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V

Forskerskolens forord
Karen Prins’ Ph.d.- afhandling er et betydningsfuldt bidrag til en videnskabelig, poli-
tisk og professionsrettet diskussion af  daginstitutioners muligheder for at danne ramme 
om udvikling af  demokratiske erfaringer. Med afsæt i Deweys pragmatiske teoriunivers 
og indkredsningen af  et erfaringsbegreb gennemføres en række analyser baseret på ob-
servationer, interviews og værkstedsforløb i to daginstitutioner. Analyserne får gennem 
en række overraskende og nyskabende blikke på hverdagspraksis i daginstitutioner vist, 
hvordan der både bliver skabt åbninger men også er begrænsninger på muligheder for at 
gøre sig demokratiske erfaringer. Demokratiske erfaringer defineres med inspiration fra 
Dewey og Biesta som erfaringer med at deltage i processer, hvor spørgsmålet om hvor-
dan vi vil have det med hinanden aktualiseres. Mulighederne findes blandt andet, når bør-
nene selv skaber rum for egen viderebearbejdning af  de fælles aktiviteter pædagogerne 
iværksætter, når børnene selv begynder at overtage og videreføre ritualer og referencer, 
og når dialoger og udvekslinger har afsæt i børnenes egen erfarings- og referenceverden. 
Det bliver samtidig vist, hvordan bestemte institutionaliserede forestillinger om det de-
mokratiske og om det ideelle børnehavebarn særligt ser ud til at ekskludere børn med 
andre kulturelle, religiøse og sproglige baggrunde. En af  afhandlingens perspektiver er 
at påpege, hvordan der er sammenhæng mellem børns og pædagogers demokratiske er-
faringsmuligheder, ikke mindst set i lyset af  den senere årrækkes nedskæringer og øgede 
kontrol og styring.

En Ph.d.-afhandling er et ‘svendestykke’, som viser at forfatteren har “gennemført et 
selvstændigt forskningsarbejde under vejledning” som det siges i Bekendtgørelsen om 
forskeruddannelse. Det er dette svendestykke, der hermed publiceres. Men Ph.d.-afhand-
lingerne er også at betragte som et videnskabeligt udviklingsarbejde, som yder sit bidrag 
til at aftegne og udvikle et forskningsområde.

Fra 2016 er forskeruddannelsen ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC or-
ganiseret i en fælles Ph.d.-skole som huser 5 Ph.d. programmer: Læring, Arbejdsliv og 
Social innovation, Samfund, Rum og Teknologi, Sundhed og Samfund, Hverdagslivets 
Socialpsykologi og Information Technology. 

Forud for etableringen af  den fælles Ph.d.-skole bidrog Forskerskolen i Livslang Læring 
til forskeruddannelsen ved RUC med en central tværvidenskabelig og problemorienteret 
horisont – og det er dette engagement som nu videreføres i Ph.d.- skolen for Mennesker 
og Teknologi, og forskningsprogrammet Læring, Arbejdsliv og Social Innovation. For-
skerskolen i Livslang Læring blev etableret i 1999 med støtte fra Forskerakademiet og har 
opbygget en international funderet forskeruddannelse, som løbende har fremtrædende 



VI

internationale gæsteprofessorer og udenlandske gæstestuderende som deltagere. Forsker-
uddannelsen rummer således forskning inden for uddannelse og læring, professioner og 
velfærdsforskning, arbejdsliv, sundhedsfremme, socialt entreprenørskab, daginstitutions-
forskning samt børn og unge.

Niels Warring

Ph.d.-programleder, Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

Roskilde Universitet
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Forord 
Selvom denne afhandling er mit ansvar og resultatet af mine valg og læreprocesser så er 
den samtidig også blevet til på tværs af en lang række sammenhænge og samspil. 
Først vil jeg gerne takke Center for Daginstitutionsforskning v. Roskilde Universi-
tet/DPU og den daværende Professionshøjskole UCC(nu Københavns Professionshøj-
skole KP) for tildelingen af det samfinansierede Ph.D. stipendium. Det har været et 
kæmpe privilegium.  
En stor tak til børn og personale i daginstitutionerne Skovbrynet og Klyngehuset for at 
sige ja til at lægge hverdagsliv, personalemøder, refleksioner og perspektiver til. Forsk-
ning i børns hverdagsliv og pædagogers arbejde er helt afhængig af at nogen åbner dø-
ren og inviterer indenfor. Tusind tak for det. Projektet havde ikke været muligt at gen-
nemføre uden.  
Derudover vil jeg gerne takke min vejleder Professor Jan Kampmann ved RUC for et 
rigtig godt samarbejde, altid inspirerende samtaler, en altid anerkendende tilgang og for 
virkelig gode (og svære) spørgsmål som det har været udfordrende og spændende at 
tænke med.  
Tak til min bi-vejleder på Københavns Professionshøjskole Docent Mia Husted for op-
muntring og sparring, særligt i ansøgnings og opstartsprocessen og for støtte til efterføl-
gende indplacering i forskningsmiljøet på KP. 
Tak for sparring, gode spørgsmål og diskussioner i forskningsmiljøerne på Institut for 
Mennesker og Teknologi på RUC. Særligt Barndomsforskningsgruppen CEBUFF samt 
Center for Daginstitutionsforskning har været en inspirerende og konstruktiv sammen-
hæng at befinde sig i. En særlig tak til Allan Westerling RUC og Niels Kryger DPU for 
invitation til deltagelse i feltarbejde på New Zealand i forlængelse af RECE konferen-
cen 2016. Som på det tidspunkt helt grøn PhD studerende var det et stort privilegium 
at blive lukket ind i varmen, både den kollegiale og den faglige. Tak også for velkomst 
og imødekommenhed fra med-PhD studerende Susanne Perez og Annemette Hald. 
Når man er ’ny i trafikken’ er det utrolig rart, at der er nogen, der spørger om man vil 
med til frokost, og som man kan spørge om alt det nye. Også tak til Tomas Ellegaard, 
Annegrethe Ahrenkiel, Niels Kryger, Karen Ida Dannesboe og Malene Clemmensen for 
medlemskabet af værts-komiteens arbejdsfællesskab i forbindelse med RECE konferen-
cen i København i 2018. Det var et tiltrængt og samtidig meningsfuldt afbræk i den el-
lers langstrakte og til tider stillestående skriveproces.  
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Tak til kolleger i forskningsprogrammet for Dagtilbuds- social og specialpædagogik på 
Københavns Professionshøjskole for opmuntring og interesse for projektet. Tak til 
forskningsgruppen Børns Trivsel, Udvikling og Læring i Dagtilbud som har været et 
godt og frugtbart miljø at være en del af, og som jeg ser frem til at kunne bidrage til. En 
særlig tak til Signe Hvid Thingstrup og Kathrin Houmøller for sparring på hhv minori-
tetsperspektiver og antropologiske tilgange. 
Tak til Forskningsnetværket Demokrati i Barnehagen ved Universitetet i Agder, Kristi-
anssand. En særlig tak til netværks koordinator Else- Cathrine Melhuus, som jeg var så 
heldig at møde til en konference, allerede i den første uge af mit Phd Forløb. Tusind tak 
for inspiration til at tænke videre omkring særligt materialitet og demokrati, og for både 
tidligt i forløbet og undervejs at støtte mig i, at det var et relevant og vigtigt projekt.  
Tak til Lektor Trine Øland på Københavns Universitet for at sparring og inspiration på 
spørgsmål om race og pædagogik og for invitationen til at deltage i forskningsseminar 
om racialisering. Et perspektiv som jeg kun delvist har forfulgt, men som jeg glæder 
mig til at tage op. 
Tak til Benedikte Bernstorff, Henriette Klitnæs, Unni Lind, Kira Saabye Christensen og 
Anja Kastrup for det konstruktive daginstitutions PhD netværk på tværs af forskellige 
universiteter og professionshøjskoler. Tak for et vedkommende og venskabeligt forum 
for forskningstilblivelse. Tak til Jan Kampmann og Eva Gulløv for at bidrage med spar-
ring ved forskellige netværkssamlinger.  
Tak til Katrine Wibrand, pædagog og nu kandidat i Pædagogisk Antropologi for ar-
bejdsfællesskab og konstruktiv sparring i forbindelse med feltarbejde i Skovbrynet. 
Tusind tak til gode kolleger på Pædagoguddannelsen for kammeratlige samtaler, vel-
valgte og velplacerede los og hjælp til repatriering på den i mellemtiden reformerede ud-
dannelse og arbejdsplads. En særlig tak til Kirsten Andreassen, Helene Falkenberg, og 
Gitte Andersen for gennemlæsning af forskellige kapitler og gode snakke. 
Tak også til mine i perioden skiftende ledere på professionshøjskolen UCC/KP Lars 
Schøtt Hansen, Vibe Larsen, Randi Bjørndal Jensen og Martin Bayer for at rumme 
mine frustrationer over løn, ansættelses og organisationsvilkår på tidspunkter, hvor jeg 
indimellem var ved at miste fokus.  
En helt særlig tak skal rettes til mine ’partners in crime’ Kira Saabye Christensen, Lone 
Bæk Brønsted, Unni Lind og Christian Aabro – alle mangeårige kolleger fra UCC/KP 
og samtidige PhD studerende ved forskellige universiteter. At have nogen at følges med 
i bevægelsen fra et langt arbejdsliv på pædagoguddannelsen til arbejds- og studielivet 
som grand voksen PhD studerende på universitetet, har været en stor og afgørende for-
nøjelse. Tak for gode snakke, gennemlæsning og kammeratligt samvær. Jeg ville mulig-
vis alligevel være blevet færdig på et tidspunkt, men det havde ikke været det samme.  
Tak til mine venner og familie for vedvarende opmuntring og opbakning. Tak til mine 
forældre for at understøtte praktiske vilkår, skriveophold i Jylland og Sverige og åndelig 
opmuntring. En særlig tak til Henrik Andersens mindefond for bevillingen af et ufor-
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glemmeligt skriveophold på San Cataldo Refugium i Italien, til min mor for det store ar-
bejde med korrekturlæsning og til min far for vedvarende at omtale afhandlingen som 
’opgaven’, hvilket bidrog til at få arbejdet til at lyde overkommeligt, også når det ikke 
lige føltes sådan. 
Sidst men ikke mindst – en kæmpe tak til min hverdaglige familie: Marie, Juliane og 
Poul Erik for tålmodighed, virkeligheds korrigering, overbærenhed og ubetinget opbak-
ning. 
Tak 
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”Ønsket om demokrati er drevet af ønsket om at realisere den sær-
lige form for menneskeligt fællesskab, der har udviklet sig gennem 
århundreder og som betegnelsen om demokrati bruges om.  
Ønsket om demokrati ytres ikke på et kognitivt niveau og er derfor 
ikke noget man sådan uden videre kan undervise i eller lære. Ønsket 
om demokrati kan i en vis forstand kun næres.  
Dette er grunden til at de mest betydningsfulde former for medborger-
lig læring med al sandsynlighed vil finde sted gennem de processer og 
praksisser, der udgør, børn, unge og voksnes hverdagsliv, og grunden 
til at de betingelser, der former disse processer og praksisser fortjener 
vores fulde opmærksomhed, hvis vi virkelig interesserer os for det de-
mokratiske medborgerskabs fremtid og for muligheden for demokra-
tisk læring i skole og samfund”. (Biesta 2013:162) 
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Resumé 

Denne afhandling handler om muligheder og begrænsninger for børns demokratiske er-
faringer i danske daginstitutioner. Problemstillingen udspringer af de senere års politi-
ske og pædagogiske fokus på kvalitet i daginstitutioner og politiske ambitioner om at in-
vestere i fremtiden gennem tidlig indsats, fokus på skoleparathed og sprogindlæring i 
daginstitutionen(Haandbæk-Schmidt 2017)(Krejsler 2013)OECD 2011, 2017), og der-
med spørgsmålet om daginstitutionernes formål. Afhandlingen beskæftiger sig med et 
andet formål, nemlig spørgsmålet om demokrati med ønsket om at bidrage med viden, 
der udvider formålsdiskussionen fra kvalitet og skoleparathed til bredere spørgsmål. 
Phd projektet undersøger hvordan demokratiske erfaringer kan forstås og give mening i 
forhold til mindre børn i danske daginstitutioner på tværs af kulturelle og historisk ind-
lejrede forståelser af ’det demokratiske’ og potentielle erfaremuligheder for alle børn. 
Ambitionen er at inspirere til en diskussion om hvori demokratiske erfaringer kan bestå 
for mindre børn, som alternativ til en forestilling om at demokrati er noget vi allerede 
har, og som er fuldt integreret i det danske samfund, og i særdeleshed i daginstitutio-
nens virke og den ’skandinaviske pædagogiske tradition’.  
Nyere nordiske studier af børns deltagelse og demokratiske erfaringer i daginstitutioner 
viser at demokrati ofte forstås og praktiseres som et individuelt forhold, hvor fokus er 
på at “høre” det individuelle barns interesser og behov, samtidig med at mulighederne 
for at blive engageret i kollektive demokratiske processer er sjældne. (Pettersvold 2015), 
(Westlund 2011), (Sandberg & Eriksson 2010).  
Derudover viser en række etnografiske studier af hverdagsliv i daginstitutioner at der er 
forskel på forskellige børns muligheder for adgang til deltagelse i fællesskaber(Bund-
gaard & Gulløv 2006),(Palludan 2005). Afhandlingen indskriver sig i barndomsforsk-
ningsfeltet ved sit udgangspunkt i erfaremuligheder i børns hverdagsliv og opfattelsen 
af barndom som meningsfuld i sig selv, men udfordrer samtidig forståelsen af børns 
perspektiver som det centrale udgangspunkt for demokratiske erfaringer.  
Afhandlingen bidrager desuden med viden om hvordan kulturelle opfattelser af ’gode 
børn’, barndom, pædagogik og ’det demokratiske’ får betydning for forskellige børns 
muligheder for at gøre sig demokratiske erfaringer.  Undersøgelsen forbinder således vi-
den om normative forståelser og positionering - og disses betydning for in- og eksklu-
sion af forskellige børn - med viden om demokratiske erfaringer og erfaremuligheder 
for alle.  
PhD projektet undersøger følgende problemformulering: 
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at børn kan gøre sig demokratiske erfaringer i daginsti-
tutionen?  
 
