordan resultaterne kan vises (Berthelsen & Østergaard, 2017). Derfor er 
de vigtige at inddrage i analyse. Artiklen har ikke til formål at afskrække den 
pædagogiske brug af datavisualiseringer. Visualiseringer kan formidle mønstre i 
data og gøre data tilgængelige for fortolkning. De kan med fordel indgå i samspil 
med andre former for viden, erfaring og data. Ved at forholde os analytisk til 
datavisualiseringer kan vi begynde at diskutere de synspunkter, værdier og 
fortællinger, der er indlejret i visualiseringer. Det skaber mulighed for, at vi kan 
reflektere kritisk over, hvad de gør synligt og usynligt, og hvad dette betyder for 
lærerens fortolkningsrum. 

Jeg indleder artiklen med en introduktion til analysens teoretiske ressourcer, 
som hentes fra de såkaldte Science and Technology Studies (STS). Med en 
analytisk sensitivitet over for materialitetens rolle i fænomeners tilblivelse 
er STS særligt velegnet til at undersøge, hvordan tekniske anordninger som 
testskalaer og visualiseringstyper medvirker til at konstruere et fænomen 
som kvalitet. Konkret anvender jeg begreberne ”infrastrukturel inversion” 
og ”konfiguration” til at få blik for materialitetens rolle heri. Disse begreber 
introduceres i næste afsnit, der også redegør for artiklens empiriske grundlag. 
Herefter følger to analytiske nedslag, som tager udgangspunkt i de nationale 
tests to skalaer og deres respektive visualiseringer: Normskalaen, der anvender 
benchmarking til at afrapportere data, og kriterieskalaen, der kan vise elevers 
progression. Analysen viser, hvordan de to visualiseringer konstruerer kvalitet 
som et spørgsmål om henholdsvis elevdygtighed (i form af høje testresultater) 
og elevlæring (i form af elevers progression). Afslutningsvist diskuteres, hvad 
dette betyder for aktuelle diskussioner om ”lærificering” af uddannelse (Biesta, 
2009) og for lærerens rolle i en stadig mere digitaliseret skole.

1  Hvordan nationale test skaber kvalitet afhænger naturligvis ikke kun af visualiseringer, 
men også af fx hvilke færdigheder, elever testes (eller ikke testes) i. Nationale test er fx kritiseret for 
primært at teste tekniske færdigheder af læsning og dermed ikke dække alle de færdigheder, der er 
i Fælles Mål (Bundsgaard, 2018).
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Infrastrukturel inversion: Et analytisk blik for teknologiernes 

politik

Som analysestrategi er ”infrastrukturel inversion” særligt velegnet til at 
undersøge, hvordan informationsteknologi virker ind i vores sociale og politiske 
virkeligheder (Bowker og Star, 1994). Infrastrukturel inversion implicerer, at 
man gør op med en grundlæggende skelnen mellem ”det teknologiske” og ”det 
sociale” (Callon, 1986). I stedet for at antage, at (informations-)teknologi og 
dens sociale verden er adskilte størrelser, undersøger man med infrastrukturel 
inversion, hvordan mennesker og teknologi gensidigt påvirker hinanden. 
Hermed får vi som noget nyt øje på den agens, eller handlekraft, som teknologi 
har, og hvordan denne virker ind i den kontinuerlige skabelse af vores samfund. 

Som ”inversion” angiver, så bytter begrebet ”infrastrukturel inversion” om 
på tekst og kontekst. I stedet for at lade ”konteksten” (fx ideologi, politiske 
reformer eller overordnede logikker) forklare infrastrukturen (som i dette 
tilfælde er nationale test), så undersøger man politiske, organisatoriske og sociale 
virkeligheder med udgangspunkt i infrastrukturen. Det betyder, at vi ikke kan 
reducere nationale test til en styringsfilosofi som New Public Management 
eller konkurrencestat. Infrastrukturel inversion åbner i stedet op for at forstå, 
hvordan klassificeringer, normer og standarder former vor tids digitaliserede og 
datainformerede praksisser. Dermed er politik og teknologi ikke adskilte men 
sammenvævede og gensidigt påvirkende størrelser. 

Lucy Suchman (2007) har udviklet begrebet ”menneske-maskine konfiguration” 
til at studere sammenvævning af forskellige typer agens i socio-tekniske 
systemer. ”Konfiguration” betegner en relationel organisering, der er bygget 
ind i maskinens design. Denne organisering tilskriver og delegerer agens til 
henholdsvis menneske og maskine (Suchman, 2012, s. 49). At nationale test er 
computerbaserede, adaptive og selvrettende indebærer fx, at en række af lærerens 
tidligere opgaver er automatiserede. Læreren deltager fx hverken i udvælgelse af 
testopgaver (items) eller i bedømmelse af elevpræstationer, da testen automatisk 
beregner elevens dygtighed efter et endt testforløb. Til gengæld har læreren 
fået nye opgaver såsom afvikling af testforløb (Maguire, 2019) samt didaktisk 
fortolkning og anvendelse af testresultater.

I denne artikel anvender jeg konfigurationsbegrebet til at spørge, hvordan 
datavisualiseringer definerer, muliggør og begrænser lærerens mulige fortolkninger 
af nationale testdata. Hermed kan jeg undersøge, hvordan visualiseringer skaber 
(forskellige) genstande for pædagogisk intervention. Når jeg i analysen bruger 
begrebet ”infrastrukturel politik”, er det netop for at fremhæve, at nationale 
tests politik også produceres af infrastrukturen. Infrastruktur (databaser, 
standarder, algoritmer) er altså ikke et neutralt fundament, oven på hvilket 
politik foregår, men derimod et aktivt element, der virker ind i det levede liv. At 
nationale test også bruges som performance indikator i kommunernes mål- og 
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resultatstyring af folkeskoler understreger, at de ikke er teknikaliteter. I Peter 
Dahler-Larsens ord er performance indikatorer ”i sandhed politiske fordi de 
definerer kategorier, som er kollektivt betydningsfulde i samfundet” (Dahler-
Larsen, 2014, s. 976, egen oversættelse). I dette tilfælde er der tale om definitionen 
af folkeskolens kvalitet. Heri spiller datavisualiseringer en vigtig rolle, idet de 
omsætter store mængder data til ”fortolkelige billeder af den sociale verden, 
som organiserer brugeres opmærksomhed og giver dem brugbare empiriske 
sensitiviteter” (Madsen, 2013, s. 11, egen oversættelse). Som jeg vil vise, har 
forskellige visualiseringer dog betydning for, hvordan kvalitet konstrueres som 
et iagttageligt og intervenerbart fænomen.

Visualiseringer er kun sidste led i en lang kæde af processer, der producerer, 
sorterer og laver beregninger på data. Nationale tests datavisualiseringer er 
betinget af andre elementer som item databaser, testens måleegenskaber, test 
software samt lærernes og elevernes testpraksisser (Bundsgaard og Kreiner, 2019; 
Kousholt, 2015, 2016; Maguire, 2019). Disse går forud for selve visualiseringen 
af data og ligger uden for denne artikels fokus. Hertil er det naturligvis vigtigt 
at indskyde, at visualiseringer aldrig determinerer lærernes fortolkninger, og at 
lærere kan misforstå eller bruge dem på andre måder end intenderet (Bundsgaard 
og Puck, 2016). Lærernes konkrete brug af datavisualiseringer ligger også uden 
for denne artikels fokus.

Dokumentstudie

Artiklens analyser er baseret på et dokumentstudie af nationale test fra 2006-
2019. Dokumentarkivet omfatter Undervisningsministeriets hjemmesider 
omhandlende nationale test samt bekendtgørelser, brugervejledninger, rapporter 
(fx Den nationale præstationsprofil), folketingsdebatter og andre politiske 
dokumenter (fx politisk aftale vedr. folkeskolereform), debatter i tidsskriftet 
Folkeskolen, private virksomheders brug af nationale test (fx NordicMetrics) 
samt eksterne rapporter (fx Damvads PISA-relatering af de kriteriebaserede 
nationale tests). Jeg har endvidere anvendt ”wayback machine” (http://web.
archive.org/), en internetarkiveringsside, til at fremsøge ministeriets tidligere 
vejledninger til testsystemet, herunder vejledninger til deres visualiseringer 
af nationale tests, for at kunne følge udviklingen i visualiseringer siden første 
vejledning i 2010.  

Da analysen fokuserer på udvalgte aktuelle datavisualiseringer af nationale 
tests, danner størstedelen af dette materiale en kontekstuel baggrund for 
nærværende analyse (se dog Ratner et al., 2019; Ratner, 2020 for relaterede 
forskningsresultater). I stedet for at afrapportere dokumentstudiet i bredden, 
fokuserer jeg i denne artikel på to forskellige visualiseringer med henblik på at 
vise, hvordan tekniske detaljer såsom skala og visualiseringstype har betydning 
for synliggørelse af kvalitet. Kriteriet for at vælge disse to eksempler er 1) at de 
anvender to forskellige skalaer (norm- og kriterieskala) og 2) anvender forskellige 

http://web.archive.org/
http://web.archive.org/
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visualiseringsformer (henholdsvis et søjlediagram, der benchmarker en klasse, 
og en tabel der visualiserer progression).2 Ved at sammenligne forskellige 
visualiseringer bliver deres centrale rolle i skabelsen af kvalitet tydelig.

Hvad er nationale test?

