
Demokrati i børnehaven er ikke bare at lytte til børn 

Børn skal også få erfaringer med at 
lytte til andre. At gøre sig demo-
kratiske erfaringer er at være med 
til at tumle med spørgsmålet om, 
hvordan vi kan leve sammen. 

I børnehaven har børnene ofte mulighed 
for at bevæge sig rundt i institutionen og 
selv vælge mellem fx rytmik og naturpro-
jekt eller mellem højtlæsning og hulebyg-
geri. Der er også voksenstyrede aktiviteter, 
måltider, regler og rutiner, der samler og 
strukturerer, at en masse børn og voksne 
kan være meningsfuldt sammen i mange 
timer hver dag. Børn tages alvorligt. Der 
lyttes til dem, og pædagogerne prøver, så 
godt de kan, at understøtte alle børns for-
skellige behov og interesser. Men hvad har 
det egentlig med demokratiske erfaringer 
at gøre? 

FORHANDLINGER OG INVITATIONER 
I samarbejde med to daginstitutioner 
undersøger projektet, hvor og hvornår bør-
nene har mulighed for at engagere sig, at 
få indflydelse og bøvle med forstyrrelser. 
Hvor diskuterer og forhandler de, hvordan 
vi kan leve sammen? Og hvad begrænser 
mulighederne for børns demokratiske 
erfaringer? Demokratiske erfaringer kan 
være, når børn forhandler regler for legen i 
puderummet eller diskuterer, hvem der skal 
bestemme i spillet. Eller når man som barn 
kommer i konflikt med andre børn og må 
finde ud af at lytte til de andres oplevel-
ser og løse problemerne. Det kan også 
være, når børnene forsøger at udfordre de 
strukturer og regler, som de voksne har be-
stemt. Det er ikke sikkert, at man kommer 
igennem med sine forslag, men det er også 
en vigtig demokratisk erfaring. 

UDSATTE BØRN DELTAGER MINDRE
Særligt udsatte børns muligheder for at 
gøre sig demokratiske erfaringer er en 
udfordring. Det ser ud til, at demokratiets 

bøvlerier finder sted i en særlig kulturel 
kontekst, hvor det enkelte barns eget ini-
tiativ og ytringer værdsættes meget højt, 
og hvor man har mulighed for at melde sig 
på banen og komme med forslag. Hvor man 
kan kalde på en voksen, hvis nogen slår sig, 
eller man ikke selv kan løse en konflikt. 

Samtidig ser det ud til, at nogle børn har 
lettere ved at navigere i dette end andre. 
At det er de samme børn, der melder sig, 
byder ind, henter de voksne, diskuterer 
med andre børn, udfordrer og udvikler 
rammer og muligheder, og nogle andre 
børn, som ofte kigger på, trækker sig eller 
uden modstand accepterer, at legetøjet 
bliver hevet ud af hånden på dem. Derud-
over ser det ud til, at personalets forståelse 
af, at demokrati kræver gode sproglige 
forudsætninger og initiativ, kan komme til 
at fungere som en eksklusionsmekanisme 
for udsatte børn, når de opfattes som nog-
le, der først skal have forudsætningerne på 
plads, før de kan deltage.

Projektet bidrager med perspektiver på 
pædagogers arbejde med at understøtte 
muligheder for, at alle børn kan gøre sig 
demokratiske erfaringer, på trods af de sty-
ringsbestræbelser, der udfordrer pædago-
gernes egen indflydelse på deres arbejde, 
fordi mål og metoder i stigende grad 
bestemmes på kommunalt niveau fremfor 
på institutionsniveau. 

Målet er at tilvejebringe viden og indsigt, 
der kan bidrage til at fastholde vigtigheden 
af demokratiske erfaringer for alle, i en tid 
hvor tidlig læring og særligt sprogindlæring 
ellers er de målsætninger, der fylder mest 
på den politiske dagsorden for fremtidens 
dagtilbud.
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