Med følgende forskningsspørgsmål: 
*Hvilke kulturelle forbindelser skal håndteres for at blive et accepteret medlem af dag-
institutionskulturen?  
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*Hvilke forståelser af ’det ideelle’ barn og ’den gode’ barndom kan identificeres, og 
hvad betyder det for forskellige børns muligheder for demokratiske erfaringer? 
*Hvilke forståelser af det demokratiske og hvilke potentialer for demokratiske erfarin-
ger kan identificeres i daginstitutionskonteksten? 
Afhandlingen har et pragmatisk udgangspunkt, der placerer erfaringer i en kulturel kon-
tekst hvor dømmekraft, engagement, problemløsning, kommunikation, konflikter, for-
handlinger om fælles mål, i bevægelsen mellem individuelle ønsker og det ønskværdige 
for fællesskabet(Biesta 2018) bliver specifikke i en bestemt kulturel tolknings-
ramme(Hasse 2011). Det giver mulighed for på én gang at undersøge kulturens norma-
tive forbindelser i feltet og samtidig udforske potentielle mulighedsrum for demokrati-
ske erfaringer. 
Teoretisk tager projektet afsæt i John Deweys pragmatiske uddannelsesfilosofi og sær-
ligt hans erfaringsbegreb og visioner for demokrati og pædagogik, samt Gert Biestas te-
orier om subjektivering og verdensorientering af pædagogikken(Dewey  1916, 1925, 
1929)(Biesta 2013,2018). Demokratiske erfaringer forstås således som erfaringer med at 
være et subjekt sammen med andre og gøre sig erfaringer med transformationen mel-
lem individuelle behov og kollektive ønsker. Demokratiske erfaringer i denne forståelse 
handler altså ikke kun om at blive hørt eller om at ytre sig, men om at gøre sig erfarin-
ger med spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden, hvordan vi kan skabe 
fælles mål og leve sammen, på tværs af forskellige individuelle interesser og behov i de 
konkrete fællesskaber man som individ befinder sig i.  Det kan være konstruktivt og 
problemløsende, besværligt og bøvlet, eller decideret forstyrrende og konfliktfuldt. 
Phd projektets empiriske arbejde består af en kombination af aktionsforskningsinspire-
rede metoder (Husted & Tofteng 2012)(Persson 2009) og etnografisk feltarbejde i 
børns institutionshverdagsliv (Tobin 2009),(Hasse 2011), (Emerson et al 2011) i to dag-
institutioner i to forskellige kommuner i Københavnsområdet. Metoderne kombineres 
ved at anvende feltnoter og videooptagelser som data i sig selv, og som afsæt for fælles 
udforskning og refleksioner med personalet i værkstedsforløb(Hayashi & Tobin 2015), 
(Tobin et al 2009), (Hasse 2011).  
 
Afhandlingen konkluderer at de kulturelle forbindelser i institutionslivet knytter sig til et 
overordnet ideal om det initierende barn, et ideal der bla. udfoldes igennem en særlig 
materialitet og organisering, og at dette får betydning for hvordan forskellige børn ses 
og opfattes, og deres muligheder for at befinde sig i situationer hvor de kan erfare at bi-
drage til fællesskabet på baggrund af tidligere erfaringer og bøvle med spørgsmålet om 
hvordan vi vil have det med hinanden. Det vises desuden hvordan idealet om det initie-
rende barn er tæt forbundet med pædagogernes opfattelser af hvori ’det demokratiske’ 
består, idet det forbindes med verbale ytringer og initiativer, at træffe valg og sætte spor.  
Det konkluderes hvordan stærke politiske og pædagogiske dagsordener bidrager til at 
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nogen børn betragtes som mangelfulde, og som nogen der mangler grundforudsætnin-
gerne for ’det demokratiske’, og at særligt dansksproglige kompetencer fremhæves som 
forudsætning, både for det ’demokratiske’, såvel som for deltagelse i leg og forberedelse 
til skolen. Samtidig konkluderes det også at der er situationer i hverdagslivet, hvor børn 
der ellers vurderes som mangelfulde eller ikke-initierende af de professionelle, ser ud til 
at gøre sig erfaringer med at forhandle fælles mål, løse problemer gennem rekonstruk-
tion af tidligere erfaringer og inviteres til at bøvle mellem egne interesser og det ønsk-
værdige for fællesskabet, bla. i kropsligt orienterede situationer, samt i kombination 
mellem ritualiserede aktiviteter og børne- initierede tidsrum. Disse situationer ser samti-
dig ud til at være upåagtede for de professionelle, der tilsyneladende har en stor del af 
deres opmærksomhed samlet omkring politiske dagsordener for daginstitutionsfeltet 
knyttet til sprog, social og kulturel udsathed, samt skoleparathed og om bestræbelserne 
på at imødekomme individuelle børns initiativer, ytringer og spor. Det vurderes at der 
ud fra en pragmatisk forståelse af er potentialer i hverdagslivet for alle børns demokrati-
ske erfaringer og der peges på spørgsmål til videre udforskning af dette. 
 

Abstract 

 This Dissertation deals with opportunities for and limitations to children’s democratic 
experiences in Danish Early Childhood Educational Centres(ECEC). In the light of re-
cent political and educational focus on quality in early childhood education as an invest-
ment for the future, and the importance of early intervention, getting ready for school, 
and language learning(Haandbæk Schmidt 2017), (Krejsler 2013),(OECD 2011, 2017), 
the focus of the research connects to another overall aim within the ECEC, i.e. demo-
cratic experiences for children, with the intention to contribute to a broader discussion 
of the purpose of ECEC. 
 The PhD project explores how the concept of democratic experiences in relation to 
younger children can be understood across culturally and historically embedded under-
standings of ’the democractic’. Furthermore, it examines potentials for democratic ex-
periences for all children, in spite of whatever background and preconditions they may 
be considered to have, with the ambition to engage in a discussion of ‘the democratic’ - 
not as something we already have, and which is considered to be fully integrated in the 
Danish Society, and particularly in the ECEC area and the Scandinavian Pedagogical 
tradition - but rather as something that needs to be continuously developed. 
Recent studies in the Nordic countries of children’s participation and democratic expe-
riences in ECEC show that democracy is often understood and practiced focusing on 
each individual child, with an emphasis on listening to children, their interests, and per-
spectives, while at the same time opportunities to become engaged in collectively orien-
tated democratic processes are rare (Pettersvold 2015), (Westlund 2011), (Sandberg & 
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Eriksson 2010). The dissertation contributes to the research field of Childhood research 
with a starting point in children’s experiences in their everyday life and the understand-
ing of childhood as meaningful in itself, but at the same time challenges the under-
standing of children’s perspectives as the primary onset for democratic experiences. 
Furthermore, various ethnographic studies of everyday life in ECEC show that chil-
dren’s access to participation in the communities in ECEC are unequally distributed 
(Bundgaard & Gulløv 2006)(Palludan 2005). The dissertation contributes with 
knowledge about how cultural understandings of ideal children, childhood, pedagogy 
and democracy are significant for different children's opportunities for democratic ex-
periences. This research therefore combines knowledge about normative understand-
ings and different positions, and their significance to the inclusion and exclusion of dif-
ferent children with knowledge about democratic experiences and opportunities for all.  
 
The overall research question is 
*What are the opportunities for and limitations to democratic experiences for children in ECEC?  
 
With the following supportive questions: 
*Which cultural connections must the child master to become an accepted member of 
the ECEC culture? 
*Which understandings of the ideal child and childhood can be identified, and how 
does that influence the opportunities for democratic experiences for all?  
*Which understandings of ’the democratic’ and which potentials for democratic experi-
ences can be identified in the ECEC context?  
The dissertation is placed within American pragmatism combined with Cultural analy-
sis, with a starting point in the philosophy of John Dewey(1916/2005, 1925, 1939), and 
specifically his concept of experience, and his vision of democracy and education. Ex-
periencing subjectivity is thereby always situated in a cultural context, which means that 
judgement, engagement, problem solving, communication, conflict and negotiating 
common interests in the transformation between individual wants and collective de-
sires(Biesta 2013, 2018) must be understood within a specific empirical cultural frame 
for interpretation(Hasse 2011). This set up makes it possible to explore the cultural 
connections in the context and the potential space for democratic experiences at the 
same time.  
Democratic experiences are understood as the individual's experience of being a subject 
together with others, experiencing the transformation between individual wants and 
collective desires. In this understanding, democratic experiences are not reserved to be-
ing heard, or to having a voice, but to experiencing the tackling of the question of how 
we can live together? How can we design our community or society across different in-
terests and opinions? Such processes can be constructive and problem solving, difficult 
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and strenuous, or disturbing and conflicting.  
The empirical part of the PhD dissertation consists of a combination of participatory 
workshops with the staff with  inspiration from Action research methods(Husted & 
Tofteng 2012)(Persson 2009) and of ethnographic fieldwork in children’s everyday life 
in ECEC (Tobin 2009),(Hasse 2011), (Emerson et al 2011) in two ECEC in different 
municipalities in the Greater Copenhagen area. The methods are combined by using 
fieldnotes and videorecordings as data in itself, as well as cues for common investiga-
tion and reflection in the workshops (Hayashi & Tobin 2015), (Tobin et al 2009), 
(Hasse 2011).  
The dissertation concludes that the cultural connections in everyday life are connected 
to an overall ideal about the initiating child, unfolded through a specific landscape and 
rhythm of the day. This is significant for how different children are seen and perceived 
of, as well as for their opportunities to be positioned in situations where they may expe-
rience that they are contributing to the community, based on previous experiences re-
lated to the question of how can we live together. Furthermore, it is shown how the 
ideal of the initiating child is closely connected to perceptions of ‘the democratic, as it is 
considered connected to verbal expression and initiatives, making choices, and showing 
interests through ‘tracks’. It is demonstrated how strong political and educational agen-
das contribute to the perception of some children as deprived and as lacking basic 
foundations for ‘the democratic’. However, situations in everyday life in the ECEC are 
identified, where the same children that are considered to be deprived and non-initia-
tive, seem to be experiencing negotiating common goals and solving problems based on 
former experience. In spite of their allegedly lacking foundations, they are tackling the 
question of how we can live together. This is shown through various examples of situa-
tions characterized by bodily experiences, as well as in situations where children can 
connect acquired cultural connections in ritualized common activities to the open space 
in the child-initiated timeslots during the day. At the same time these situations seem to 
go by unheeded by the professionals, who seem to have their attention fixed on the po-
litical agenda of language, social and cultural deprivation and readiness for school as 
well as the ambition of recognization of children’s individual initatives, expressions and 
interests. From a pragmatic perspective it is shown how the everydaylife in ECEC 
holds potential for democratic experiences for all children and questions are posed for 
further exploration of this. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