Nationale test blev indført ved en ændring i folkeskoleloven i 2006 i kølvandet på 
en række internationale målinger af elevers læse- og regnefærdigheder, hvor danske 
elever klarede sig lavere end forventet. Det var dog først efter et OECD-review af 
det danske skolesystem i 2004, at nationale test kom på den politiske dagsorden 
(Egelund, 2008). Dette review anbefalede bl.a. ”færdighedsstandarder” og 
”objektive evalueringer” (Ekholm et al., 2004, s. 129). Nationale test blev herefter 
introduceret med to formål: At udgøre 1) et pædagogisk redskab til lærere og 
2) et nationalt monitoreringsværktøj til politikerne. Siden folkeskolereformen 
i 2014 har nationale test også været et centralt værktøj i mål- og resultatstyring 
af folkeskolen. Reformen indførte nationale resultatmål for folkeskolen, 
hvoraf flere måles via nationale test. Fx operationaliseres målsætningen om, at 
”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan” gennem 
måltallet “Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i 
de nationale test.” I forlængelse heraf opfordrer Undervisningsministeriet 
kommuner og skoler til at spørge, ”Hvordan (…) elevens og klassens resultater 
[er] sammenlignet med landets udvikling henimod de nationale resultatmål?” 
(Undervisningsministeriet, 2018b). Resultatmål medfører øget accountability, 
hvor skoler og kommuner holdes ansvarlige for deres resultater i nationale test. 
Dette gør det ekstra vigtigt at undersøge de nationale tests datavisualiseringer og 
det fortolkningsrum, de skaber for skolens lærere og ledere.

Nationale test har været obligatoriske siden 2010, og de obligatoriske test 
omfatter læsning (2., 4. 6. og 8. klasse), matematik (3., 6. og 8. klasse), engelsk 
(4. og 8. klasse) og fysik/kemi (8. klasse). Dertil kan kommuner og skoler 
anvende de obligatoriske test som frivillige nationale test en gang før og efter 
de obligatoriske test. Alle test måler tre profilområder (fx sprogforståelse, 
afkodning og tekstforståelse i læsning). Nationale test måler elevers færdigheder 
via den psykometriske Rasch-model, også kendt som item response theory. 
Rasch er en sandsynlighedsbaseret testtilgang, der beregner sandsynligheden 
for, at elever med en given dygtighed vil besvare en opgave (item) med en given 
sværhedsgrad korrekt (Kreiner, 2009). At testen er adaptiv betyder, at elever 
gennemgår forskellige testforløb. En adaptiv algoritme udvælger løbende nye 
test items baseret på elevens beregnede dygtighed, således at højere dygtighed 
medfører sværere opgaver, mens en lavere dygtighed medfører lettere opgaver. 
Hvor dette i princippet skaber mere retvisende testresultater, fordi testen 
løbende tilpasses den enkelte elevs estimerede dygtighed, har det også medført, 
at elevers testforløb bliver sværere for lærere at gennemskue, da de skal klikke sig 
ind på hver enkelt elevs unikke testforløb for at få adgang til opgaver. 

2  Det er også muligt at lave en benchmark visning af de kriteriebaserede testresultater.



106’Klart under middel, middel, over middel’ – om datavisualiseringers betydning for synliggørelsen af folkeskolens kvalitet 

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
2

 S
. 1

0
1

 - 1
1

6

Rasch måler elevfærdigheder på en logit-skala, men af formidlingsmæssige 
hensyn har Undervisningsministeriet valgt at vise elevresultater ved hjælp af 
to andre skalaer: en normskala og en kriterieskala (se Ratner, 2020 for analyse 
af denne udvikling).3 Det er dem og deres tilhørende visualiseringer, som jeg 
vil fokusere på i de følgende analyser med det formål at undersøge, hvordan de 
konfigurerer kvalitet samt hvilke fortolkningsrum dette skaber. 

Normvisualiseringens konfiguration af den forventelige og 

acceptable præstation

Da nationale test blev obligatoriske i 2010 valgte Undervisningsministeriet at 
afrapportere elevresultater på en normskala. Normskalaen består, som det også 
fremgår af figur 1, af to tilbagemeldinger. Kigger vi fx på den første (fiktive) elev 
Hampus Bachs resultat i profilområdet ”Tal og algebra”, bedømmes han både 
med et tal (98) og en kategori (klart over middel)4. 

Figur 1: Grafisk visning på elevniveau fordelt på tre profilområder og som en samlet vurdering 
(Undervisningsministeriet, 2017a, s. 58).

Normskalaen er en selvreferentiel skala, hvor elever figurerer som et tal mellem 
1-100 percentiler, og hvor deres placering refererer til deres rang i gruppen af 
elever, der tog testen i 2010. Det betyder, at hvis en elev får ”33”, så er denne 
mindst lige så dygtig som 33% af de elever, der tog testen i 2010. Normskalaen 
inddeler percentil-værdierne i fem kategorier: Klart under middel (1-10), 
Under middel (11-35), Middel (36-65), Over middel (66-90), Klart over middel 
(91-100) (Undervisningsministeriet, 2018b). Det er altså selve fordelingen og 
rangeringen af elever på en skala fra 1-100, der producerer normskalaen, og 

3  Logit-skalaen er en intervalskala (dvs. en skala, hvor afstanden mellem dens enheder 
er konstant) og går fra minus til plus uendeligt. Normskalaen er en ordinalskala (dvs. en skala, 
hvor resultater kan rangordnes, men hvor afstanden mellem enheder ikke er konstant). Som 
fem-trinsskala (fra ”Klart under middel” til ”Klart over middel”) er det en forenklet percentil-
skala, der går fra 1-100 point, og hvor eleverne er rangordnet ift. deres præstation i 100 grupper. 
Kriterieskalaen vurderer en elevs resultater ift. fagligt fastsatte kriterier (her er det fælles mål) 
(Damvad, 2014; Ratner, 2020; Wandall, 2016). 
4  Kun kategorien formidles til elev og forældre. 
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den enkelte elevs præstation får sin værdi i kraft af dens position i forhold til 
andre elevers præstationer. Hermed konfigurerer normskalaen kvalitet som et 
spørgsmål om den beregnede elevdygtighed, der afrapporteres som en rangeret 
position.

Hvordan konfigurerer den normbaserede visualisering så læreren til at fortolke 
elevens præstation? Og hvilken infrastrukturel politik implicerer en skala, hvor 
elever scores i forhold til deres distance fra skalaens middelværdier?

Kategoriernes numeriske værdier er fastlagt, så de matcher ECTS 
karakterskalaen (European Credit Transfer System grading scale5), der igen 
bygger på den statistiske normalfordeling. I en normalfordeling vil de fleste 
resultater ligge omkring midten (50) og de færreste i skalaens to yderpunkter, 
hvilket giver normalfordelingen den velkendte klokkeform, der er høj i midten 
og flader symmetrisk ud i ”enderne”. Normen fastlægges således af skalaens 
middelværdier (36.-65. percentil).6 Normskalaen gør elevpræstationer synlige i 
forhold til, hvor tætte de er på disse middelværdier, hvilket de fem kategorier 
også afspejler med deres reference til (klart) over/under middel. Denne skabelse 
af middelpræstationen som det normale har således en ”normaliserende” 
virkning, idet den skaber forventninger til, hvad der udgør den normale og 
dermed acceptable præstation.

Den elevbaserede normvisning (figur 1) gør først og fremmest elevers præstationer 
synlige og sammenlignelige. Denne sammenlignelighed konfigurerer læreren til 
at undersøge, hvordan elever fordeler sig i de fem kategorier og måske endda 
rangordne elever i forhold til deres percentiler (den numeriske tilbagemelding), 
da elever både kan være i bunden og toppen af en kategori7. Visualiseringen 
konfigurerer yderligere læreren til at fortolke elevresultater omkring 
middelværdierne som ”normale” og andre resultater som positive eller negative 
afvigelser fra denne norm. 

Det er dog ikke kun normskalaen, der har en normaliserende virkning. En 
overbliksvisning (figur 2) giver læreren et supplerende sammenligningsgrundlag. 
Her vises elevernes fordeling på tværs af de fem kategorier i forhold til det 
aktuelle landsgennemsnit. 

5  ECTS-skalaen, et ”overførbart kreditsystem”, blev udviklet som led i Bolognaprocessen 
med henblik på at skabe sammenlignelighed og overførbarhed på tværs af europæiske 
karakterskalaer og dermed øge studentermobilitet.
6  Testsystemet anvender den første obligatoriske måling (2010) som normskala. Det 
betyder, at eleverne scores i forhold til 2010-fordelingen, selvom middelværdien er forbedret 
væsentligt siden 2010. Fx har middelværdien for 8. Klasses læseforståelse ændret sig fra 50. 
percentil til 61. percentil (Undervisningsministeriet, 2018a).
7  Dog vil den statistiske usikkerhed ofte være så stor, at variationer i få percentiler ikke er 
udtryk for en forskel i elevdygtighed.
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Figur 2: Grafisk oversigtsvisning af normbaserede resultater. De røde søjler viser elevgruppens 
resultat på de tre profilområder og som en samlet vurdering. De blå søjler viser landsgennemsnittet 
fra seneste gennemførte obligatoriske test (Undervisningsministeriet, 2017a, s. 51).

I modsætning til den elevbaserede visning (figur 1) har vi ikke elevernes 
navne med her. I stedet fremtoner eleverne som en homogen ”elevgruppe” 
(det vil typisk være en klasse) i røde søjler, sammenlignelige med det aktuelle 
landsgennemsnit, der figurerer som blå søjler. Denne visualisering skaber en ny 
form for normalisering: Det er ikke blot skalaens kategorier, men det nuværende 
landsgennemsnit, de blå søjler, der manifesterer, hvad der er den normale og 
acceptable elevdygtighed i en klasse. Denne type sammenligning kan tilskynde 
til at ville performe bedre end landsgennemsnittet (cf. Staunæs, 2018; Kousholt 
& Andreasen, 2015). 

De normbaserede visualiseringers infrastrukturelle politik indebærer således en 
forståelse af kvalitet som elevdygtighed. Elevdygtighed visualiseres som værende 
på samme niveau som, over eller under landsgennemsnittet. Ved at forstå 
elever – og klassen – i forhold til en norm omkring elevdygtighed, producerer 
visualiseringen dog ikke kun en forståelse af status quo. Det fordrer samtidigt 
overvejelser omkring, hvordan man kan forbedre præstationer hos den enkelte 
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elev eller klassen fremover. Som andre teknikker til at benchmarke organisationer 
kan den normbaserede visning tilskynde lærere til at forbedre testresultater, så 
man ligger på ”den rigtige” side af landsgennemsnittet (cf. Triantafillou, 2006). 

Kriterievisualiseringens konfiguration af kvalitet som elevers 

progression

I forlængelse af folkeskolereformen (Regeringen et al., 2013) introducerede 
Undervisningsministeriet en kriterieskala med nye resultatvisninger. 
Kriterieskalaen omfatter seks niveauer, rangerende fra ”Ikke tilstrækkelig 
præstation” til ”Fremragende præstation”, hvor hvert niveau er ”et udtryk for 
elevernes faglige niveau i de dele af fagene, som testes” (Undervisningsministeriet, 
2017b).  I modsætning til normskalaens niveauer, som er fastlagt i forhold til 
2010-elevpopulationens spredning, udtrykker kriterieskalaen en forventning 
til, hvad elever skal kunne. Kriterierne er fastlagt med reference til Fælles Mål, 
PISA-skalaen og eksisterende testresultater på normskalaen (Ratner, 2020). 

I det følgende vil jeg argumentere for, at en af kriterieskalaens visualiseringer 
konfigurerer kvalitet anderledes end normskalaen. Figur 3 er en kriteriebaseret 
resultatvisning med titlen ”Klassens progression”, og her kan læreren hurtigt 
danne sig et overblik over, hvilke elever der er gået frem eller tilbage siden sidste 
test.8

Figur 3: “Klassens progression fra tidligere test” bruger farvekoder til at vise, hvilke elever, ”der 
fagligt er gået frem eller tilbage sammenlignet med tidligere test”, hvor blå farve indikerer et 
dårligere resultat på kriterieskalaen, hvid farve markerer samme resultat og grøn farve et bedre 

8  Det er også muligt at få vist progression på individniveau.
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resultat (Undervisningsministeriet, 2017c, s. 6). 
”Klassens progression fra tidligere test” er en tabel, der formidler klassens 
samlede progression i en oversigtsvisning. Dens farvekoder konfigurerer læreren 
til at undersøge, hvordan eleverne har udviklet sig siden sidste test, fx hvilke 
elever har opnået et bedre eller dårligere resultat siden sidste test.  Visualiseringen 
gør det først og fremmest muligt for læreren at forholde sig til en enkelt elevs 
udvikling. Hvor visualisering af elevdygtighed på normskalaen sker i relation til 
skalaens middelværdier, som udtrykker den gennemsnitlige præstation, så folder 
denne visualisering sammenligningen ind i eleven selv, hvor eleven splittes op i 
et tidligere og et nutidigt testresultat: Eleven trackes over tid og ”disaggregere[s] 
(…) i mønstre af adfærd eller præstation over tid” (Sellar & Thompson 2016, 
493). Det vigtigste i visualiseringen er ikke skalaens niveauer, men farven, der 
indikerer, hvorvidt og hvordan de har flyttet sig på tværs af skalaens kategorier.

Visualiseringen konfigurerer således læreren til at undersøge, hvad der i 
undervisningen flytter elever mod et højere niveau, og dens farvekoder kan 
”skabe og bevare en fornemmelse af progression” (Finn, 2016). Dette medfører 
nye idealer for både elev og klasse: Hvor normskalaen, med sin reference 
til den statistiske normalfordeling, skaber forventninger til at flest scorer i 
midten samt incitament til at score over middel, bliver bevægelse mod et højere 
niveau den nye markør for kvalitet med kriterieskalaens progressionsvisning. 
Progressionsvisningen konfigurerer med andre ord kvalitet som et spørgsmål 
om læring – og skolens løfteevne – frem for elevdygtighed. Vejledningen til 
den kriteriebaserede tilbagemelding anbefaler netop også læreren at bruge 
visualiseringen til at undersøge: ”Hvordan er elevens og klassens udvikling 
sammenlignet med tidligere test?” (Undervisningsministeriet, 2017c).

Den temporale sammenligning udgør ikke blot et ”før” (tidligere test) og ”efter” 
(aktuelle test), men konstituerer også et ”ikke endnu”. Som Matt Finn skriver: 
”Data gør progression synlig (…) [ved at] indrullere og sammenholde elevers 
fortidige, nutidige og fremtidige selv som fortællinger om forbedringer og 
løfteevne” (2016, s. 32). Visualiseringen implicerer altså også en potentialitet 
(Hamre et al., 2015; Staunæs, 2011): Elever, der optræder i blå eller hvide 
kategorier, kan i fremtiden også blive grønne. Visualiseringen er således både 
individualiserende, i og med eleven får sin farvekodede værdi ift. et tidligere selv, 
og potentialiserende, da den installerer et håb om fremtidige grønne farver. 

Synliggørelsen af elevers progression i forhold til hinanden betyder endvidere, 
at visualiseringen konfigurerer progression som et kollektivt fænomen: Hvor 
mange har undervisningen løftet mod det bedre? Igen er det vigtigste ikke deres 
præstation forstået som niveau eller rang, men netop deres bevægelse mod det 
bedre. Den grønne farve konfigurerer kvalitet som elevers læring mod det bedre 
– som et spørgsmål om løfteevne. 
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Datavisualiseringers konfigurationer af kvalitet og deres 

konsekvenser for lærerens rolle

Selve kvantificeringen og synliggørelsen af individers og institutioners 
præstationer kan motivere aktører til at forbedre deres præstationer 
(Brøgger, 2016). Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan data visualiseres, idet 
visualiseringen rammesætter brugerens opmærksomhed og dermed også hvad, 
der tæller som høj kvalitet. Dette har både konsekvenser for vores forståelse af 
samtidens skole, for vores forståelse kvalitet og for lærerens rolle.

For det første bidrager studiet af datavisualiseringer med en specificitet i den 
overordnede ”Zeit-diagnose” om et større historisk skifte i uddannelse fra et fokus 
på undervisning til læring. Uddannelsesfilosoffen Gert Biesta (2009) taler om en 
”lærificering” (”learnification”) af uddannelse, som indebærer en forskydning fra 
input (lærerens undervisning) til output (elevresultater). Biesta fokuserer på den 
sproglige transformation, men argumenterer for, at dette skifte er tæt forbundet 
med målinger og kvantificering af uddannelse. Denne iagttagelse peger mod 
vigtigheden af at studere disse målingers specificitet – og ikke mindst, hvordan 
de gør læring synlig. Finn ser fx brugen af data som udtryk for en ny lærerrolle: 
”Læreren bliver i mindre grad en informationskilde [der qua sin praksis kender 
til elevers dygtighed og læring] og i højere grad en dataproducent og –analytiker. 
(…) Læreren holdes ansvarlig for at producere læring” (2016, s. 44). Netop fordi 
datavisualiseringer allerede udgør en analyse og fortolkning af data, er det vigtigt 
ikke blot at forstå læreren som en data-analytiker – men netop at undersøge, 
hvordan selve fortolkningen og analysen af data er distribueret på tværs af lærer 
og testapparat i visualiseringernes konfigurationer. I denne artikel har jeg netop 
vist, at forskellige datavisualiseringer konfigurerer lærerens opmærksomhed på 
forskellige måder. 

Der ligger altså en politik i infrastrukturelle komponenter som testskala og 
visualiseringstype, idet de gør kvalitet synlig på forskellig vis. Når visualiseringer 
konfigurerer kvalitet som henholdsvis elevdygtighed (normskalaens benchmark-
visning) og elevlæring (kriterieskalaens progressionsvisning), så understreger 
det, at skalaerne og visualiseringerne ikke er neutrale repræsentationer af data. 
Visualiseringernes politik ligger i, at de i sig selv udgør en fortolkning af data, 
og at fortolkningsarbejdet ikke er forbeholdt lærerens professionelle skøn. 
Datavisualiseringers fortolkning skabes bl.a. i designeres beslutninger om, 
hvilke data, der gøres sammenlignelige: Ved at sammenholde den individuelle 
elevs resultater med henholdsvis landsgennemsnittet (normvisningen) og egne 
tidligere testresultater (progressionsvisningen) skabes dermed også forskellige 
elevkonstruktioner: Eleven som højt præsterende versus eleven som lærende. 
Visualiseringer indebærer således en infrastrukturel politik. Testapparatet er 
ikke blot et teknisk bagtæppe eller et teknisk udtryk for sociale og politiske 
kampe om kvalitet. De går aktivt ind og intervenerer med læringsforståelser og 
evalueringspraksisser. 
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Konklusion

Datavisualiseringer – den grafiske formidling af data – er slutproduktet af en 
lang række aktiviteter, der omfatter produktionen af data (elevers interaktion 
med en computer, test items og algoritme) og beregningen af elevdygtighed. 
Disse processer er først og fremmest performative: De skaber elevdygtighed 
og elevlæring som fænomener, der kan sammenlignes og gøres til genstand 
for pædagogisk og styringsmæssig intervention. Således er de ikke neutrale 
repræsentationer, men har betydning for, hvad læring og dygtighed kan være, 
når folkeskolens kvalitet tematiseres med udgangspunkt i nationale test. 

Ved at undersøge forskellige visualiseringer af data i nationale test har jeg 
demonstreret, at tekniske anordninger som testskala og visualiseringstype 
spiller en central rolle i testapparatets konstruktion af kvalitet. Hvor 
visualiseringer baseret på nationale tests normskala konfigurerer skolens kvalitet 
som et spørgsmål om høje versus lave præstationer, set ift. en elevpopulations 
middelværdier, værdisætter visualiseringer baseret på nationale tests kriterieskala 
elevers progression, dvs. deres bevægelse mod det bedre. Gennem begrebet 
konfiguration har jeg argumenteret for, at de forskellige visualiseringer 
organiserer lærerens opmærksomhed mod disse forskellige forståelser af kvalitet. 
Artiklens analyser viser hermed, at visualiseringer af store datasæt potentielt 
kan virke ind i pædagogiske forståelser af elevpræstationer ved at udgøre en 
selvstændig fortolkning af testdata. Den har også demonstreret, at samme data 
kan visualiseres på meget forskellige måder, med forskellige konfigurationer af 
lærerens opmærksomhed som konsekvens.