Kapitel 1      Indledning 

Afhandlingens sigte 
Med denne afhandling ønsker jeg, at bidrage til diskussionen om formålet med daginsti-
tutioner, og hvad vi som samfund skal med dem, ved at undersøge muligheder og be-
grænsninger for børns demokratiske erfaringer i institutionernes hverdagsliv. Phd pro-
jektet undersøger hvordan demokratiske erfaringer kan forstås og give mening i forhold 
til mindre børn i danske daginstitutioner på tværs af kulturelle og historisk indlejrede 
forståelser af ’det demokratiske’ og potentielle erfaremuligheder for alle børn. Ambitio-
nen er at inspirere til en diskussion om hvori demokratiske erfaringer kan bestå for 
mindre børn, som alternativ til en forestilling om at demokrati er noget vi allerede har, 
og som er fuldt integreret i det danske samfund og i særdeleshed i daginstitutionens 
virke og den ’skandinaviske pædagogiske tradition’.  
Samtidig ønsker jeg at bidrage til at åbne mulighedsrum i den pædagogiske praksis, hvor 
professionelle kan tænke videre i hvordan de bedst muligt kan skabe muligheder for alle 
børns demokratiske erfaringer. Afhandlingen kommer således ikke til at udpege speci-
fikke og konkrete situationer og praktiske metoder hvor ’det demokratiske befinder sig, 
eller ’sådan gør man demokrati’, men vil inspirere til videre udforskning, både i teori og 
praksis, af muligheder og begrænsninger mellem hverdagsliv i daginstitutioner og demo-
kratiske erfaringer. Afhandlingen stiller sig derfor på ryggen af en kritisk forskningstra-
dition for forskning i komplekse forhold der ikke leverer ’sikker’ viden i pakker til udfø-
rende velfærdsprofessionelle baseret på evidens om best practice, men i stedet kan for-
styrre naturaliserede forståelser, bidrage med begreber der hjælper til nye erkendelser, 
og med analyser af komplekse forhold der ikke lader sig indfange entydigt(Thingstrup 
2019)(Ahrenkiel et al 2013). Denne forskning inviterer i stedet professionelle til at gøre 
sig nysgerrige på egen praksis, formålet med daginstitutioner og pædagogisk arbejde, i et 
samspil med forskning, og til at anvende deres professionelle dømmekraft i forhold til 
vurderingen af hvad der er det rigtige og vigtige at gøre.   
Jeg tager afsæt i en kritisk pædagogisk forskningsambition der både fokuserer på under-
trykkende og ulighedsskabende aspekter af uddannelse og pædagogik, i lighed med kri-
tisk samfundsforskning generelt, men som samtidig fastholder at det er muligt at ud-
vikle alternative former for pædagogik og uddannelse der sigter mod menneskets frigø-
relse og udvikling af subjektivitet (Kampmann 2017). Fundamentet for kritisk 
pædagogik beskrives af Mclaren som; “The dialectical nature of critical theory enables the educa-
tional researcher to see the school not simply as an arena of indoctrination or socialization or a site of 
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instruction, but also as a cultural terrain that promotes student empowerment and self-transfor-
mation”(Mclaren 2009:62).  Det giver os mulighed for at se, i dette tilfælde daginstitutio-
ner, som et sted der både fungerer som arena for små børns tilpasning til og indføring i 
samfundsmæssige krav og kulturelle normer på den ene side, og som forum for værdi-
fulde fællesskaber og erfaringer med subjektivitet på den anden. 
Phd Projektet undersøger begrebet demokratiske erfaringer og bidrager til et kritisk pæ-
dagogisk forskningsfelt med en fællesskabsorienteret forståelse og præcisering af begre-
bet i forhold til daginstitutionskonteksten. Projektet indskriver sig i barndomsforsk-
ningsfeltet ved sit udgangspunkt i erfaremuligheder i børns hverdagsliv og opfattelsen 
af barndom som meningsfuld i sig selv, men udfordrer samtidig forståelsen af børns 
perspektiver som det centrale udgangspunkt for demokratiske erfaringer.  
Afhandlingen bidrager desuden med viden om hvordan normative opfattelser i dagin-
stitutionsfeltet af ’gode børn’, barndom, pædagogik og ’det demokratiske’ får betydning 
for forskellige børns muligheder for at gøre sig demokratiske erfaringer.  Afhandlingen 
forbinder således viden om normative forståelser og positionering og disses betydning 
for in- og eksklusion af forskellige børn med viden om demokratiske erfaringer og erfa-
remuligheder for alle.  

1) Historisk og politisk kontekst 
I det følgende skitserer jeg kort hvordan ’det demokratiske’ er gået fra at være eksplicit 
forbundet med fred og samfundsopdragelse til et demokratisk samfund, bl.a. gennem 
en daginstitution præget af demokrati som livsform, til at være implicit forbundet med 
den pædagogiske tradition og praksis. Efterfølgende diskuterer jeg betydningen af de-
mokratiets ’genkomst’ på den daginstitutions-politiske dagsorden, og argumenterer for 
behovet for at undersøge demokratibegrebet nærmere i tilknytning til hverdagsliv i dag-
institutioner.  
Demokratiopdragelse var i efterkrigstiden tydeligt og eksplicit fremhævet som et cen-
tralt formål med daginstitutionerne i Danmark, men blev tilsyneladende over tid inte-
greret som en implicit selvfølgelig del af en dansk og nordisk børnehavetradition, for 
igen at komme eksplicit på den politiske dagsorden i forbindelse med den seneste revi-
sion af dagtilbudslov og de styrkede læreplaner i sommeren 2018. Derudover fremhæ-
ves forbindelsen mellem demokrati og dagtilbud også eksplicit i ghettoplanen der blev 
vedtaget i samme uge. 
 
Demokrati og Daginstitution  - Fra eksplicit fokus til implicit forståelse 
Opdragelse til demokrati har været et væsentligt omdrejningspunkt for debatten om 
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daginstitutionernes formål og udformningen af den konkrete pædagogik siden efter-
krigstiden(Rosengaard 2016), (Gulløv 2015), Øland 2012)1. Med skiftende betydninger i 
forskellige historiske perioder har demokratiopdragelsen i tilknytning til daginstitutioner 
været betragtet som en væsentlig del af det fredsbevarende og nations-sikrende værn 
mod trusler udefra.  I Efterkrigstiden blev demokrati ifølge Sofie Rosengaards analyse 
til selve opdragelsens formål og forbindes med evnen til selvstændig tænkning og kritisk 
stillingtagen til autoriteter (Rosengaard 2016:11)2. Totalitære og populistiske kræfter 
skulle bekæmpes med frie og demokratisk sindede mennesker, og dette skulle starte så 
tidligt som muligt ud fra forestillinger om at menneskelige attituder grundlægges alle-
rede i de tidlige barneår i tæt forbindelse med barnets naturlige udvikling(Gulløv 
2015:179),( Øland 2012:578). Livet i daginstitutionen skulle være præget af demokrati 
som livsform med stærk inspiration fra Hal Koch’s tanker, der generelt havde stor ind-
flydelse på efterkrigstidens demokratiforståelser i Danmark, og som især lagde vægt på 
deltagelse i den demokratiske samtale og i beslutningsprocesser(se Koch 1946). Det 
blev et mellemmenneskeligt anliggende – en måde at være sammen på i et samfund.  
Ifølge Eva Gulløv og Kristensen & Bayer’s fremstillinger af den historiske udvikling 
blev retten til at udtrykke sin mening og sine personlige tanker derfor et centralt punkt i 
diskussioner om børneopdragelse i tilknytning til udviklingen af fællesskaber med plads 
til alle - både i den lille børnegruppe og i det store samfund, og det fik en central betyd-
ning i udviklingen af hvad der blev kaldt fællesopdragelse af småbørn med inspiration 
fra Alva Myrdahl i Sverige og danske Inger Merethe Nordentoft (Gulløv 2015:179)3, 
(Kristensen & Bayer 2015:169). 
Samtidig rammer denne udvikling et daginstitutionsfelt som i takt med velfærdsstatens 
udbygning i stigende grad bevæger sig fra at have været et primært privat eller civilt 
samfunds anliggende til også og i stigende grad at være et offentligt anliggende. Pæda-
gogisk var feltet præget af reformpædagogiske strømninger der, siden begyndelsen af 
1900 tallet, både teoretisk og praktisk drøftede og afprøvede forskellige alternativer til 
mainstream pædagogisk skolegang og børneopdragelse ud fra en lang række forskellige 

                                                      
1 I dette afsnit trækker jeg primært på: dels Sofie Rosengaards analyser af daginstitutionen som 
nationens værn mod udefra kommende trusler, hvor demokrati spiller en afgørende rolle i be-
stemte perioder (Rosengaard 2016, 2018), samt på Jan Kampmanns og Eva Gulløvs fremstillin-
ger af de pædagogiske opfattelser og forandringer i hhv. debatten om formålet med institutioner 
og opfattelser af arbejdet med det demokratiske i den pædagogiske praksis (Kampmann 2004, 
2014) (Gulløv 2015). Desuden trækker jeg på Jens Erik Kristensens og Søs Bayers bind 2 – 
Kamp og status, de lange Linjer - i det historiske værk om børnehavernes og pædagogprofessio-
nens historie(Kristensen & Bayer 2015). 
2 Analysen er blevet til på baggrund af beskrivelser i lovtekster og faglige tidsskrifter i perioden 
1945-2015, og interviews med pædagoger, som en del af PhD projektet: ”Fremtiden Starter i 
Børnehaven” 2018. 
3 Med reference til Kristensen 1952 og Hoffmeyer 1978. 



 16 

og også modsatrettede inspirationer, der samtidig havde som fælles ambition at udfor-
dre det etablerede skolevæsens curriculum orientering til fordel for et mere barnecentre-
ret udviklings- og læringssyn4. Opdragelsen af børn til kritisk tænkning og selvstændig 
stillingtagen lå således fint i forlængelse af disse, ganske vist forskelligartede, ideer om 
barnet som et væsentligt udgangspunkt for pædagogikken.  
”Den reformpædagogiske grund idé var, at demokratiet er baseret på, at det enkelte menneske er i 
stand til at indgå ligeværdigt i fællesskaber. I den forståelse stod konfliktløsning, forhandling, tolerance 
overfor forskellighed, ytringsfrihed og aktiv deltagelse som centrale markører af det demokratiske ideal 
og fungerede derfor som pejlemærker for pædagogikken”(Gulløv 2015: 185), (se også Kampmann 
2014:24).  Udover at opsamle reformpædagogikkens grundidé om demokratisk opdra-
gelse udpeger citatet også demokratiets centrale forbindelse mellem individets rettighe-
der og udfoldelsesmuligheder og aktive deltagelse i (og forpligtethed på) udviklingen af 
fællesskabet som en central figur i spørgsmålet om demokrati og demokratiopdragelse -  
en demokratiopdragelse der ganske vist vipper i retning af de respektive yderpoler i for-
skellige teoretiske traditioner, historiske perioder og praktiske handlinger, men ikke de-
sto mindre, efter min opfattelse, altid er til stede. Det har også betydning for min erken-
delsesinteresse der knytter sig til muligheder og begrænsninger for børns erfaringer med 
at befinde sig i mellemstedet mellem deres egne perspektiver og ønsker og forholdet til 
fællesskabets visioner5. 
Op gennem 60erne og 70erne udbygges velfærdsstaten voldsomt og hurtigt, og i takt 
med dette vokser daginstitutionsområdet eksplosivt i kvantitet, ligesom der udbygges på 
uddannelsesområdet og således uddannes mange nye pædagoger til småbørnsområdet.  
Det antiautoritære opdragelsesideal var i mellemtiden blevet mere generelt udbredt6, og 
i kølvandet på dette opstod der, ifølge Rosengaard, en kritik af denne selvfølgeliggørelse 
– at pædagogerne var blinde for den(Rosengaard 2016:12). Tidens marxistiske inspirati-
oner drejede kritikken i retning af en generel kapitalisme- og samfundskritik, hvor der 
til dette formål bl.a. blev hentet inspiration til samfundsopdragelsen i det daværende 
Sovjetunionen og DDR. Børnene skulle opnå viden om samfundets strukturer og ind-
retning (herunder bl.a. demokrati som styreform), sådan så de blev bedre i stand til at 
forholde sig kritisk til den. Det udformede sig bl.a. i en pædagogisk tilgang, der blev 
kendt som Struktureret Pædagogik, hvori også indgik de senere så berømte begreber 
om hhv. fri leg og struktureret leg(se bla. Brostrøm 1977). Samtidig ledte de marxistisk 
og psykoanalytiske inspirationer fra bl.a. Oskar Negt og Thomas Ziehe til eksperimen-
ter med erfaringspædagogik der i modsætning til den strukturerede pædagogik fokuse-
rede på vigtigheden af at ’indholdet’ skulle tage udgangspunkt i børnenes egne erfarin-
ger(Kampmann 1998:236). Derudover hentede andre inspirationer i den amerikanske 
radikale pædagogiske bevægelse og dennes fokusering på modstands muligheder, samt 
                                                      
4 Se Jan Kampmanns fremstilling af danske og internationale strømninger i den reformpædago-
giske bevægelse i Danmark i Aabro 2014. 
5 Med inspiration fra Biesta(2017, 2009) 
6 Hvilket bl.a. tydeliggøres med afskaffelsen af revselsesretten i offentlige institutioner i 1967. 
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betoningen af børns egne kulturer og meninger(Kampmann 2014). Demokrati som livs-
form trådte på den måde i baggrunden i de pædagogiske diskussioner, samtidig med at 
det fortsat levede som en integreret del af hverdagspraksis og selvforståelsen i daginsti-
tutionerne(Rosengaard 2016:12)(2018)),(Gulløv 2015), (Kampmann 2014). Til trods for 
den store udbygning af daginstitutionssektoren og den forholdsvis lange historiske ud-
vikling var den statslige styring på området meget begrænset, og de formelle formålsbe-
stemmelser fortsat en del af sociallovgivningen. Samtidig eller måske netop derfor var 
feltet ifølge Kampmann og Kristensen & Bayer præget af megen offentlig debat om 
formålet med daginstitutioner, børneopdragelse og pædagogik. Som jeg læser det, var 
perioden både præget af en betoning af daginstitutionen som samfunds forbere-
dende(og ideelt set forvandlende), og på en stigende betoning af barndommen som ha-
vende værdi i sig selv, og en tydeliggørelse af børn som subjekter i egen ret.  
I  80erne og 90erne voksede kritikken af den strukturerede pædagogik i pædagogiske 
kredse, med afsæt i idealer om børns selvforvaltning og selvbestemmelse7 og en dertil-
hørende anerkendende pædagogisk tilgang8.  
Sammen med ideen om barnet som kompetent9 førte disse strømninger til en række 
pædagogiske eksperimenter i daginstitutioner landet over der forsøgte at tage konse-
kvensen af tiltroen til barnet ved at nedbringe voksenindblanding gennem rutiner, akti-
viteter og afbrydelser i det hele taget, med henblik på at styrke barnets muligheder for 
selv at styre hvad det skulle gøre og sammen med hvem. Det var således en bevægelse 
fra at de voksne skulle styre og organisere børns kroppe og deres tid, til at børn skulle 
lære selv at gøre det, men samtidig på måder som blev påskønnet af voksne. Heri lå 
også en opfordring til barnet om introspektion og selvrefleksion over egne handlinger 
og forehavender(Kampmann 2004:141). 
Denne tendens bidrog til, at den pædagogiske debat på dagtilbudsområdet i høj grad 
kom til at handle om forholdet mellem hhv. voksenstyring og strukturering af børn på 
den ene side og børns egen forvaltning af deres tid på den anden side.  
I 1989 vedtog FN konventionen om Børns Rettigheder, hvilket kan ses som en væsent-
lig markering af børn som rettighedshavende subjekter der i sig selv har krav på at blive 
taget alvorligt, at blive beskyttet og på medbestemmelse i forhold der vedrører dem. 

                                                      
7 Esben Jerlangs bog ”Selvforvaltning” fra 1988, der siden blev genudgivet i mange oplag og ud-
givelser, senest i 2011, var et forsvar for en barnecentreret pædagogisk praksis der satte menne-
skets selvbestemmelse og selvforvaltning i centrum, med tråde tilbage til en række reformpæda-
gogiske tænkeres ideer om netop dette. 
8 Bla inspireret af Berit Baes forskning om anerkendelse, der fik stor udbredelse i danske pæda-
gogiske kredse. 
9 Også ikoniseret gennem udgivelsen af psykolog og familieterapeut Jesper Juuls: Dit kompe-
tente Barn i 1996. Bogen var egentlig henvendt til forældre og blev bl.a. kritiseret for at være ate-
oretisk. Samtidig var den vældig populær i pædagogiske kredse.  
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Særligt konventionens artikel 12 om børns ret til at blive hørt omkring forhold der ved-
rører dem, kan ses som et yderligere argument for børns ret til deltagelse og medbe-
stemmelse i daginstitutionen10. Konventionen fik dog ikke så meget opmærksomhed i 
Danmark, og er i skrivende stund(forår 2019) fortsat ikke implementeret i dansk lovgiv-
ning, om end netop artikel 12 er skrevet ind i Børne og socialministeriets samlede udgi-
velse af de reviderede læreplaner i 2018(Børne – og Social Ministeriet 2018).  
Grunden til konventionens relative ubemærkethed i Danmark, i hvert fald på daginsti-
tutionsområdet, kan måske være at der, på baggrund af bl.a. den forholdsvis lange dag-
institutionshistorie og de reformpædagogiske rødder, var en forestilling om at det at 
lytte til børn og tage dem alvorligt, allerede var integreret. Eva Gulløv skriver i den for-
bindelse at den udbredte pædagogiske tradition med ”at tilskynde børn til at fortælle hvad de 
har oplevet, sige hvad de føler, fortælle hvad de gerne vil gøre eller som det siges igen og igen: at lære bør-
nene at sætte ord på”, kan ses som en tråd tilbage til Hal Kocks betoning af den demokra-
tiske samtale som demokratiets forudsætning (Gulløv 2015), men lå samtidig også i for-
længelse af de reformpædagogiske inspirationer, der på forskellig vis tilskyndede til at 
’det skulle komme fra barnet’ eller vom Kinde aus(Kampmann 2014). At lytte til børn 
blev således opfattet som allerede integreret i pædagogikken og implicit forstået som 
centralt i ’det demokratiske’. 
Udover at betragte børns verbale ytringer som vigtige for deltagelse i den demokratiske 
samtale, betød den generelle integration af demokrati som livsform i daginstitutionernes 
hverdagsliv at det nærmest blev det samme som den sociale samværsform og arbejdet 
med at sørge for ’at vi alle sammen kan være her’, hvilket måske forklarer hvorfor pæ-
dagogerne i Gulløvs forskning ser ud til nærmest at opfatte sociale kompetencer som 
synonym for demokratisk sindelag(Gulløv 2015:182). 
 
Demokratiske udspænd 
De skiftende historiske bevægelser viser hvordan demokratiopdragelsen eller dannelsen 
af demokratiske medborgere over tid har bevæget sig mellem to yderpoler og haft for-
skellige udsving afhængig af politiske og pædagogiske strømninger. Det ene udspænd 
ligger mellem demokratiopdragelse forstået som forberedelse af fremtidens demokratiske 
medborgere til et samfund med demokrati som styreform11 på den ene side, og demo-
krati som livsform eller samværsform, som noget mennesker deler med hinanden i de fæl-
lesskaber de indgår i, på den anden side. Det er samtidig også et udspænd mellem de-
mokrati som noget der er som en fast form, eller som noget der skabes og genskabes i et 
mellemmenneskeligt samliv. 

                                                      
10 Kjørholt og Winger kritiserer i artiklen ”Barndom og Rettigheder under luppen”(2013) ten-
densen til at give artikel 12 forrang for de andre artikler i konventionen, og der peges på hvor-
dan det ser ud til at betyde en overfokusering på børns individuelle og sproglige udtryk, til fordel 
for børns ret til bl.a. omsorg og sikkerhed(Kjørholt og Winger 2013).  
11 I betydningen at Demokrati betegner en stats- eller styreform, som efterspørger nogle særlige 
indsigter og kompetencer hos dets indbyggere. 
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 Det andet udspænd ligger mellem demokratiopdragelse som noget børn hhv. skal in-
troduceres til, forstå og vide noget om, på den ene side, eller som noget, de kun kan tilegne 
sig ved at erfare det i praksis, gennem deltagelse i sammenhænge der kan kaldes demokra-
tiske, på den anden side. Skiftende pædagogiske bevægelser og politiske dagsordener 
har betydet at betoningerne i retning af hhv. den ene eller anden yderpol har haft for-
rang, samtidig med at alle positionerne fortsat har været til stede. 
 
Skoleparathed og offentlig styring 
I de senere årtier er daginstitutionerne i stigende grad blevet underlagt statslig og særligt 
kommunal styring og indblanding som en del af moderniseringsprojektet i den offent-
lige sektor, der sammen med internationale politiske strømninger har sat formålet med 
daginstitutioner på dagsorden ud fra et spørgsmål om kvalitet og nytte i et arbejdsmar-
keds- og uddannelsespolitisk perspektiv. Kristensen og Bayer kalder dette skifte for ’det 
pædagogiske systemskifte’, fordi det markerer et markant skifte i både retorik og poli-
tik(Kristensen og Bayer 2015:47). Det arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske sætter 
bl.a. kompetencebegrebet på dagsorden på en ny måde, idét det peger på vigtigheden af 
at børnene tilegner sig de nødvendige kompetencer med henblik på fremtidig uddan-
nelse og arbejdsmarked. Det betyder konkret at daginstitutionens formål bl.a. tegnes op 
som skoleforberedende og sikring af de nødvendige kompetencer til livet som skole-
elev. Kompetencer forstås altså her som noget børn skal tilegne sig, og som noget pæ-
dagoger og lærere skal sørge for at børn får. I en kontekst af EU's livslang Lærings poli-
tik bliver det samtidig rammesat som noget der nødvendigvis må fortsætte hele livet. I 
Kristensens og Bayers fremstilling smelter dette kompetencebegreb sammen med det 
pædagogiske felts forestilling om barnet som(allerede)værende kompetent, hvilket bety-
der at børn på den ene side betragtes som nogen der er utroligt kompetente til at gøre 
mange ting selv, men samtidig også som nogen der skal tilegne sig rigtig mange ting for 
at kunne klare sig senere hen(Kristensen og Bayer 2015: 49-50). Måske kan man tilføje 
at det også bidrager til forestillingen om børns evne til at lære som ubetinget og grænse-
løs, og dermed også til forestillingen om daginstitutionens (og skolens) uanede mulighe-
der for at understøtte dette(Kampmann 2004),(Fendler 2008, 2001).  
Transnationale politikker og forestillinger om globale standarder for kvalitet i daginsti-
tutionen, der præciserer betydningen af kvalitet i daginstitutioner for hvordan det går 
børn videre i skole og uddannelse, sætter afgørende præg på dansk daginstitutionspoli-
tik op gennem 00’erne(Kristensen & Bayer 2015,)(Haandbæk-Schmidt 2018). Ikke 
mindst OECD’s Starting Strong publikationer(I-IV) får stor betydning i form af kon-
krete anbefalinger og ordlyd, der spejles i konkrete danske initiativer12. Tendensen til at 
udvikle internationale definitioner på kvalitet i uddannelse og nøgleindikatorer bevæger 
                                                      
12 Se OECD Starting Strong 2001, 2006, 2011, 2015 og 2017. http://www.oecd.org/educa-
tion/school/earlychildhoodeducationandcare.htm 

http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcare.htm
http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcare.htm
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sig i retning af et løsrevet dekontekstualiseret blik på early childhood education, hvilket 
bla kan ses i det seneste initiativ til at udvikle standardiserede vurderingsredskaber af 
børn i daginstitutioner(se OECD IELS)13. Det installerer i stigende grad en opfattelse af 
barndom, institutions-(og skole-)liv som universelt definerede og løsrevede fra børns(og 
voksnes) konkrete samfundsmæssige og kulturelt indlejrede hverdagsliv, samtidig med 
at det skaber udfordringer for mulighederne for at øve indflydelse på samme hverdags-
liv og udformningen af det konkrete pædagogiske arbejde(se bla Vandenbroeck  et al 
2012). Desuden bidrager dominante diskurser (Moss 2017) om skoleparathed og tidlig 
indsats, og nødvendigheden af investeringer i de tidlige år for senere afkast – det så-
kaldte Heckman-argument14 - til at formålet med dagtilbud fremhæves som værende at 
lægge de vigtigste grundsten til børnenes videre færden i uddannelsessystemet15.  Samti-
dig er daginstitutionens rolle som forebyggende for social udsathed trukket frem igen16 i 
form af opmærksomheden på tidlig indsats, som konsekvens af investeringsargumentet 
der understreger nødvendigheden af at alle får en god start, at ingen efterlades på tog-
perronen, af hensyn til sikring af arbejdskraft i fremtiden, og for at modvirke at de eks-
kluderede bliver en byrde eller en trussel. Institutionerne skal kompensere for hvad der 
defineres om mangelfulde ressourcer i udsatte børns opvækst. Det betyder at der samti-
dig med den lange tradition for at have ambitioner om at tage børn alvorligt, lytte til de-
res perspektiver og organisere hverdagen med udgangspunkt i deres interesser, i sti-
gende grad indfinder sig pædagogiske blikke på børn der vurderer deres udvikling i for-
hold til forestillinger om skoleparathed og forebyggelse af eller kompensation for social 
udsathed.  
Som en del af udviklingen i den offentlige sektor og skiftet i retning af workfare frem-
for welfare (Krejsler 2013) indfinder der sig også styringsrationaler og -former, sådan at 
velfærdsstaten i stigende grad styres efter en kvalitetsoptimerings logik og økonomiske 
rationaler, samt forestillinger om sand viden og best practice. Heri ligger der samtidig 
en forestilling om at det lader sig gøre at fastsætte fælles globale mål, at skabe fast viden 
om effekten af bestemte typer af pædagogiske(og sociale indsatser), som samtidig lader 
sig dokumentere, sådan så vi som samfund kan sikre os at de offentlige skattekroner 
kan bruges bedst muligt(Kristensen & Bayer 2015). Konkret manifesterer det sig bl.a. i 
                                                      
13 Se http://www.oecd.org/education/school/the-international-early-learning-and-child-well-
being-study-the-study.htm 
14 Baseret på James Heckmans beregninger af økonomiske afkast ved at investere i børns tidlige 
år, fremfor som tendensen ellers har været globalt, at bruge flere penge jo ældre børnene blev 
(Se fx. Conti et al 2016). Se også Starting Strong 2017, hvor børns performance i PISA tests i 15 
års alderen forbindes med deres adgang til daginstitutioner. 
15 I Danmark kan dette desuden ses i forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud(Ministeriet for 
Børn Unge og Ligestilling 2016), Rådet for Børns Lærings(statsligt nedsat rådgivningsorgan) an-
befalinger årsrapporten fra (2016: kap.1), samt Dagtilbudsaftalen fra 2017:Stærke dagtilbud - Alle 
skal med i fællesskabet. 
16 Ifølge Kristensen & Bayer var det socialt forebyggende arbejde en del af formålet med dagin-
stitutionerne helt tilbage til asylernes tid, men det fortrængtes med den store kvantitative udbyg-
ning af sektoren til fordel for et mere almenpædagogisk sigte. 