Jeg har i diskussionen udfoldet analysens implikationer. For det første har 
jeg argumenteret for, at de empiriske fund – som består i at samme data kan 
visualiseres på forskellige måder –  bidrager med en vigtig specificitet i aktuelle 
diskussioner om uddannelsessystemets historiske skifte fra undervisning 
til læring. For det andet har jeg argumenteret for, at dette skifte ikke blot 
implicerer en ny lærerrolle, hvor læreren i højere grad er analytiker af data. 
Konfigurationsbegrebet og mine analyser af datavisualiseringer understreger 
netop, at den analyserende og fortolkende kompetence ikke er forbeholdt 
lærerens professionelle skøn, men i høj grad varetages af visualiseringssoftware, 
der gennem en æstetisk organisering af data tilbyder særlige fortolkninger af 
data. 

Afslutningsvist er det vigtigt atter at understrege, at analysen kun har behandlet 
nationale tests datavisualiseringer, og derfor ikke kan konkludere på, hvordan 
de sætter sig igennem i praksis, når lærerne interagerer med testsystemets 
visualiseringer. Men da lærerne primært tilgår nationale testdata gennem dets 
visualiseringer, er det plausibelt at antage, at de spiller en væsentlig rolle i læreres 
fortolkningsprocesser. Videre empiriske studier kan med fordel undersøge, 
hvordan lærere og andre aktører (fx ledere, forældre og elever) i praksis 
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interagerer med de forskellige datavisualiseringer, og hvordan andre faktorer 
end de indlejrede fortolkningsmuligheder spiller ind (fx tid, ledelse, de nationale 
måltal, organisatoriske rutiner som klassekonferencer).

I en tid hvor skolens aktører i stigende grad konsumerer information om elevers 
læring og skolers kvalitet gennem datavisualiseringer, og hvor overbliksskabende 
datavisualiseringer er blevet almindelige anordninger i organisatoriske 
landskaber, er det af yderste vigtighed at skabe refleksion over datavisualiseringers 
indlejrede fortolkninger. Aktuelle diskussioner om læreres ”data literacy” kan 
med fordel omfatte et fokus på datavisualiseringer, såvel deres muligheder 
som begrænsninger. Ved at skabe viden om datas begrænsninger, hvordan 
data produceres, hvordan de transformeres til grafiske visninger, samt hvilke 
fortællinger og synspunkter, der er indlejret i populære visualiseringstyper, kan 
vi begynde en vigtig kritisk diskussion om såvel konstruktiv som ukonstruktiv 
konsumption af datavisualiseringer i hverdagens didaktiske og pædagogiske 
beslutninger.

Helene Friis Ratner, lektor (Ph.d.) på DPU - Danmarks Institut 
for Pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet.

Artiklen er skrevet med støtte fra en FKK-bevilling (Data 
Visions: Education in the age of digital data visualizations) fra 
Danmarks Frie Forskningsfond.
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Befinder eller nærmer liberalismen sig en krise, som kan give nye mulighed-
er for uddannelsespolitik og pædagogik? Det er et af de spørgsmål som tre 
vigtige bøger, der nyligt er udkommet kredser om. Bøgerne er en samtale-
bog mellem John Hattie og Steen Nepper Larsen om resultaterne af de 
senere års uddannelsespolitik i form af bl.a. en dominerende læringsdiskurs 
og målstyret undervisning, John Benedicto Krejsler bog om transnational 
uddannelsespolitik og Andreas Reckwitz’ essaysamling om en ny desillu-
sion i forhold til demokrati og fremskridt. Artiklen er ikke en decideret 
anmeldelse af bøgerne. Snarere omtales de her fordi de har noget væsentligt 
og forskelligt at bidrage med i forhold til artiklens problematik.

Synlig læring, transnational vending, singularitet

Det er i den senere tid som om, at den uddannelsespolitik der er blevet ført 
i de sidste årtier er blevet mindre sikker på sig selv. Et enkelt eksempel er den 
stort anlagte folkeskolereform fra 2013, der ifølge en central evaluering kun 
i ret så begrænset udstrækning har levet op til de stillede ambitioner (Jensen 
m.fl. 2020 & Nielsen m.fl. 2020). Et andet eksempel er den lange historie om 
de problematiske nationale test, som nu erstattes af andre prøver (Flarup 2020). 
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Krise i uddannelsespolitik og pædagogik?Et anmeldelsesessay  

Det er på ingen måder nyt, at skolereformer - eller reformer i det hele 
taget - ikke virker efter hensigterne. Det er heller ikke nyt, at de sidste årtiers 
uddannelsespolitik kan kritiseres. Det er de blevet i mange år af både praktikere 
og forskere. Det er dog påfaldende, at det også er reformmagerne selv, hvis man 
kan tale om sådanne, der nu konstaterer det.  

Et relevant spørgsmål er derfor om de sidste årtiers overordnede 
uddannelsespolitik er i krise og vil undergå større ændringer snarligt eller inden 
for den nærmere fremtid. Eller om den måske snarere - inden for de hidtidigt 
fungerende mønstre - er i gang med at blive nuanceret og raffineret. Aktuelt 
giver det anledning til at spørge til hvad der ligger bag denne problematik, og 
hvilke muligheder der kan åbne sig fremover. Men også til hvordan vi kan forstå 
udviklingen op til nu. 

Jeg vil i det følgende inddrage tre nye bogudgivelser, som hver især bidrager med 
beskrivelser og analyser af den situation som uddannelsespolitik og pædagogik 
aktuelt befinder sig i og hvilke forhold, der har medvirket til at de tager sig ud 
som de gør. Bøgerne omhandler ikke alle tre lige direkte den mulige reformkrise, 
men behandler på forskellige måder de senere årtiers uddannelsespolitik, 
de kulturelle kontekster omkring den, de pædagogiske strømninger der 
har været dominerende, de betydninger de har fået, og hvilke samtids- og 
fremtidsperspektiver, der kan være relevante at forholde sig til i analyser af det 
aktuelle og fremtidige forhold mellem politik og pædagogik. 

Nærværende artikel er som nævnt ikke en decideret og typisk anmeldelse af 
bøgerne i hver deres egen ret, snarere omtales de her fordi de har noget væsentligt 
og forskelligt at bidrage med i forhold til artiklens problematik. Det betyder, at 
den enkelte bogs samlede kvaliteter ikke vil fremstå i alle dens nuancer, ligesom 
kun mindre dele af værkerne vil blive omtalt.

Synlig læring

Betegnelser som ’læringsmålstyret undervisning’ og ’synlig læring’ er noget af 
det, som har stået i centrum for uddannelsespolitikken og bestræbelserne på at 
implementere den. Talrige konferencer og kurser i landets kommuner er blevet 
afholdt med henblik på, at få skoleledere, lærere og pædagoger til at ændre deres 
tænke- og handlemåder. Det har foregået som led i større og meget omfattende 
bestræbelser på at drive ikke blot institutioner og skoler, men hele den offentlige 
sektor ud fra principper om accountability, dokumentation, evaluering, evidens 
og konkurrence. Det er principper som kritikere af denne bestræbelse har fundet 
er fremmede for de danske, nordiske og europæiske traditioner, som tidligere 
har præget uddannelsespolitik og pædagogik her i landet. 

The Purposes of Education. A Conversation Between John Hattie and Steen 
Nepper Larsen rummer samtaler mellem Hattie og Larsen. Hattie er kendt 
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for sine arbejder med metaanalyser og synlig læring, og er herhjemme blevet 
trukket frem som en af de væsentlige inspirationskilder til de senere års 
reformarbejde. Larsen har tilbagevendende kritiseret de dominerende tendenser 
i uddannelsespolitik og pædagogik og har bl.a. direkte kritiseret Hatties arbejde. 
Bogen tager afsæt i denne kritik. Hattie inviterer Larsen til at besøge ham for 
bl.a. at drøfte kritikken, så Larsen pakker sin bagage og sin cykel og tager til 
Australien for at få ordentlig tid til at diskutere med Hattie. Bogen er således 
redigeret på baggrund af de afholdte samtaler mellem de to forskere face to face. 

Det er vigtige og aktuelle emner som diskuteres, bl.a. læremålstyringens 
tilsyneladende tiltagende krise og mulighederne for dannelsesforestillingernes 
tilbagevenden. Hattie har stor interesse for statistik, og mange års erfaringer 
med at arbejde med at påvirke og ændre skolepolitik og pædagogisk praksis 
i klasseværelser. Han argumenterer med blandt andet P. Freire og J. Dewey i 
ryggen. Endvidere har Graham Nuthalls ældre epokegørende studier, der viser 
at elevernes liv og læreprocesser i klasseværelserne er noget nær usynlige for 
lærerne, på et tidligt tidspunkt i Hatties forskerkarriere inspireret ham. Studier 
der siden er blevet efterprøvet og bekræftet af Hattie selv, og som har givet 
anledning til en af hans primære bestræbelser, nemlig at ville synliggøre den 
læring der finder sted i klasseværelset. Nuthalls studier viste, at sammenhængen 
mellem lærerens undervisning og elevernes læring er særdeles svag og usikker, 
ikke fordi lærerne gør deres arbejde dårligt, men fordi læreprocesser i langt 
overvejende grad er ustyrlige og fordi lærerne kun sjældent er opmærksomme 
på, at der helt generelt er så stor og grundlæggende forskel på undervisning og 
læring. Hattie henviser flere gange til, at Nuthalls studier viser, at lærerne kun er 
vidende om omkring 20% af det vigtige som sker i klasseværelserne. Når Hattie 
argumenterer for synlig læring er det derfor med henblik på, at lærerne kan blive 
bedre til at forstå og reflektere over deres undervisnings mulige betydning, og 
ikke primært fordi de skal kunne dokumentere og evaluere læringen udadtil og/
eller overfor eksterne interessenter, sådan som der nok har været tendens til at 
forstå og bruge Hatties arbejder på herhjemme. 

Larsen argumenterer ud fra især de tyske dannelsesteorier som alternativ til 
læringsteoriernes dominans. Han henviser til bl.a. Ernst Bloch, Theodor W. 
Adorno og Peter Sloterdijk. Det er begrænset hvor stort kendskab Hattie har 
til dannelsesteorierne, hvilket Larsen søger at råde bod på. Hattie og Larsen er, 
hvilket er ganske interessant, fælles om at tildele den nulevende og fremtrædende 
uddannelsesfilosof Gert Biesta en central position. Begge er optaget af 
hans værker og tænkning. Biesta, der betegner sig selv som eksistentialistisk 
inspireret, afviser i grove træk læringsbegrebet og dets dominans, samtidig med 
at han forholder sig ganske kritisk til dannelsestraditionernes aktuelle relevans. 
Han finder dannelsesteorierne for stærkt knyttede til borgerskabets historiske 
tænkning og position samt mindre egnede til at beskrive forholdene i sen- eller 
postmoderniteten. Netop det at Biesta kritiserer både dannelsesteorierne og 
det, han kalder ’learnification of education’, er måske mest af alt det, som gør 
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ham interessant for Hattie og Larsen. Sidstnævnte kan således styrke sin egen 
kritik af Hatties forskning af læring ved hjælp af Biestas argumenter. Hattie og 
Larsen er også begge kritiske over for Biesta: Hattie finder således Biestas kritik 
af læring for helt unødvendig unuanceret, og Larsen tildeler som allerede nævnt 
dannelsesbegrebet en betydelig større aktuel relevans end Biesta.  

Bogen rummer 16 kapitler med hver sit spørgsmål eller tema. De indledende 
kapitler behandler spørgsmål som ’Does educational data speak for itself?’, ’Is 
learning a visible phenomenon?’ og ’Is it important to teach and learn specific 
subjects?’ De tager overvejende afsæt i Hatties arbejder.  De efterfølgende 
spørgsmål eller temaer, fx ‘Is it possible to revitalize the German concepts of 
Bildung (i.e., the formation of character and the higher ideas and ideals of 
education)?’ og ‘Is it possible to understand pedagogy as an art of decentering?’ 
afspejler i højere grad Larsens dagsorden. Fælles temaer er fx ‘What is the relation 
between educational research and educational politics?’ og ‘If schools didn’t 
exist – would we miss them?’ Også mange andre temaer bliver diskuteret, fx 
’How to deal with neuroscience?’, ‘Why are we longing for predictability and 
security?’ og ikke mindst ‘Is there a purpose of education?’ med reference til 
bogens titel.

Som det også tidligere har været fremme i den pædagogiske debat, tager Hattie 
klart afstand fra nogle af de måder hans teorier har været anvendt på i Danmark. 
Det gælder imidlertid ikke kun for Danmarks vedkommende. Generelt oplever 
Hattie at hans bog om metaanalyser Visible Learning er blevet misforstået: 
Den var skrevet som en forskningsberetning, en publikation henvendt til andre 
forskere og hverken rettet imod et alment publikum eller imod undervisere. 
Dens massive udbredelse kom bag på Hattie, som definerer sig selv om en 
”measurement person” (s. 162) og ikke som hverken sociolog eller filosof.  

Hattie fortæller også om sit engagement i uddannelsespolitik, hvor han 
prioriterer aktivt at lade sig inddrage, når der er muligheder for det. Hattie 
opfatter således at det at skrive til forskerkolleger og det at søge at forbedre 
uddannelsespolitikken er to helt forskellige projekter. I det sidstnævnte stræber 
han bl.a. efter at fremme lærernes muligheder for at forstå og reflektere over den 
læring, som han mener er deres væsentligste arbejde. På den måde er hans position 
lidt anderledes end Larsens, der synes generelt mere kritisk og afvisende over for 
uddannelsespolitikken, sådan som den gestalter sig aktuelt. Larsen argumenterer 
som tidligere nævnt for en grundlæggende anderledes uddannelsespolitik hvor 
dannelsesteorierne skal styrkes som alternativ til læringsdiskursen og den høje 
vægtning af ’school effectiveness’.

I lange stræk er det Hatties arbejder, der er udgangspunktet. Larsen spørger 
ind til det. Hattie skiftevis uddyber, nuancerer og opponerer. Ofte udvikler 
samtalerne sig til meget givende diskussioner. Larsen får også gode muligheder 
for at redegøre for sit arbejde. Bogen er som nævnt indrettet i tematiske afsnit, 
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men bevæger sig ifølge samtalers natur ofte kortere eller længere væk herfra. 
Det er en væsentlig styrke ved bogen, at den giver sig både tid og plads til at 
lade samtalerne udvikle sig i netop samtalens former og tempo. Og begge parter 
udviser stor interesse for og anerkendelse af hinandens arbejder, deres forskellige 
forudsætninger og perspektiver. 

Hattie og Larsen forholder sig hele tiden tydeligt og kritisk til hinandens 
argumenter og begrundelser, og en af bogens helt afgørende forcer er, at den viser 
hvordan to forskere, der i udgangspunktet befinder sig langt fra hinanden, kan 
komme til en forståelse af baggrunden for og nuancerne i de fortolkninger, som 
er så vigtige i samtaler og vurderinger. Hensigten er at kunne forstå hinanden 
og de forskellige faglige tilgange, ikke absolut at blive enige om det hele. Der 
opstår selvfølgelig også emner og forhold, som de to forskere har lignende 
eller overensstemmende vurderinger af. Det mest interessante er dog, hvordan 
forskellene imellem de to forskere i samtalernes dynamik giver anledning til at 
styrke argumenter og begrundelser.  

Opsamlende om bogen: Den er velredigeret, levende og indeholder mange 
interessante samtaler, der dels følger de tematiske hovedspor, men som også 
inddrager talrige konkrete erfaringer og eksempler fra helt forskelligartede 
sammenhænge, der i sig selv er interessante. For denne læser fx hvordan lærere i 
Japan i høj grad tilskynder eleverne til at vise deres vanskeligheder ved at forstå 
det der undervises i, frem for at søge at skjule dem, som bl.a. udtalt indbyrdes 
konkurrence kan give anledning til. Disse lærere sætter derfor pris på store klasser 
for på denne måde at kunne sikre sig tilstrækkelig mange og forskelligartede 
vanskeligheder og fejl at orientere sig ud fra, dvs. de udviser stor interesse for det 
som kan give indblik i elevernes faktiske og konkrete læreprocesser. 

Bogens kapitler er prydet med små tegninger, der fremhæver temaer i de to 
forskeres samtaler. De har måske ikke den helt store substantielle betydning, 
men er med til at understrege bogens og samtalernes form som ikke-stive og 
ikke strengt formelle. Det er også med til at styrke bogens tilgængelighed, at 
den medtager en ordliste med korte forklaringer på nogle af de måske mindre 
kendte betegnelser og personer, såsom ’Minervas ugle’, ’decentreringens kunst’ 
og ’Sloterdijk’s begreb om den anden fødsels endeløshed’. 

Den transnationale vending  

John Bendicto Krejsler har skrevet bogen Skolen & den transnationale vending. 
Den handler dybest set om det samme, som det Hattie og Larsen taler med 
hinanden om. Og så alligevel ikke. Hvor Hattie og Larsen lægger hovedvægten 
på den forståelse af pædagogik som uddannelsespolitikken har medført, så 
beskæftiger Krejsler sig mere direkte med selve uddannelsespolitikken. Hattie 
og Larsen er i højere grad optagede af det pædagogiske sprog og de ideologier 
der blev svaret på forsøgene på den uddannelsespolitiske styring, reformer 
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og implementering. Krejsler skriver om de dominerende diskurser, som har 
medvirket til at læringsparadigmet har kunnet få sin fremtrædende og næsten 
altdominerende plads.

Krejslers bog er en systematisk fremstilling ud fra en governmentality-inspireret 
tilgang. Den består af fire dele, der følger efter en introduktion, der afgrænser 
det teoretiske greb = governmentality, og afklaring af begreberne trans-, supra-, 
internationalt og mellemstatsligt samarbejde. 

Første del handler om dansk skole- og læreruddannelsespolitik i historisk og 
genealogisk perspektiv, helt tilbage fra middelalderen og frem til den skolereform 
fra 2013, som Krejsler betegner som ”Den målstyrede skoles klimaks” (s. 
47). Anden del gør rede for den transnationale vending i europæisk skole- og 
uddannelsespolitik og dermed for bl.a. OECD, IEA, EU og Bolognaprocessen, 
der skaber ’et nyt sandhedsregime’, der er transnationalt frem for nationalt. 
Krejsler er specielt optaget af den anglo-amerikanske dominans i skole- og 
uddannelsespolitikken, og derfor giver det god mening, at han i tredje del går 
i dybden med at undersøge USA’s store og ofte undervurderede betydning. 
Det gælder den uddannelsesøkonomiske tænkning, den uddannelsespolitiske 
udvikling internt i USA og dens mulige betydning for Europa. I bogens sidste og 
fjerde del overvejer Krejsler ’det nye sandhedsregime’, dvs. det der aktuelt gælder, 
og hvilke modstandspositioner, det kan give anledning til. Han diskuterer også, 
hvorvidt der er tale om en mere grundlæggende krise, som kan give rum for nye 
uddannelsespolitiske retninger, eller om vi snarere vil se justeringer af de allerede 
kendte politikker, som vil formå at indoptage dele af den fremsatte kritik og 
således transformere den og anvende den til egen fortsat dominans. Krejsler 
udpeger mulighederne, men finder generelt at det er for tidligt at kunne sige 
noget tilstrækkelig kvalificeret om styrkepositionerne og de mulige resultater i 
den fremtidige kamp. 