http://www.oecd.org/education/school/the-international-early-learning-and-child-well-being-study-the-study.htm
http://www.oecd.org/education/school/the-international-early-learning-and-child-well-being-study-the-study.htm
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form af en lang række kommunale prioriteringer og tiltag der skal sikre ’kvaliteten’ gen-
nem forskellige former for redskaber og rapporteringskrav, der ideelt set kan dokumen-
tere kvalitet i praksis17. I nogen kommuner betyder det at der træffes beslutninger på 
forvaltningsniveau om hvilke pædagogiske programmer(fx ICDP, PALS mm)18 der skal 
arbejdes med i daginstitutionerne. I andre kommuner indføres forskellige måleredska-
ber og dokumentationskrav der gør det muligt at sammenligne indsatser i de forskellige 
institutioner. 
Debatten om daginstitutionen har desuden i de senere år især drejet sig om  hhv. det 
skoleforberedende vs. det barndoms-orienterede som det vigtigste for daginstitutionen 
(Handbæk Schmidt 2017), (Klitmøller & Sommer(2015), (Aabro 2014), (Krejsler et al 
2013), (Jensen et al 2010), samt om betydningen af styringsværktøjer for det pædagogi-
ske arbejde i institutionen(Ahrenkiel et al 2015), (Buus 2012). Forskning viser at der i 
stigende grad dokumenteres omkring voksenstyrede skolelignende aktiviteter, og at 
dette er med til at forme forståelsen af hvad der er vigtigt, og dermed hvad der er det 
centrale i daginstitutionernes arbejde, samt at introduktionen af en række forskellige sty-
ringsværktøjer og pædagogiske koncepter er med til at forandre pædagogers arbejde, 
samtidig med at de gribes og tilpasses forskelligt i forskellige institutioner((Togsverd 
2015)(Aabro 2016) (Peter Ø Andersen 2014), (Maja Plum 2014), (Ahrenkiel et al 2015, 
2012), (Buus 2019)(Buus et al 2012).  
På den ene side kan man sige at ’det demokratiske’ ser ud til over tid at have smeltet ind 
i hvad der også opfattes som dansk børnehavetradition, skandinavisk pædagogik eller 
nordisk barnesyn, og således ligger underforstået eller selvfølgeligt som en del af værdi-
grundlaget under arbejdet med det sociale, og i synet på det individuelle barn som unikt 
og aktivt subjekt der skal tages alvorligt og involveres. Det bliver her til en integreret del 
af daginstitutionspædagogikken og selvforståelsen som noget der tages for givet, og 
som noget der er styr på. På den anden side ser daginstitution som arena for demokrati-
opdragelse ud til, i en længere historisk periode, at have været trådt i baggrunden i for-
målsdebatten til fordel for spørgsmålet om leg eller læring, om det skoleforberedende 
og socialt kompenserende, eller barndommen som værdi i sig selv. (Kristensen & Bayer 
2015), (Kampmann 2014), (Aabro 2014), (Ahrenkiel et al 2012). ’Det demokratiske’ kan 
således betragtet siges at være blevet indforstået og selvfølgeliggjort.   
Med denne afhandling ønsker jeg at bidrage til at udpakke ’det demokratiske’ fra det 
pædagogisk implicitte og institutionelle naturgivne, med afsæt i den brede samfunds-
mæssige – både historiske, politiske og pædagogiske - enighed om vigtigheden af demo-
kratisk opdragelse i daginstitutionen, der samtidig efter min opfattelse nødvendiggør en 
kritisk udforskning af hvorledes dette kan forstås, hvordan det faktisk udfolder sig, og 

                                                      
17 Se EVA 2017 for Vidensopsamling om Kvalitet i Dagtilbud. Et forsøg på at formidle pointer 
fra forskning til dagtilbudsområdet – om ’hvad vi ved’ om kvalitet i dagtilbud. 
18 Se Aabro 2016 for en beskrivelse og diskussion af dette. 



 22 

hvordan det kunne udfolde sig.  Samtidig kompliceres en undersøgelse af dette netop af 
at den ankommer i feltet på et tidspunkt hvor mange andre stærke dagsordener og inte-
resser tiltrækker sig opmærksomhed i andre og også modsatte retninger. 
 
Demokrati som dansk værn mod fremmede værdier og kulturer 
Perioden fra 2008 og frem markerer ifølge Sofie Rosengaard et skifte, hvor daginstituti-
onen igen forbindes med demokrati som værn mod udefrakommende trusler, denne 
gang i form af to hovedtrusler: den globale konkurrence, samt særligt muslimske ind-
vandrere der opfattes som havende anderledes og i udgangspunktet ikke-demokratiske 
værdier. Samtidig med et ideal om tolerance og anerkendelse af forskellighed forbindes 
demokrati med Danmark og Danskhed, og som noget der skal beskyttes, så det ikke lø-
bes over ende af hvad der opfattes som kulturelt fremmed. Selvstændigt tænkende de-
mokratisk sindede borgere defineres som modsvaret til både presset fra den globale 
konkurrence, såvel som det interne pres fra nye befolkningsgrupper(Rosengaard 
2016:13)(Rosengaard 2018). Således bliver de danske borgere betragtet som naturligt 
demokratisk sindede, noget som ikke skal ødelægges.  
I gen-introduktionen af daginstitutionen som arena for demokratiopdragelse og værn 
mod udefrakommende trusler er ’det demokratiske’ noget der er i daginstitutionen og 
hos danskerne, og som skal bevares og forsvares, hvilket betyder at nytilkomne skal til-
egne sig demokratiske(danske) værdier og væremåder som centralt i integrationsproces-
sen. Det kan bl.a. ses i regeringens Handleplan til forebyggelse af ekstremisme og radi-
kalisme (Justitsministeriet 2016a), hvor det anbefales specifikt at radikalisering forebyg-
ges gennem opbyggende indsatser i daginstitution og skole, sådan som det udtrykkes af 
daværende Børne – Undervisnings- og Ligestillingsminister Ellen Trane Nørreby i pres-
semeddelelsen; ”Skal børnene klare sig bedre end deres forældre, så er det helt afgørende at vi sætter 
ind med tidlig indsats og med forebyggende initiativer i både vores dagtilbud og skoler, så børnene lærer 
det danske sprog og får indgående forståelse for demokrati og medborgerskab”(Justitsministeriet oktober 
2016b)19.   
Det afspejler sig også i den seneste revision af dagtilbudsloven i 2018.  
Frem til revisionen af Lov om Dagtilbud i maj 2018 var formålet med demokrati dagtil-
bud beskrevet i §7, stk 4 som:  
”Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud 
skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesska-
ber og samhørighed med og integration i det danske samfund”(LBK 748 af 20(06/16)20. 

                                                      
19 Samme fokus ses også i stort anlagt udviklings-og efteruddannelsesprojekt forestået af UCC, 
VIA UC, Dansk flygtningehjælp og ALS research, hvor demokrati og medborgerskab eksplicit 
figurerer som bolværk mod radikalisering. Se: https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/8-
mio-kr-til-nyt-projekt-der-skal-forebygge-radikalisering-og-ekstremisme-allerede-i-boernehaven 
20 Den sidste sætning blev tilføjet ved revisionen af lovgivningen i 2011, hvilket vidner om den 
stigende forbindelse mellem opfattelsen af daginstitutionens demokratiopdragelse som betyd-
ningsfuld for integration i det danske samfund. 
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Udover selve formålsbestemmelsen var der frem til 2018 ikke mange henvisninger til 
mulige fortolkninger at hente i hverken lovtekster eller vejledninger, med undtagelse af 
en enkelt bemærkning i vejledning til lov om dagtilbud (2015), der sammen med en 
henvisning til Børnekonventionens artikel 12, understreger, under overskriften demo-
krati og medbestemmelse, at dansk bør være hovedsprog i daginstitutioner, samt at der 
skal introduceres til danske værdier(VEJ 9109 27/02/2015:48). Formålsbestemmelsens 
stk 4 om demokrati kædes således eksplicit sammen med Danmark, danske værdier og 
det danske sprog i vejledningen fra 2015. 
I revisionen af den danske dagtilbudslov fra 2018 er lovteksten en del forandret på den 
måde at vigtigheden af børns leg, tryghed, hverdagslivet som læringsmiljø og børns per-
spektiver er skrevet frem som et pædagogisk værdigrundlag for formålsparagraffer og 
læreplanstemaer. Derudover er betoningen af børns oplevelser og erfaringer skrevet 
frem som en del af et barne- og læringssyn, der sætter barnets egen aktivitet og initiativ i 
centrum for dets udviklings- og læreprocesser, hvilket bl.a. udtrykkes ved at der er tilfø-
jet et ”og oplevelser med” til stk 4 i formålsbestemmelsen, sådan så der nu står: ”Dagtilbud 
skal give børn medbestemmelse, medansvar, forståelse for, og oplevelser med demokrati”( LBK 176 af 
29/05/2018, Børne og socialministeriet 2018c). En indikation på at dagtilbuddets hver-
dagsliv også må være præget af demokrati som livsform, hvor børn oplever demokrati i 
praksis, og ikke blot lærer om det. 
Jeg opfatter det som et politisk ønske om at fremhæve eller ophøje en børnecentreret 
forståelse af læring, hvor børns leg og erfaringer står i centrum for deres lærings og ud-
viklingsproces, fremfor en mere curriculumorienteret forståelse af læring. Det er en ty-
deliggørelse af et ønske om at fastholde den danske daginstitution som et dagtilbud, der 
adskiller sig fra en førskole-tradition, og kan ses som et ønske om at skrive den pædago-
giske tradition og fortolkningsramme ind i lovgrundlaget. Samtidig kobles det lege- og 
barne-centrerede tydeligt til en læringsdagsorden i ministeriets udgivelse af de styrkede 
pædagogiske læreplaner. Som udgangspunkt for Læreplanerne er der i revisionen fra 
2018 tilføjet et fælles pædagogisk grundlag der skal reflekteres i de 6 læreplanstemaer. 
Her er læringsforståelsen, barnesynet og målsætningerne om børns erfaringer med med-
bestemmelse og demokrati i hverdagslivet skrevet meget tydeligt frem.  På side 8 i den 
reviderede læreplan forklares hovedtrækkene i det fælles pædagogiske grundlag, herun-
der forhold omkring demokrati og medbestemmelse: 
”Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i den daglige pædagogiske praksis, så børnene op-
lever at medvirke i og have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, 
køn, alder og kultur”.  Dertil suppleres der med: 
”Alle dagtilbud skal bygge på de demokratiske værdier der kendetegner danske dagtilbud, og medvirke 
til integration i det danske samfund, så børnene kan begå sig i det danske samfund. Det indebærer, at 
dansk er hovedsproget i alle dagtilbud, at børnene skal introduceres til danske traditioner, at børnene 
medinddrages mv.” (Børne- og Socialministeriet 2018a:8). 
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Udover at gøre sig erfaringer med demokrati, påpeges det således også her, at der er 
nogle demokratiske værdier og traditioner som alle børn skal lære for at kunne begå sig 
i det danske samfund. Der er således tale om to forskellige opfattelser af hvori opgaven 
med demokrati-opdragelsen består, som hhv noget pædagogerne skal medtænke i hver-
dagen ved at organisere sig sådan, at børn har muligheder for at opleve at have indfly-
delse på dagligdagen uanset baggrund, og som en værdioverføring gennem introduktion 
til danske traditioner og det danske sprog. I anden del af citatet fremhæves de demokra-
tiske værdier der kendetegner danske dagtilbud, og som alle børn skal integreres til, bl.a. 
gennem traditioner. Kendskab til dette knyttes til det danske sprog, og der etableres så-
ledes her en tæt forbindelse mellem demokratiske værdier, danske dagtilbud og det dan-
ske sprog og traditioner. Det forstærkes i aftalen om obligatorisk læringstilbud for børn 
der bor i et ghettoområde, der blev vedtaget som en del af regeringens Ghettoplan i 
samme uge som den reviderede dagtilbudslov i maj 2018. Her fremgår det; 
”(..) der skal iværksættes intensive og målrettede forløb for børn, der optages i obligatorisk læringstilbud med hen-
blik på at udvikle barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditio-
ner og højtider i forbindelse med fx jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn, samt demokratiske normer 
og værdier. Det handler bl.a. om, at børnene skal opleve, at der er ligeværd mellem drenge og piger, at barnet støt-
tes i at lytte til andre og respektere hinandens forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund, og at børnene 
oplever at have indflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen” (Børne og socialministeriet 
2018b)21. 
Daginstitutionen fremhæves her endnu tydeligere som et sted der er demokratisk, og 
hvor børn kan lære om og erfare dette; fx ligestilling mellem kønnene, og indflydelse på 
aktiviteter i løbet af dagen. I daginstitutionen er det danske og det demokratiske – der-
for skal alle børn derind og gøres demokratiske(og danske).  Set i dét lys kan de revide-
rede læreplaners fremhævelse af den danske pædagogiske tradition efter min opfattelse 
også læses som et nationsforsvar, og en del af brandingen af det nordiske og nye nordi-
ske22. Det er det ’vi’ har – som er særligt ved ’os’, samtidig med, at det også tydeliggør, 
hvad ’de’ ikke har23.  Man kan sige at fremhævelsen af den danske/nordiske pædagogi-
ske tradition i lovgivning og læreplan i dét perspektiv, bliver en del af en forskelsmarkør 
mellem ’dem’ og ’os’, bla. ved sit fokus på leg24. Der sker en sammensmeltning mellem 
det demokratiske, danske og barnecentrerede, hvilket også kan være en forklaring på 