Man kan sige, at Krejsler hen imod bogens slutning forholder sig gennemgående 
optimistisk til ’aktivistens position’, hvor han understreger, at der ganske vist 
er mange konflikter i den transnationale vending, men ”ikke desto mindre kan 
man med god grund argumentere for, at der faktisk er et betydeligt spillerum i 
de mange udviklinger, som man med fordel kan gøre brug af, alt afhængigt af 
hvilken produktion af sandheder og hvilke regimer man ønsker at bidrage til” 
(s. 234). Krejsler anbefaler i øvrigt i næsten samme åndedrag, at det er vigtigt 
at dansk skole- og uddannelsespolitik vender blikket mere udad, for det er der 
ifølge Krejsler mange potentialer i, frem for indadvendt at forfalde til at forsvare, 
at man allerede gør tingene på bedste måde og derfor ikke har noget at lære og 
grunde til at lade sig inspirere. 

Krejsler sondrer mellem to forskellige positioner i forhold til dansk 
uddannelsespolitik, én der argumenterer for målstyring, læring, evidens og 
school effectiveness, og en anden der taler for især den tyske dannelsestradition. 
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Her placerer Krejsler Larsen i den anden position, mens han beskriver sin egen 
placering (sammen med en række navngive kolleger) som at befinde sig i mellem 
disse positioner (s. 137, note 48). 

Det er øjensynligt Krejslers ambition at tydeliggøre de diskurser, som vi 
benytter os af i hverdagen, for at vi kan se nye muligheder – som det ofte 
hedder i governmentality-inspirerede analyser. Krejslers analyser bygger på 
meget omfattende og omhyggelige undersøgelser af bl.a. dokumenter og 
andre forskeres analyser af disse. I forhold til tidligere fremstillinger af samme 
eller lignende problematikker lægger Krejsler stor vægt på den amerikanske 
politikudvikling, og ikke mindst på de forskelle og nuancer, der fremstår, når 
forholdene undersøges på delstatsniveau. Dynamikken mellem det føderale 
niveau og delstatsniveauet bliver tydeligt. Det får også betydning når Krejsler 
sammenholder relationen mellem politikudviklingen i USA og Europa. Det 
er absolut med til at nuancere forståelsen af konteksten for den angelsaksiske 
uddannelsespolitik, der så stærkt har påvirket udviklingen her i landet. 

Hvor Hattie og Larsen i deres fælles bog diskuterer ud fra hver deres faglige 
udgangspunkter, og hvor deres anskuelser i samtalens form brydes og tager 
uventede retninger og spring, er Krejslers bog indlysende nok helt anderledes: 
Det er en monografi hvor en enkeltforsker gør rede for en undersøgt problematik. 
I denne tradition kan der forventes konsistens. Det lever Krejslers bog til 
fulde op til. Den vedkender sig som nævnt helt eksplicit sine forudsætninger, 
både de begrebsmæssige og den prioriterede governmentality-inspirerede 
analysevinkel. Fremstillingen er ikke optaget af at problematisere eller diskutere 
disse forudsætninger, men er, så vidt jeg kan vurdere det, tro over for dem og de 
traditioner der bygges på. 

Krejsler anskueliggør hvordan uddannelsespolitikken tilsyneladende har 
undergået det som han kalder en ’vending’, så småt fra 1960-erne, og mere udtalt 
fra 1980-erne. Den tager sit udgangspunkt i USA og England og breder sig til bl.a. 
Danmark. Den drives frem af internationale og transnationale organisationer, 
sammenslutninger og aftaler mellem lande om at måle og standardisere med 
henblik på at kunne sammenligne. Der er med andre ord tale om at gøre rede 
for den større organisatoriske kontekst som ideologier og diskurser udfylder. 
Hovedvægten hos Krejsler ligger på at forklare den uddannelsespolitiske 
udvikling historisk, og man kan måske sige, at den er optaget af at beskrive nogle 
af de væsentlige forudsætninger som de diskussioner som Hattie og Larsen fører, 
foregår på baggrund af. Krejsler er selvfølgelig også opmærksom på og bevidst 
om sådanne diskussioner, men det er ikke her hans ærinde at gå aktivt ind i dem. 

Krejsler gør som nævnt i bogens sidste del rede for mulige svækkelser af 

den transnationale vending, fx målstyring, evidens og den stærke betoning 

af ’school effectiveness’. Men også for den tilsyneladende øgede modstand 
imod den, som den eksempelvis har manifesteret sig i form af protester imod 
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nationale test. Også dannelsesbegrebets mulige tilbagevenden er Krejsler 
indenom. Han er med god ret usikker på, hvorvidt de sidste årtiers tendenser er 
ved at tabe deres dominans eller snarere er ved at reorganisere sig ved eksempelvis 
at indoptage dele af sine kritikeres vokabular og således at svække kritikken. Et 
eksempel, som det skal understreges, at Krejsler ikke selv kommer ind på, kunne 
være den ’Styrkede pædagogiske læreplan’ inden for daginstitutionsområdet, 
som i den revidere udgave indføjer betegnelser som leg og dannelse inden 
for det samme dominerende læringsparadigme. Det kombineres i øvrigt 
med en tættere sammenkædning med krav om evaluering end i den tidligere 
gældende pædagogiske læreplan. Pointen er her, at kritikernes efterlysning af 
leg og dannelse indarbejdes i det samme grundlæggende læringsparadigme. Det 
betyder samtidig at ordene leg og dannelse frarøves deres kritiske og alternative 
potentiale.

Opsamlende om bogen: Krejslers analyser øger så at sige relevansen af de 
diskussioner som Hattie og Larsen fører, for i hvilken retning skal pædagogik og 
uddannelse bevæge sig hvis og når den transnationale vending, liberalismen og 
den tilknyttede læringsdominans og jagten på entydig school effectivness måske 

allerede er ramt af eller vil rammes af en mere alvorlig krise? De senere 

års mere eller mindre fejlslagne reformer, fx folkeskolereformen, tages 

ikke direkte op af Krejsler, men de vidner måske om, at paradigmet, diskursen 
eller sandheds- og praksisregimet, som Krejsler nok snarere ville kalde det, har 
vist sig at udgøre en form for styring, der hverken er specielt klart, entydig eller 
vellykket i forhold til, hvad det lover.

Forandret klassestruktur og kultur 

Hvor Krejsler som nævnt især undersøger uddannelsespolitikker præget af den 
fremherskende liberalisme, vil jeg som eksempel på en tredje aktuel analyse 
inddrage Andreas Reckwitz’ bog Illusionernes undergang, der ganske vist ikke 
som det mest centrale beskæftiger sig med uddannelsespolitik; men alligevel 
indtager uddannelse og uddannelsespolitik en vigtig og betydningsfuld rolle i 
det udvalg af kultursociologiske analyser, teorier og samtidsdiagnoser, som han 
fremlægger. 

De sidste årtiers uddannelsesekspansion, dvs. tendensen til at flere får længere 
uddannelser, og også i større udstrækning akademiske uddannelser, spiller som 
noget meget væsentligt sammen med at samfundets klassestruktur ændrer sig. 
Reckwitz beskriver hvordan den nye middelklasse er blevet en dominerende 
klasse i sociokulturel forstand, dvs. at den sætter standarden for hvordan 
’det gode liv’ opfattes og skal leves, dvs. de værdier, omgangs- og livsformer, 
iscenesættelser, præstationsmål, boformer og -indretning, ferieidealer m.v. 
som hersker i nutiden. Det er idealer, som sjældent problematiseres, selv om 
medlemmer af samfundets øvrige klasser, nemlig den gamle middelklasse og 
den fremvoksende prekære klasse ikke har kapital til, og dermed heller ikke 
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reelle muligheder for, at kunne efterleve. Men tilsyneladende heller ikke til at 
tage afstand fra. Reckwitz konstaterer, at der derfor skabes mange muligheder 
for skuffelse og selvbebrejdelse, idet de strukturelle forskelle mellem klasser og 
kapitalbesiddelser sjældent opfattes som fælles strukturelle differentieringer, 
men snarere som individuelle mangler i psykologisk perspektiv. Den 
samfundsmæssige dominans af forventninger om at det moderne menneske, og 
også det moderne barn, skal kunne realisere sig selv på unikke måder, stiller krav 
til subjektiviteten som langt fra alle kan indfri.  

Men kan selvfølgelig godt spørge hvad Reckwitz’ bog skal i denne sammenhæng. 
Om den ikke handler om noget helt andet end Hattie/Larsen og Krejslers 
udgivelser. Mit svar vil her først og fremmest være, at den som sociologisk 
værk kaster vigtigt nyt lys over den krise som både Hattie/Larsen og Krejsler 
undersøger. Således analyserer Reckwitz samfundsudviklingen, som jeg allerede 
kort har nævnt det, ud fra et klasseteoretisk perspektiv, som ikke er tydeligt i de to 
andre bøger. Reckwitz interesserer sig i det hele taget for samfundets strukturer 
og den betydning, som de har for kulturen i bred forstand, for det sociale, for 
det som han kalder kulturaliseringen af det sociale, for subjektiviteten og for den 
singularisering af subjektiviteten som vi i stigende grad forventer af hinanden. 

Reckwitz’ er professor i social teori og kultursociologi. Den nærværende bog 
er en samling tekster der ligger i tydelig forlængelse af og er uddybninger af 
emner, som han for de flestes vedkommende har introduceret i monografien 
Singulariteternes samfund. Om modernitetens strukturændringer. 

Den nye bog indeholder en indledning og fem tekster, der kan læses uafhængigt 
af hinanden. Det første kapitel handler om kulturkonflikter som kamp om 
kulturen. Han opererer her med to spor i den senere tids kulturelle udvikling, 
dels en ’hyperkultur’ der er globalt orienteret og præget af den nye middelklasse, 
dels en ’kulturessentialisme’, der trækker på en lokal og national opskrivning 
af ofte traditionelle værdier. Reckwitz distancerer sig fra bl.a. S. Huntingtons 
tese om sammenstød og kamp mellem dominerende kulturer, snarere er kultur 
differentieret i samfundet, og det betyder bl.a. at uddannelsespolitik får forskellig 
betydning i relation til de forskellige klasser og kulturelle grupperinger. Det er et 
vigtigt aspekt som indtager en tilbagetrukket rolle i de to andre bøger. Det andet 
kapitel gør rede for den klassemæssige udvikling, som jeg allerede har berørt. Han 
nuancerer her hvordan den nye klassestruktur består af den nye middelklasse, 
den gamle middelklasse, prekariatet samt en lille gruppe af ekstremt rige. I 
det tredje kapital undersøger Reckwitz samfundet efter industrisamfundets 
opløsning i form af en polariseret postindustrialisme og kognitiv-kulturel 
kapitalisme. Herefter følger et for pædagogikken meget væsentligt kapitel der 
hedder ’Udmattet selvrealisering: det senmoderne individ og paradokserne 
ved dets følelseskultur.’ Det handler om den store betydning det har fået, at 
psykologisk prægede forestillinger om individets selvrealisering er blevet et 
dominerende ideal i kultur, opdragelse og undervisning. Som allerede nævnt er 
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forventningerne om selvrealisering et inderliggjort og vældig stærkt krav, som 
ganske ofte ikke kan indfries, men alligevel har opnået status af indlysende værdi 
og dermed fungerer som en selvfølge. Individer skal fremtræde som autentiske, 
en forestilling som er romantisk inspireret om at fremme det unikke i det enkelte 
menneske, samtidig skal de tilegne sig de former for kulturel kapital, som giver 
de bedste chancer i de samfundsmæssige konkurrencebetonede hierarkier. 
Selvrealiseringskulturen vil ikke kunne undgå at blive ”generator for negative 
følelser” og give anledning til det som Reckwitz kalder ”skuffelsesspiraler”. Det 
dækker bl.a. over, at samfundet er blevet ualmindelig dårligt til at kunne håndtere 
andet end positive følelser. Reckwitz’ analyser er relevante for diskussionerne af 
manglende trivsel1, der har fået stor opmærksomhed både inden for og uden 
for pædagogikken. Hos Reckwitz betones de kultursociologiske perspektiver 
som kan erstatte, kritisere og tilføjes de ofte psykologiske og individualiserende 
perspektiver, der fortsat præger diskussioner af præstationspres og –kulturer. I 
det afsluttende kapitel diskuteres liberalismens krise og de muligheder der synes 
at kunne tegne sig med hensyn til en fremtidig udvikling. Reckwitz diskuterer 
hvilke politiske paradigmer, der måske kan afløse den nugældende liberalisme 
ud fra både de fremvoksende socioøkonomiske og sociokulturelle problemer. 
Det er diskussioner som kun indirekte behandler uddannelsespolitiske og 
pædagogiske spørgsmål.

Reckwitz tilhører en sociologisk tradition, der prioriterer at holde normative 
vurderinger og projekter uden for analyserne. Han kritiserer i den forbindelse 
i en sidebemærkning den fremadstormende sociolog Hartmut Rosas arbejder2 
og har også tidligere problematiseret dennes nært beslægtede kollega Axel 
Honneths sociologiske tænkning. Reckwitz interesserer sig som nævnt for 
samfundsmæssige strukturer, samfundsklassernes nyere udvikling, forholdet 
mellem økonomi og politik, for sociokulturelle forskelle og dynamikker, for 
selvrealiseringsidealets betydning for subjektdannelse, identitet, skuffelser og 
diagnoser. Han trækker på en bred vifte af sociologiske og kultursociologiske 
undersøgelser og læsninger, der historiserer og konkretiserer dynamikker og ikke 
mindst brud og ambivalenser i samfundet, økonomien, kulturen og subjektet. 
Hans klasseanalyser tager afsæt i sociologen Pierre Bourdieus kapitalkategorier 
og udvikles herfra. Den ’positive psykologi’ tillægges en central rolle, som 
medvirkende til at gøre at de ønsker, skuffelser og lidelser som mennesker 
pålægger hinanden og sig selv ofte opleves som var de naturlige og selvfølgelige. 
Det er på den ene side noget der opleves som noget der kræves udefra, på den 
anden side er det også noget som individerne oplever - og lærer at opleve - som 
noget de gerne selv vil. Væsentligt er her affekternes og det emotionelles generelt 
øgede betydning, vigtigheden af at operere med brud og ambivalenser frem 
for de dominerende psykologiers og pædagogikkers entydige vægt på positiv 

1  Undersøgelser af trivsel over tid fortæller om større problemer for især unge piger og om større 
polarisering mellem børn og unge fra velstillede familier i forhold til mindre velstillede familier, 
se gerne Ottesen m.fl. (2018). 
2  Reckwitz (2017) har en mere udfoldet diskussion af Rosas arbejde. 



128

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
2

 S
. 1

1
8

 - 1
3

0

Krise i uddannelsespolitik og pædagogik?Et anmeldelsesessay  

anerkendelse og umiddelbar anvendelse. 

Opsamlende om bogen: Kultursociologiske analyser kan som her bidrage 
med at vise at mennesker i et givent samfund er systematisk forskellige, jf. 
klasseanalysen, og at betydningen af læring og dannelse tager sig forskelligt ud 
i relation til de forskelle forudsætninger og livsbetingelser, som de udstikker. 
Uddannelsespolitikker kan og bør analyseres differentieret i relation til de 
klasser og grupper som politikkerne retter sig imod. 

Afslutning

Hattie og Larsens fælles bog viser hvor produktivt det kan være, når forskere 
vedkender sig og reflekterer deres arbejde i samtale og i konfrontation med 
hinanden – når det foregår med henblik på at forstå, forklare og overbevise. 
Der er netop ikke her tale om at vinde for fx at tilvejebringe midler til et 
forskningsprojekt i konkurrence med andre forskeres projekter, hvor magtspil 
og strategi er helt afgørende og integrerede bestanddele. Man kan sige, at det hos 
Hattie og Larsen helt overvejende handler om forskningen og erkendelsen i sin 
egen ret. Med emner af stor samfundsmæssig og pædagogisk relevans. 

Krejsler og Reckwitz repræsenterer andre faglige ståsteder og traditioner. Det 
handler for mig at se om ikke at udelukke forskelligartede faglige discipliner og 
traditioner, men at analysere og diskutere hvordan de kan spille med og imod 
hinanden. Det er specielt afgørende når vi arbejder med pædagogisk viden 
og forskning, som sjældent belyses særligt fyldestgørende alene ved mono-
disciplinære bidrag, hvad enten de er af filosofisk, sociologisk, diskursteoretisk 
art eller noget helt fjerde.     

Hvor man ud fra en dannelsesteoretisk tradition kan argumentere for at mere 
uddannelse i princippet kan betragtes som et fremskridt og noget der kan 
betegnes som et entydigt gode, lig den position som Larsen indtager i samtale 
med Hattie (Hattie & Larsen, s. 211-215) kan man med sociologien få øje på, 
at mere uddannelse i et samfundsmæssigt perspektiv også kan være en væsentlig 
medvirkende drivkraft i forhold til ikke tilsigtede ændringer i samfundets 
klassestruktur, klassernes indbyrdes styrkeforhold samt de normer og idealer 
der vil dominere forestillingerne om det ’gode liv’, den ’gode opdragelse’ og 
pædagogik.

Generaliserer vi ud fra dette ene eksempel, så tilføjer et sociologisk perspektiv 
en mere nuanceret forståelse af uddannelsers aktuelle situation og kriser. 
Læringsdiskurserne får ikke blot generel betydning for eleverne og underviserne 
(Hattie & Larsen), og skal ikke alene betragtes som led i en større transnational 
vending (Krejsler) i form af bl.a. den angloamerikanske påvirkning af 
uddannelsespolitikken, men indgår endvidere i dynamiske og differentierende 
samspil med de konkrete samfundsmæssige strukturer (Reckwitz).
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Hattie viser sig i samtalerne som interesseret i det brede pædagogisk landskab 
og reflekteret omkring sin egen position som repræsenterende én ud af mange 
mulige. Larsen fungerer som en glimrende samtalepartner, der repræsenterer 
den europæiske dannelsestradition. Undertegnede skribent befinder sig dog 
nærmere på linje med Biesta, der som tidligere nævnt, er ganske skeptisk over for 
både de dominerende læringsdiskurser og dannelsestraditionernes nuværende 
relevans. Sidstnævnte skepsis kan nuanceres via Reckwitz’ påpegning af 
ændringerne i samfundets klassestruktur, med beskrivelserne af gammel og ny 
akademisk middelklasse samt prekariat. Her understreges vigtige spørgsmål til 
hvorvidt og hvordan de historiske dannelsestraditioner kan spille konkret ind i 
en sådan klassestruktur3 - hvilket for undertegnede er et påtrængende spørgsmål. 
Det betyder også at vejen imod en gennemtænkt ny uddannelsespolitik 
forekommer både kompliceret og lang.    

Hvorvidt uddannelsespolitikken er ramt af en mere omfattende krise eller af 
en mindre tilpasning af det bestående regime bringer de tre bøger forståeligt 
nok ikke entydig afklaring på. Men de bidrager hver især og tilsammen med 
vigtige analyser og perspektiver, der skal inddrages for at vi kan forstå såvel den 
nuværende situation som de muligheder der er opstået og måske fortsat kan 
opstå for at ændre og udvikle den i andre retninger.  