                                                      
21 Det samlede ghettoudspil er fremlagt i marts 2018. 
22 Se Rosengaard og Øland 2011 for en diskussion af tilblivelsen og vedtagelsen af kanon for 
hhv demokrati, dansk kultur og dansk historie. Forfatterne peger på hvordan den danske kultur, 
herunder demokratiet som noget særlig dansk defineres som bla. et nationsforsvar mod hvad der 
forstås som fremmede kulturer og værdier. 
23 Ghettoudspillets hovedtekst fremskriver samtidig ikke-vestlige indvandrere som en trussel 
mod det danske samfund og de danske demokratiske værdier, (hvilket i øvrigt også er skrevet 
stærkt frem i Socialdemokratiets samlede udlændingeudspil fra marts 2018), og daginstitutionen 
bliver her en del af værnet og den forebyggende indsats mod parallelsamfund og truslen fra ikke-
vestlige værdier(Regeringen 2018).  
24 Ordet leg optræder således 109 gange i Styrkede Læreplaner – Ny Samlet udgivelse. 
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hvorfor det skrives frem på et tidspunkt hvor transnationale politikker og styringsratio-
naler trækker i retning af skoleparathed(OECD Starting Strong 2017), (Stærke dagtilbud 
2018). Jeg er inspireret til denne læsning af Judith Butler, der beskriver hvordan dét der 
forestilles som værende uforeneligt med ’de andre’, fremhæves som noget ekstremt vig-
tigt hos ’os’, og hvordan det fungerer som en del af rammesætningen af ’de andre’ som 
mindre sorgbare, og dermed som nogen der har mindre krav på beskyttelse25. I Ghetto-
udspillet fremhæves det fx at indenrigsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 
2017 viser at 58% af ikke-vestlige indvandrere mener at manden er det naturlige over-
hoved i familien(Regeringen Marts 2018:7), hvilket bruges som et eksempel på hvor an-
derledes ikke-vestlige indvandreres værdier er fra ’vores danske’. Samtidig fremhæves 
ligestilling mellem kønnene som noget af det børn skal erfare i danske dagtilbud som en 
del af det obligatoriske tilbud26. At medborgerskabsundersøgelsen også viser en større 
tilslutning til politiske og religiøse frihedsrettigheder blandt ikke-vestlige indvandrere 
end danskere, noget som ellers ofte også fremhæves som vigtige værdier i vestlige de-
mokratier, nævnes ikke(Udlændinge-Integrations og Boligministeriet 2017:11)27. 
Demokrati og daginstitution er således eksplicit kommet på den politiske dagsorden i de 
senere år, kulminerende med revisionen af lov om dagtilbud og de styrkede læreplaner i 
2018, efter at have levet en indforstået og implicit tilværelse. ’Det demokratiske’ skrives 
både frem som noget børn skal opleve i hverdagen, og noget de skal have forståelse for, 
hvilket må forstås som to grundlæggende forskellige tilgange til demokrati-opdragelse. 
Jeg argumenterer desuden for at demokrati, daginstitution og det danske forbindes på 

                                                      
25 Jeg refererer her til ”Krigens Rammer – Hvornår er livet Sorgbart?” fra 2015, hvor Butler 
fremhæver rettigheder og ligestilling for homoseksuelle i bla Holland som eksempel på hvordan 
dét, der opfattes som uforeneligt med særligt islam, fremhæves som essentielt. ’Der kan I selv se, 
hvor uforenelige vi er’. Indførelsen af obligatorisk håndtryk for nye danske statsborgere kunne 
være et lignende eksempel. ’Når vi nu ved, at der findes muslimer som ikke vil give hånd til ikke-
muslimer, nogle mænd ikke til kvinder, så indfører vi det som et krav’. Hendes pointe er, at det 
uforenelige gøres til kardinalpunkter i et rammeværk, der således producerer nogle individer som 
mere menneskelige(og demokratiske?) end andre, og dermed som mere sorgbare. 
26 Her tages det også for givet, at der er ligestilling mellem kønnene i daginstitutionen, selvom 
det ikke nødvendigvis er tilfældet(se bla Karlsson 2009, Westlund 2011 og Østrem 2009 for 
svenske og norske eksempler på dette). 
27 At demokrati er kommet eksplicit på den daginstitutions-politiske dagsorden kan også ses som 
en del af bredere uddannelsespolitisk dagsorden i de senere år, hvor demokrati og medborger-
skab fremhæves som vigtigt, og med særlig adresse til ikke vestlige indvandrer, hvis tilstedevæ-
relse i sig selv ses som en trussel mod demokratiet. I de senere år har Undervisningsmisteriet 
gennemført en række kampagner og initiativer på området og bla stiftet Rådet for Demokratisk 
Dannelse i Oktober 2018 med særlig fokus på ungdomsuddannelserne. At demokratiet forstås 
som truet af særligt bestemte befolkningsgrupper fremhæves eksplicit i kommissoriet for Rådet. 
Her hedder det: ”Arbejdet med at styrke den demokratiske dannelse bliver kun mere relevant i fremtiden. I 
2017 havde hver tiende elev, der begyndte i skole, ikke-vestlig baggrund. Og der er kommuner i Danmark, hvor 
mere end 20 pct. af borgerne har ikke-vestlig baggrund.”(Undervisningsministeriet 2018:2).  
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særlige måder på den politiske dagsorden, der betyder at der ser ud til at være forskel på 
hvilke slags børn der skal udsættes for hhv. den ene eller den anden pædagogiske til-
gang28. 
 
Afhandlingen er baseret på den modsatte opfattelse, idet jeg ikke antager at daginstituti-
onen er demokratisk, men snarere antager at der, til trods for stærke diskurser om skole-
parathed og stigende specifikke mål og dagsordener for børns udbytte i daginstitutioner, 
stadig potentielt er muligheder for at børn kan gøre sig demokratiske erfaringer. Derud-
over bliver det relevant at bidrage til en udfoldelse og præcisering af demokratibegrebet 
i tilknytning til børn i daginstitution, med henblik på at kunne levere analyser af hvilke 
opfattelser der ser ud til at få konkrete betydninger i praksis. Afhandlingen kommer 
dermed til at bidrage til at skærpe opmærksomheden omkring demokrati i daginstitutio-
nen som noget børn skal have mulighed for at erfare sammen med andre her og nu, 
fremfor at være noget man skal lære (om), for senere at blive en god medborger. Måske 
er der ikke mindst nu brug for at slå til lyd for at forstå alle børns barndomme som vær-
difulde i sig selv, også børn af ikke vestlige indvandrere og flygtninge. 

2) Forskningskontekst 
I dette afsnit forholder jeg mig til de forskningsfelter som PhD projektet står i forhold 
til, er inspireret af og diskuterer med. Afhandlingen er som udgangspunkt et bidrag til 
barndomsforskningen og den kritisk pædagogisk inspirerede forskning i dagtilbud. På 
grund af den særlige konstruktion og historie for daginstitutioner på 0-6 års området i 
Norden har jeg primært forholdt mig til nordisk forskning på området. Her er det inte-
ressant, at til trods for den lange tradition for at forbinde demokrati på forskellig vis til 
daginstitutioner i Danmark, så er det kun lykkedes mig at finde ganske lidt nyere dansk 
forskning, der eksplicit undersøger demokrati i forbindelse med dagtilbud, hvilket må-
ske netop skyldes, at det demokratiske er blevet indforstået i den pædagogiske tradition 
og selvforståelse. Til gengæld er der ganske meget i både Norge og Sverige. Jeg forhol-
der mig til forskning, der på forskellig vis forbinder sig til spørgsmålet om demokrati i 
dagtilbud. Det betyder, at undersøgelser der på forskellig vis beskæftiger sig med fx 
børns perspektiver og deltagelse i forhold til læring, inklusion, social læring osv., derfor 
ikke med. Heller ikke forskning i den kritisk psykologiske tradition, der beskæftiger sig 
med bl.a. børns råderum, handlemuligheder og fællesskabelse, men fra et psykologisk 

                                                      
28 Afhandlingens feltarbejde er foretaget i 2016-2017, altså før den seneste revision af dagtil-
budslov og læreplan. Det er derfor ikke muligt at se betydningen af disse ændringer i materialet. 
I stedet bidrager det til at aktualisere debatten om demokrati i daginstitution – og understreger 
yderligere behovet for at undersøge begrebet om demokratiske erfaringer nærmere.  
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ståsted der ikke som sådan forbinder sig til demokrati. Desuden trækker jeg på etnogra-
fiske undersøgelser af hverdagsliv i daginstitutioner, og her er der til gengæld en del ny-
ere dansk forskning. 
 
Jeg opdeler afsnittet i følgende 4 forskningsfelter der er nært beslægtede, men samtidig 
forholder sig til demokrati og daginstitution på forskellige måder.  
a)  Forskning i demokrati i dagtilbud med udgangspunkt i børns perspektiver og ret til 
deltagelse 
b) Forskning der undersøger demokratiteoretiske forståelser i retning af en mere fælles-
skabsorienteret og relationel forståelse af demokrati. 
c)  Forskning der undersøger normative forståelser af ’det demokratiske’ og afledte in- 
og eksklusionsmekanismer i feltet. 
d) Forskning der undersøger hverdagslivspraksis i daginstitutioner, og hvordan disse 
også producerer forskel og forskellige muligheder for forskellige børn 
 
Barndomsforskning 
Jeg indleder med en kort gennemgang af barndomsforskningsfeltet. 
Barndomsforskningen opstod i 80erne som en kritik af de udviklingspsykologiske og 
socialisationsteoretiske forståelser af børn, der blev beskyldt for at have et instrumental-
iseret syn på børn og barndom som et forstadium til voksenlivet. ”Whether they were theo-
ries of socialisation in sociology, developmental theories in psychology or theoretical approaches in the 
field of educational science, they were all (according to these criticisms) based on a developmental para-
digm that regarded children purely as future adults and considered the successful transition to adulthood 
to be its goal”(Esser mfl 2017:2).  
I stedet argumenteredes der for at børn og barndom burde forstås som havende værdi i 
sig selv, i her og nu, og at det derfor var nødvendigt og vigtigt at interessere sig selv-
stændigt for børns hverdagsliv og barndom. På et strukturelt plan blev der bl.a. slået til 
lyd for vigtigheden af at børn figurerede som selvstændige kategorier i statistiske under-
søgelser, og ikke længere var usynlige som medlemmer af en familie(Qvortrup mfl 
1994). Inspireret af feministisk teori udviklede Leena Alanen begrebet om generationel 
orden, der pegede på hvordan kategorierne børn og voksne kunne forstås som hinan-
dens vedvarende konstitueringer, og at det derfor var vigtigt at studere barndom som 
en social konstruktion og ikke et aldersbetinget fænomen(Alanen 2009).  
Samtidig kritiserede det der senere kom til at hedde den nyere barndomsforskning(Ja-
mes Jenks & Prout 1998) fraværet af børns egne perspektiver og erfaringer i forsknin-
gen, og der udvikledes en stigende interesse for at betragte børn som sociale aktører og 
aktive medskabere og meningsskabere af deres eget hverdagsliv(Kampmann mfl 
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2017:223)29. Den nyere barndomsforskning var således optaget af at undersøge barn-
dommen fra børnenes perspektiver, og med et blik for børns fortolkninger og menings-
produktioner i bla. i deres lege og læreprocesser.  
Ifølge Esser mfl. var der en tæt forbindelse mellem den nyere barndomsforskning og en 
politisk dagsorden om at give børn stemme i samfundet, og at anerkende børn som ak-
tive subjekter i det hele taget(Esser et al 2017:4). Der udvikledes en demokratisk orien-
teret interesse for børns egne perspektiver, både i forskningen og i den pædagogiske 
praksis(Kampmann mfl 2017:224), og en række forskellige metoder til at høre børns 
fortællinger og meninger om deres eget hverdagsliv blev integreret i barndomsforsknin-
gen.  
Kritikken af fokuseringen på barnets stemme og perspektiv handlede bl.a. om, at der 
var en tendens til at høre Den Store (hvide) Mands perspektiv(James, Jenks & Prout 
1999), nemlig de børn, der var nemmest at høre(for de voksne), typisk de ældste, mest 
velformulerede og ekspressive, og at det der blev børns perspektiver, således blev no-
gen bestemte børns perspektiver. Iveren efter at lytte til børns egne perspektiver og er-
faringer medførte dermed spørgsmålet om hvem der kan repræsenteres, og hvordan 
voksne repræsenterer forskellige børns perspektiver bedst muligt (Kampmann mfl 
2017:225).  
Samtidig rejste der sig også en kritik af det singulære ’barndom’, eftersom børn oplever 
forskellige barndomme i den samme samfundsmæssige kontekst, hvilket pegede på 
nødvendigheden af at studere barndom på tværs af andre sociale kategorier som køn, 
etnicitet og klasse mv.(James, Jenks & Prout 1999).  
Florian Esser kritiserer den Nyere barndomsforskning for at have en substantialistisk 
forestilling om børns agency. Han hævder at der i ønsket om at sætte børns egne per-
spektiver på dagsorden som kritik af barnet som mangelfuldt eller sårbart udvikledes en 
naturaliseret, ikke teoretiseret forståelse af barnet som social aktør.  Han skriver; ”A 
substantialist concept of the actor and the child is based on a de-historicised , de-socialised individual-
centred idea of action. Action becomes, simply a human capability” (…) moreover the fixed and exag-
gerated assumption of children’s agency conveys the expectation that children should show agency in the 
expected form”(Esser 2017; 7), hvilket bla. gør det svært at få øje på den agency, der går 
imod hvad voksne betragter som agency, som også Seland påpeger(Seland 2013). 
Poststrukturalistiske inspirationer har i de senere år ført til en bevægelse i barndoms-
forskningen der forstår barndom som noget der gøres. Generational order bliver såle-
des til generational ordering, der understreger barndom som et performativ30. I denne 
forståelse er børn ikke sociale aktører, men agens skabes i konkrete sociale relationer, og 
barndom må studeres empirisk på tværs af rum, materialitet og humane såvel som non-
humane aktører(Esser 2017:57).  

                                                      
29 Jeg skelner mellem den Nyere barndomsforskning, der refererer til denne 2. bølge i barndoms-
forskningen og siden hen til den Senere barndomsforskning i mangel af bedre begreb for at ka-
rakterisere den 3. bølge. 
30Ibid med reference til Leonard 2015. 



 

 

29 
 

Jeg tager afsæt i det barndomssociologiske paradigmes forståelse af barndommen som 
noget der finder sted og får konkret betydning for hvad og hvem børn kan blive, skabe 
og bevæge. Barndommen(og børn) forstås således som havende værdi i sig selv. Demo-
kratiske erfaringer er derfor en rettighed i sig selv, og ikke kun noget der bør gives mu-
ligheder for, med henblik på at danne fremtidige demokratiske medborgere, men noget 
som alle børn, uanset baggrund, har ret til nu og her. Den Nyere barndomsforsknings 
projekt med at sætte værdien af barndommen i sig selv og opfattelsen af børn som soci-
ale meningsskabende aktører på dagsorden synes således fortsat mindst lige så vigtig i 
dag. Afhandlingen placeres samtidig videnskabsteoretisk og metodologisk i denne Se-
nere gren af barndomsforskningen, fordi børn, barndom og demokratiske erfaringer 
forstås og studeres som sociale fænomener, der bliver til på tværs af og igennem delta-
gelse og kommunikation i sociale situationer. Afhandlingen skal ses som et bidrag til 
forskning der understøtter andre og bredere formål med daginstitutionen end tidlig ind-
sats og skoleparathed. 
 
a) Forskning i demokrati i dagtilbud med udgangspunkt i børns perspektiver og 
ret til deltagelse 
En række nyere nordiske forskningsprojekter peger på at centrale værdier for demo-
krati, indflydelse og medbestemmelse i børnehaven ofte praktiseres i daginstitutionerne 
som individbaseret høring (Einarsdottir et al 2012), Bae 2010), (Emilson 2008), (West-
lund 2011), (Pettersvold 2015), (Kjørholt 2005), (Østrem 2008). Børnene bliver spurgt 
og får valgmuligheder, samtidig med at indflydelse ”betragtes som en bevægelse fra individ til 
noget fælles”(Westlund 2011).  Et større fælles nordisk projekt undersøgte værdier i dagtil-
bud på tværs af Skandinavien, samt Island og Finland31. Studiet viser at demokrati er en 
af de centrale værdier i de skandinaviske daginstitutioner, og at der til trods for forskelle 
i historie og bl.a. nuværende lovgivninger grundlæggende er en fælles pædagogisk orien-
tering og opfattelse af hvad pædagogisk arbejde med demokrati handler om, nemlig 
spørgsmålet om børns muligheder for at deltage og have indflydelse på fællesskabet (Ei-
narsdottir et al 2015:98, Purola et al 2016:151).  Studiet konkluderer, at de professio-
nelle, på tværs af de deltagende lande, forbinder det demokratiske med at alle bliver 
hørt, med at børn støttes i at udtrykke deres synspunkter og har muligheder for at 
træffe valg(Purola et al 2016; 153). 
Børns muligheder for at vælge og bestemme over sig selv er centralt i den pædagogiske 
tilgang til arbejdet med børns indflydelse og praktiseres kun sjældent som en kollektiv 
proces(Westlund 2011), (Pettersvold 2015). Kjørholt konkluderer at den individualise-
rede forståelse af indflydelse og medbestemmelse indimellem medfører en opfattelse af 

                                                      
31 Samlet udgivelse fra 2018 se Johansson et al 2018. 
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næsten alle kollektive aktiviteter, inkl. måltidet, som undertrykkende for barnets mulig-
hed for selv at bestemme. Samtidig tages det nærmest for givet at alle børn automatisk 
får indflydelse, når de voksne ikke styrer (Kjørholt 2005:158), (se desuden Westlund 
2011). Børns indflydelse og medbestemmelse i daginstitution sidestilles ofte med børns 
individuelle ret til at gøre hvad de selv vil(ideelt set), og opfattes som modsætning til 
gruppen, fællesskabet og voksenstyring(Westlund 2011), (Pettersvold 2015), (Kjørholt 
2005). Samtidig peges der på potentialer for at se deltagelse og involvering af børns per-
spektiver i bredere og mere sociale orienteringer(Westlund 2011), (Karlsson 2009) 
Kjørholt og Winger fremhæver tendensen til at fokusere på individet, som en konse-
kvens af en vestlig individ orienteret referenceramme, der lægger vægt på selvforvalt-
ning, selvrepræsentation og individualitet,  fremfor gensidig forpligtelse, ansvar for den 
anden, solidaritet og fællesskab(Kjørholt og Winger 2013:79)(Se desuden Østrem 2012), 
(Kjørholt og Seland 2012), (Kampmann 2004). Med henvisning til Berit Baes forskning, 
peger de samtidig på at dette også må ses i lyset af anerkendelsesbølgen på dagtilbuds-
området, der netop fokuserede på at se det enkelte barn og at anerkende børns følelser 
og udtryk, og som blev forstærket af rettighedsdiskursen i kølvandet på implementerin-
gen af FN’s børnekonvention(Kjørholt og Winger 2013). 
Disse studier har det til fælles at de kritiserer tendensen til en individualiseret forståelse 
af hhv indflydelse, medbestemmelse, deltagelse etc. der på forskellig vis kan identifice-
res i feltet, og påpeger nødvendigheden af at forstå disse begreber som bredere, mere 
komplekse og først og fremmest sociale og relationelle forhold(se fx Westlund 2011), 
(Sandberg og Eriksson 2010)(Kjørholt og Winger 2013). Samtidig forbliver ’det demo-
kratiske’ overvejende til et spørgsmål om børns muligheder for at blive imødekommet, 
forstået, involveret og taget alvorligt, og have medbestemmelse i betydningen, at deres 
ønsker, initiativer, ytringer osv i et eller andet omfang inddrages, involveres og efter-
kommes32, og demokrati som begreb undersøges ikke nærmere, selvom flere af dem 
konkluderer at de professionelle mangler sprog og begreber for at kunne forholde sig til 
aspekter af demokrati (se fx Westlund 2011, Karlsson 2009). Westlund peger desuden 
på nødvendigheden af at afnaturalisere forbindelse mellem indflydelse og demokrati. 
Fordi børn har indflydelse, fører det ikke nødvendigvis til mere demokrati(Westlund 
2011). 
En stor del af den nordiske forskning der beskæftiger sig med demokrati i daginstitutio-
ner placerer sig således efter min vurdering i den Nyere barndomsforskning der, som 
jeg læser disse studier, netop tager udgangspunkt i en opfattelse af børn som aktive sub-
jekter med krav på og ret til at blive hørt – og sådan at spørgsmålet om demokrati bliver 

                                                      
32 I BUPLs udgivelse fra 2015 om aktuel forskning i demokrati i børnehaven defineres demokra-
tiske processer på kryds og tværs af forskere, børneråd, pædagoger og kommunal repræsentan-
ter, der interviewes eller citeres som hhv; at børnene bliver hørt, at følge børnenes spor, at tage udgangs-
punkt i børnenes interesser, at planlægge aktiviteter ud fra børnenes interesser, at de voksne er lydhøre, inddrage 
børns perspektiver, at børnene kan komme til orde, at børnene føler sig mødt set og hørt, (BUPL 2015). Alt 
sammen noget der ligger helt på linje med ovenstående forskningsfund.  
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til et spørgsmål om opfyldelse af dette i en kontekst, der opfattes som grundlæggende 
voksenstyret, og hvor børn er underlagt voksnes overmagt og stærke samfundsintentio-
ner, der som udgangspunkt forstås som udfordrende for børns muligheder for medbe-
stemmelse og deltagelse. Demokrati i daginstitution undersøges her med afsæt i forskel-
lige begreber der forbindes med demokrati: medvirkning, indflydelse, deltagelse, børns 
perspektiver mm, og ofte med en indlejret forståelse af det afgørende spørgsmål som 
værende hvor meget og hvad børn kan få indflydelse på eller være med til at bestemme 
– at det er et spørgsmål om en grænse der kan flyttes, så råderummet bliver større33. 
Det trækker samtidig også på en opfattelse af de voksnes imødekommenhed overfor 
børns perspektiver, ytringer, ideer, osv. som afgørende for hvorvidt der er tale om del-
tagelse og medbestemmelse.   
Jeg anerkender vigtigheden af at involvere børns perspektiver og undersøge deres mu-
ligheder for medbestemmelse, men jeg ønsker at udfordre den tilsyneladende selvfølge-
lige forbindelse til ´det demokratiske’ på to leder. Både ved at flytte perspektivet fra gra-
den af målopfyldelse i fht. involvering af barnets eller børnenes perspektiver og deres 
respektive muligheder for deltagelse i retning af fællesskabsorienterede og processuelle 
forståelser, hvor mellemstedet mellem individ og fællesskab er det centrale fixpunkt for 
’det demokratiske’(Biesta 2013), men samtidig også ved at udfolde og udforske demo-
kratibegrebet teoretisk i tæt relation til institutionslivets hverdaglige kulturelle forbindel-
ser. 
 
b) Forskning i demokrati med blik i retning af fællesskabet 
Demokrati som formidling af fællesskabsorienterede værdier 
Andre studier beskæftiger sig med demokrati i daginstitution som noget der handler om 
centrale værdier der skal formidles og gøres aktive i hverdagen, og som er rettet mod 
det sociale og fællesskabet – mod at ’vi alle sammen skal være her’. Det pædagogiske ar-
bejde og opholdet i daginstitutionen skal her føre til en værdiprægning af fremtidens de-
mokratiske borgere gennem formidlingen og praktiseringen af disse værdier. 
Rauni Karlssons afhandling fra 2009 kobler værdierne ansvar, omsorg og respekt til de-
mokrati som intersubjektivt fænomen med reference til Biesta. Samtidig undersøger 
hun den svenske dagtilbudslovgivnings værdi fremskrivning af individuel frihed og lige-
stilling mellem kønnene, der også henføres til demokratiske værdier. Studiet er således 
en undersøgelse af værdier i praksis som en vej til at undersøge hvordan demokrati 
praktiseres. Ved at skelne mellem at tage ansvar for sine egne interesser og for fælles-
skabets regler undersøger Karlsson også den institutionelle opdragelse af det socialt 

                                                      
33 En forståelse, som også står centralt i deltagelses-stigen(Hart 1991),(Shier 2001), der inviterer 
til en analyse af graden af deltagelse og muligheden for medbestemmelse, forbundet med de 
voksnes lydhørhed, organiseringer og afgivelse af magt og beslutningskompetence. Se Gallagher 
2008 for en Foucault inspireret kritik af denne tilgang. 



 32 

kompetente barn, fordi ansvar forstås som at forfølge det man vil, gennemføre det, og 
rydde op efter sig. Karlsson konkluderer bl.a. at til trods for de stærke hensigter om li-
gestilling mellem kønnene, så socialiseres piger og drenge til traditionelle kønstereotype 
roller(Karlsson 2009)(Se også Westlund 2011, samt Østrem 2008 for en lignende kon-
klusion). 
Et af de ganske få danske studier der eksplicit undersøger demokrati i relation til dagin-
stitutioner, er det danske bidrag til det fælles nordiske værdiprojekt (Hansen et al 2018). 
Forfatterne udvikler her et begreb om demokrati-didaktik med afsæt hos Habermas og 
Klafki, og med henvisning til Biesta for et begreb om sporadisk demokrati, der define-
res som hændelser hvor børns modstand ikke afvises eller disciplineres, men i stedet fø-
rer til forandringer af situationen(Ibid:218). Det konkluderes at der er forskellige sam-
spilsmønstre der giver forskellige muligheder for at børnenes perspektiver på situatio-
nen inddrages, afhængig af i hvilken grad Pædagogen er i stand til at koble sig på 
børnenes initiativer og lade dem få indflydelse på hvordan situationen forandrer 
sig(Hansen et al: 2018)34. 
De værdiorienterede studier knytter sig, som jeg læser det, til ideen om demokrati som 
en livsform,  et samliv sammen med andre, der må være præget af bestemte værdier, der 
derfor er vigtige at videregive til næste generation. Det lægger sig op af kommunitari-
stisk inspirerede demokrati-forståelser, hvor den sociale sammenhængskraft og det de-
mokratiske spillerum forstås som afhængigt af et fælles værdigrundlag i det pågældende 
fællesskab(Se Briseid 2012). 
Demokrati som processuelt fænomen mellem individ og fællesskab 
De følgende undersøgelser kategoriserer jeg som studier, der i højere grad er optagede 
af, at placere ’det demokratiske’ i spændingsforholdet mellem individ og fællesskab, og 
som samtidig også udfolder demokratibegrebet i retning af Biestas verdenscentrerings 
ideal35.  
Mari Pettersvold undersøgte i sin PhD fra 2015 børns ret til deltagelse og medbestem-
melse i norske daginstitutioner som et forhold der udfolder sig mellem individ og fæl-