Peter Østergaard Andersen, Lektor, ph.d., Institut for 
Kommunikation, Sektion for Pædagogik, Københavns 
Universitet  

3  Larsen har i øvrigt anmeldt Reckwitz’ bog Illusionernes sammenbrud i dagbladet Information 
(https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2021/08/sociolog-mulighederne-vokser-
senmoderne-samfund-selvsagt-ogsaa-skuffelserne). Larsen er ret forbeholdende over for Reckwitz’ 
værk, fx finder han, for mig at se noget overraskende, at Reckwitz er uklar i spørgsmålet om 
analyserne er deskriptive eller repræsenterer normative ståsteder. Ligeledes skriver han, at 
Reckwitz beskriver udviklingen imod styrket singularisering ’med varme i stemmen’. I min 
læsning er Reckwitz klart deskriptiv, og jeg kan ikke genkende den hævdede varme. Larsen er også 
afvisende over for Reckwitz’ tanker om en styrkelse af nye former for fællesskab og gensidig kultur, 
som han betegner som ”hjem- og tandløse i en globaliseret verden, styret af benhårde økonomiske 
logikker, der ikke afgørende bliver generet af samtidsdiagnostiske sociologers ydelser eller deres 
lavmælte tiltag til at servere lige dele reparation og samfundsklister.” Man kan selvfølgelig 
hævde, at en anmeldelse repræsenterer en anden genre end en samtalebog, men det er nu som om, 
at nysgerrigheden, den produktive diskussion og den grundlæggende anerkendelse af indsatsen 
af andre forskere fra andre faglige discipliner, som Larsen så glimrende mestrede i bogen med 
Hattie, desværre i denne anmeldelse er vanskeligere at få øje på.       

https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2021/08/sociolog-mulighederne-vokser-senmoderne-samfund-selvsagt-ogsaa-skuffelserne
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2021/08/sociolog-mulighederne-vokser-senmoderne-samfund-selvsagt-ogsaa-skuffelserne
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Don’t judge a book by its cover, lyder en ofte anvendt floskel. Dette måtte 
min toårige søn nu også, med noget omvendt fortegn, erfare, da jeg modtog 
Stig Broströms og Thorleif Frøkjærs Pædagogik for bæredygtighed og science 
i dagtilbud til anmeldelse. Forsiden er præget af en bamse, en bold og andet 
legetøj i gule og orange nuancer. Han åbnede bogen og måtte efter få sekunder 
erkende: Ikk’ nogen billeder i! Der er nu billeder i bogen, men så langt nåede 
han ikke. Målgruppen er nu nok også i stedet drengens pædagoger og hans 
storebrors lærere, der i denne bog får mulighed for at fordybe sig i både teoretiske 
indstik og inspirationer og konkrete modeller til planlægning og udførsel af en 
bæredygtighedens pædagogik i praksis. Det vidste jeg dog ikke, før jeg havde 
læst den, idet bagsiden nær havde fået mig til at udsætte netop læsningen med 
sine normative og generaliserende udsagn om børn: ”Børn er nysgerrige og 
læreivrige”, ”De synes det er sjovt at affaldssortere, og de bliver forargede, når 
de finder plastikaffald i skov og på strand”. Jeg kiggede lige hurtigt på mine egne 
børn. ”Synes I? Gør I?”, tænkte jeg. 

Der hænger et enormt banner på frontgavlen af min arbejdsplads, 
Pædagoguddannelsen i Ikast. Det fortæller, at 20.000 studerende arbejder med 
bæredygtighed, og at man hos os kan lære at tænke cirkulært. Jeg synes af og 
til, at vi bliver fois gras-fodret med gode intentioner og aktualitetspædagogik. 
Bæredygtighed er et af de begreber, der er her, der og alle vegne. Jeg omfavner 
det, men håber ikke det kommer til at skygge for andre lige så vigtige pædagogiske 
felter. ”Får dit barn natur nok?”, fortæller et andet banner, som jeg af og til kører 
forbi og studser over i forbifarten. Bogtitlen, synes jeg, desværre indgyder til at 
tænke lidt i samme baner. Men jeg blev positivt overrasket, da jeg påbegyndte 
læsningen, for bogen er netop hverken prædikende eller udskammende, 
angstinducerende eller dommedagspåberåbende. Bogen er faktisk en bog om 
meget mere, og som med sine filosofiske indstik og bagkant har meget mere 
på hjerte, end titlen måske antyder. Vi hører blandt andet om dannelses- og 
legeteorier, og får lykkeligvis at vide, at bæredygtighed handler om meget 

Peter Hornbæk Frostholm

Stig Broström og Thorleif Frøkjær: Pædagogik for 

bæredygtighed og science i dagtilbud.

Samfundslistteratur. 

Udgivet 12. august 2021. 

Således oplyst om bæredygtighed og 
science i dagtilbud
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Således oplyst om bæredygtighed og science i dagtilbud

mere end miljø- og klimadagsordener. Det handler eksempelvis også om social 
bæredygtighed. 

Bogens andet kapitel indleder også med en historisk forankring af 
bæredygtighedsbegrebet i 1970’erne, før tredje kapitel finder udspringet for 
pædagogik for bæredygtig udvikling forankret hos Aristoteles med forskellige 
forædlinger op gennem tiden hos Rousseau, Pestalozzi og Fröbel. Det er 
sådanne nedslag som klæder bogen og de indblik og udsyn, man efterlades 
med. Man kunne foranlediges til at tro, at bogen måske ville blive flagrende 
og usammenhængende med sine afstikkere fra antikkens Grækenland til sin 
reference til Ternet Ninja langt senere, men det klæder at tilbyde både tyngde 
og kulør til et felt, der ellers i visse kredse og på overskriftniveau gerne vil tale i 
absolutter. Og det med en noget skinger klang. Denne bog er langt fra skinger 
og ringer helt anderledes. Den vil, som beskrevet i indledningen, gøre noget 
ved den relationskrise mellem menneske og natur, som bliver til klima- og 
opvarmningskriser på voksensprog. Den vil vise og argumentere for pædagogiske 
handlinger, der bidrager til børns indsigter på området, og som på samme tid 
lægger en dæmper på klimaangsten og inviterer til handling. Det lyder lovende, 
allerede på første side, synes jeg.  

Bogens afslutning åbner med at slå fast, at en bæredygtighedens pædagogik 
selvsagt må være både normativ og partisk. Tja, tjo. Jeg ved ikke, hvor tydeligt 
jeg kan se det selvsagte, men jeg synes nu, at bogen igennem især sine midterste 
kapitler har gjort sig umage for at være tydelig i sin faglige, saglige, videnskabeligt 
forankrede argumentation. Dernæst lyder opfordringen til at skele til 
dagtilbudsbørnenes psykiske robusthed i forhold til, hvordan man introducerer 
dem for diverse udfordringer og kriser. Man kunne i et aktualitetsperspektiv 
opfordre til det samme i denne corona-tid. Det er derfor, at man som praktiker, 
med reference til Freire (hvem ellers!?) opfordres til at stå på vagt for en 
optimismens og håbets pædagogik, som modsvar til den pessimisme, som 
upåagtet kan opstå i kølvandet på de konfrontationer, der følger med at tale 
om og handle i bæredygtighedsudfordringer i hverdagens pædagogik. Denne 
håbets pædagogik, hvordan den så end praktiseres, er nok også nødvendig for at 
indgyde den ansvarsfuldhed og dannelse i børnene, som det kræver for at kunne 
tage livtag med en så tilsyneladende uoverkommelig opgave, som vi efterlader 
dem og fremtiden. 

Børnene tilhører nemlig fremtiden, skriver forfatterne. Jeg undrer mig over, om 
det er med vilje, at man har omskrevet, fremtiden tilhører børnene. For hvordan 
kan børnene tilhøre fremtiden? Bogens argument er vel netop at vi, børnene, 
deres pædagoger, os alle sammen, kan tænke og forme en (ny) fremtid sammen? 
Det kan være, at en finurlig leg med ord er gået hen over hovedet på denne læser. 
Jeg forstår dog, at vi forråder børnene, hvis vi ikke lader dem blive bevidste om 
natur og bæredygtig udvikling, som forfatterne skriver. Her rammer vi hovedet 
på normativitetssømmet.
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Vi skal gennem social interaktion og fælles interaktion skabe optimistiske 
og bæredygtige handlinger, skriver forfatterne. Så bliver børnene både 
handlekompetente og fremtidsoptimistiske – bare spørg Karsten Schnack, 
lader forfatterne os forstå. Det virker umiddelbart ikke så svært. Jeg tillader mig 
nu alligevel at være lidt kritisk og tilbageholdende overfor disse lidt umiddelbare 
løsninger. Jeg ved godt, at forfatterne på ingen måde tilbyder klare svar eller 
andre former for quick fixes. Jeg savner bare lidt nuancer her til sidst i bogen, 
som ellers er så god, netop på grund af sine nuancer. Bogen afrundes nu med 
en ret romantisk reference til David Attenborough, som trods et langt liv med 
mange sørgelige konfrontationer med menneskets ødelæggelser, stadig kan se 
et håb. Det er et sådant håb, som forfatterne også ser kan spire, blomstre og 
føre til konkrete handlinger – hvis altså vi, kollektivt i den pædagogiske verden, 
omfavner en pædagogik for science og bæredygtighed i dagtilbud. 

Bogen er velskrevet og derfor letlæselig og jonglerer fint med både abstrakte 
filosofiske og teoretiske ideer og perspektiver samt konkrete og af og til sanselige 
beskrivelser af praksis til inspiration. Bogens titel gør, at jeg ikke selv ville have 
samlet den op men overladt den til de af mine kolleger, som går op i natur og 
udeliv, innovation og samskabelse. Broströms navn alene ville måske have fået 
mig til genoverveje. Nu er jeg glad for, at jeg gjorde det. Jeg kan nu tale nuanceret 
med i debatten fra et fagligt oplyst grundlag. Det gør en god bog.  

Peter Hornbæk Frostholm, Lektor, VIA Pædagoguddannelsen
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