                                                      
34 Det danske bidrag til værdiprojektet kan ses som en del af en bredere bestræbelse, der retter 
sig mod udviklingen af en småbørns-pædagogisk didaktik, der knytter sig til daginstitutionens 
bredere formål og små børns udvikling, som et kritisk alternativ til den fagdidaktiske tradition, 
der knytter sig til skolens undervisningsfag(Jensen et al 2010). 
35 Gert Biesta skelner mellem en barnecentreret, curriculumcentreret og verdenscentreret retning 
på pædagogikken. Iflg Biesta har kritikken af det curriculumcentrerede paradigme traditionelt 
været formuleret med afsæt i barnet, barnets optagetheder, erfaringer, behov og interesser, hvil-
ket der historisk har været god grund til. Imidlertid peger han på, hvordan det i en tid præget af 
markedsgørelse og individualisering, ser ud til at bidrage med en infantilisering af pædagogik-
ken(et begreb han låner hos Ranciere), hvor barnet gøres til centrum i verden. Han plæderer i 
stedet for en verdenscentrering af pædagogikken, der retter barnet ud af mod verden, og hjælper 
det til at være i verden med sig selv, uden samtidig at være centrum i verden(Biesta 2018).   
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lesskab, inspireret af Honneths teori om anerkendelse og Biestas visioner for en demo-
kratisk pædagogik der understøtter muligheder for subjektivering(Pettersvold 2015). 
Pettersvold viser at socialiserende formål fylder meget i pædagogernes bevidsthed, og at 
det ser ud til at skygge for børns muligheder for deltagelse. Samtidig viser hun også gen-
nem et eksempel på et projektarbejde om bæredygtig udvikling at deltagelse og medbe-
stemmelse kan forstås som børns mulighed for i fællesskab at tage ansvar for noget og 
tage stilling til noget værdimæssigt, med inspiration fra bla. Castoriadis (Pettersvold 
2015). Jeg er inspireret af Pettersvold i forhold til at undersøge hvordan forskellige poli-
tiske dagsordener, pædagogiske målsætninger og opgaver får betydning for den pædago-
giske praksis, og hvilke muligheder eller begrænsninger det har for arbejdet med det de-
mokratiske i en dansk kontekst. Desuden er jeg, som Pettersvold, optaget af hvilke mu-
ligheder der kan vise sig, når blikket rettes mod demokratiske processer i gruppen af 
børn og voksne.  
Liv Grindheim kobler demokratiforståelser med rod i Biesta og Dewey med en under-
søgelse af hverdagslivsbetingelser og kulturelle opfattelser af deltagelse, indflydelse og 
medbestemmelse, også i en norsk kontekst, i sin PhD afhandling fra 2013. Grindheim 
fokuserer sin analyse på demokratisk dannelse gennem deltagelse i børnefællesskaber. 
Hun undersøger demokratisk dannelse i praksisfællesskaber med reference til Wenger 
1998, der forstås som et samspil mellem kulturelle og lokale praksisser, normative for-
ventninger og rutiner der udgør vilkårene for deltagelse, og samspillet mellem børn og 
relationer til de voksne der udgør den konkrete deltagelsespraksis.  Grindheim konklu-
derer at der ser ud til at være potentialer for demokratiske erfaringer i kombinationen af 
mellemrummene mellem aktiviteter og fx måltider, tydelige oplæg og fleksibilitet og 
samspil der giver mange børn og voksne muligheder for at deltage. 
Denne afhandling skal ses i forlængelse heraf, hvor jeg i lighed med Pettersvold og især 
Grindheim, ønsker at bidrage til at udvikle et begreb om demokrati der er tættere på 
kollektive aspekter af demokratibegrebet, og hvor demokrati knyttes til børns mulighe-
der for at gøre sig demokratiske erfaringer i forhold til hverdagslivets sociale situationer. 
Det bidrager til at flytte diskussion fra et fokus på hvorvidt og hvor meget børn rent 
faktisk har medbestemmelse, indflydelse eller deltagelsesmuligheder, eller fra spørgsmå-
let om i hvilken grad deres perspektiver ses, høres og imødekommes, til i stedet at 
handle om det som Biesta kalder ’det demokratiske eksperiment’ der har erfaringen 
med transformationsprocesser mellem individuelle ønsker og kollektive behov som om-
drejningspunkt (Biesta 2013: 173). Her bliver spørgsmålet om børns perspektiver også 
til et spørgsmål om hvilke muligheder børn har for at gøre sig erfaringer med at for-
holde sig til andre(s) perspektiver, og med at bøvle med dem, når de er forskellige fra 
deres egne. I lighed med Grindheim undersøger jeg nærmere hvilke konkrete erfaringer 
børn har muligheder for at gøre sig, og hvordan disse er knyttet til konkrete kulturelle 
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forhold i daginstitutionens hverdagsliv. Det bidrager til en lokalisering og konkretise-
ring af hvordan det demokratiske kan forstås i en nordisk daginstitutionskontekst. Min 
tilgang adskiller sig fra Grindheims ved at jeg udvikler det delvist samme teoretiske af-
sæt i retning af andre begreber og knytter det tæt til kulturanalysen. 
Jeg er enig med en lang række af ovenstående forskere i at der trænges til et skærpet 
sprog omkring hvori det demokratiske består, både for at vi kan forholde os kritisk til 
utilsigtede konsekvenser, og samtidig også for at vi bedre kan få hold på hvad det kan 
betyde for mindre børn i dagtilbud. Afhandlingens vidensbidrag skal ses i forhold til 
dette. Det er samtidig også et argument for at fastholde at undersøge og udfolde demo-
krati som begreb der også sætter os i stand til at skærpe kritiske perspektiver på tidens 
politiske fremskrivninger af forbindelser mellem demokrati og daginstitution.  
 
Demokratiske Udspænd 2 
Forskningsgennemgangens første halvdel tilføjer en tredje diskussion eller udspænd til 
udforskningen af ’det demokratiske’, nemlig forskellige vægtninger af forholdet mellem 
individ og fællesskab i forskellige demokratiforståelser. Er der først og fremmest tale 
om et individ(eller grupper af individer)– et barn med nogle rettigheder og perspektiver, 
der skal tages alvorligt og nogen interesser  der skal tilgodeses?, er der primært tale om 
et fællesskab, der er præget af nogle fælles værdier og interesser der skal vedligeholdes 
og udvikles?, eller handler demokrati om gensidigt forbundne processer mellem indi-
vid(er) og fællesskaber der begge udvikles gennem disse? 36. Denne afhandling placerer 
sig i sidstnævnte forståelse.  
 
c) Normative forståelser af ’det demokratiske’ og afledte in- og eksklusions-me-
kanismer i feltet 
Flere studier peger på sammenfiltringen mellem idealer om ’det demokratiske’ og speci-
fikke normative forståelser af børn og barndom i institutionslivets kulturelle kontekst. 
Sandberg og Eriksson undersøgte børns deltagelse i førskolen i Sverige og de professio-
nelles arbejde med dette. I undersøgelsen svarede de professionelle bl.a. at en adfærd 
præget af åbenhed, nysgerrighed, glæde og positivitet var noget af det de forbandt med 
’det deltagende barn’. At børnene var i stand til at vælge og tage beslutninger for sig 
selv, samt at deres kontaktegenskaber var knyttet til sociale kompetencer som evnen til 
verbalt at udtrykke sig selv, hvilket igen var en afgørende forudsætning for delta-
gelse(Sandberg & Eriksson 2010: 623). Forfatterne konkluderede således, at ”the preschool 
staff tend to interpret children's intentions in conjunction to their communication skills”(Ibid: 628), 
hvilket kritiseres på baggrund af Pramling et al’s  bredere begreb om deltagelse, hvor 
pædagogernes fortolkning af barnets intentioner indgår som en del af involveringen af 
børns perspektiver, der ikke kan begrænses til alene hvad barnet får kommunikeret. 

                                                      
36 Det er samtidig også de primære kendetegn ved de tre klassiske demokratiteoretiske paradig-
mer, hhv. liberalistiske, kommunitaristiske og deliberative teorier(Briseid 2012). Se kapitel 3. 
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Børns ret til deltagelse er således knyttet til en bestemt type af adfærd og til bestemte 
kommunikative evner, der samtidig ekskluderer børn der udviser ikke-deltagende ad-
færd(Ibid: 626). 
Anne Trine Kjørholt undersøgte som en del af sin PhD afhandling magtfulde diskurser 
om børn som rettighedshavere og deltagere i samfundet og dertilhørende subjekt for-
ståelser og barndomskonstruktioner i 90ernes pædagogiske diskurs i hhv. Norge og 
Danmark(Kjørholt 2004). Børn konstrueres først og fremmest som legende subjekter, 
hvis ret til leg ikke skal krænkes af voksne. De konstrueres desuden som autonome, 
kompetente, rationelle subjekter, der fra en tidlig alder kan udvise kompetencen til ikke 
bare at tage deres egne beslutninger, men også udtrykke disse beslutninger verbalt 
(Kjørholt 2005: 159) Der knytter sig hertil forestillinger om det frie og uafhængige og 
autentiske individ der under de rette betingelser kan folde sig fuldt ud. Samtidig er der 
et fravær af refleksion over den kulturelle kontekst hvori dette forventes at finde sted. 
”Children choose and express wishes and desires from a limited repertoire of subject positions made 
available to them within particular discursive practices that are constructed by adults in the institu-
tions”(Kjørholt 2005:167). Børn kan fx ikke vælge at være sammen med ældre børn ud-
over børnehavealderen, ældre søskende, deltage i arbejdslivsaktiviteter, eller vælge at 
være sammen med voksne.  De kan heller ikke vælge ikke at være i institution. Kjørholt 
argumenterer for også at se børn som følsomme og sårbare og som nogen der udtryk-
ker deres erfaringer på mange andre forskellige måder end gennem aktive valg og ver-
bale udtryk(Kjørholt 2005).  
Både Sandberg & Eriksen og Kjørholt viser, hvordan hhv. deltagelse, subjektforståelser 
og ideer om det rettighedshavende barn må forstås som specifikt kulturelt og socialt 
indlejret, og at disse normative forståelser samtidig ekskluderer børn der ikke udviser 
den forventede adfærd. Desuden viser de hvordan børns verbale ytringer og kommuni-
kations-kompetencer tillægges stor betydning. I lighed med dette konkluderer Pet-
tersvold at der er en risiko for at barnets ret til medbestemmelse bliver en social færdig-
hed som barnet må beherske, når de pædagogiske intentioner opfattes som vigtigere. 
”Det er da barnehagen blir en «demokratifabrikk» hvor alle barn må kunne noe «demokratisk»(…)I 
denne «demokratifabrikken» lærer barn å «begå seg», men ikke å ta stilling til verdier som at noe er 
urettferdig eller å forandre verden”(Pettersvold 2015). Pettersvold konkluderer at hvis der 
stilles krav om bestemte demokratiske kompetencer, udelukkes muligheden for uenig-
hed, og børn får ikke mulighed for at tage stilling til noget af værdimæssig betydning 
(Pettersvold 2015). 
Det ’demokratiske’, hvad enten det forstås som deltagelse, børns selvbestemmelse eller 
medvirkning, er således ikke neutralt og normfrit, men må forstås som indrulleret i kul-
turelle forbindelser for de ønskværdige, deltagende, ytrende og socialt kompetente 
børn, der fungerer som underliggende naturaliserede forståelser, der samtidig påvirkes 
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og forstærkes af samfundsmæssige dagsordener.  I lighed med ovenstående studier un-
dersøger jeg derfor de lokale kulturelle forbindelser for børn, barndom, pædagogik og 
’det demokratiske’ og disses betydning for muligheden for demokratiske erfaringer for 
alle, men i en dansk kontekst, og kigger desuden på erfaremuligheder for forskellige 
børn. 
 
d) Forskning, der undersøger hverdagslivspraksis i daginstitutioner, og hvordan 
disse også producerer forskel og forskellige muligheder for forskellige børn 
En række etnografiske studier af institutions-hverdagsliv i daginstitutioner i Danmark 
med fokus på civilisering, normalisering og in- og eksklusionsmekanismer viser, hvor-
dan forskellige børn har forskellige deltagelsesmuligheder, og forskellige muligheder for 
at efterkomme de normative forventninger til det gode børnehavebarn, samt at særligt 
minoritetsbørn har sværere ved at komme til orde og ved at få adgang til daginstitutio-
nens fællesskaber(Warming 2001),(Palludan 2005) (Bundgaard & Gulløv 2008)(Larsen 
2011, 2010).   
Hanne Warming undersøgte i sin PhD afhandling idealer om det gode børneliv og 
børns muligheder for at opnå dette. Hun konkluderer, at der er stor forskel på børns 
trivsel i daginstitutionen. Mange børn trives og har det rigtigt godt, men der er også 
børn som overvejende får nederlagserfaringer gennem deres institutionsliv. Warming 
peger på, at det kun i få tilfælde drejer sig om børn, ”der i absolut forstand er dårligere rustet 
til at være lykkelige og leve et godt liv”(Warming 2001:455). Problemet befinder sig, for stør-
stedelen af børnenes vedkommende, i stedet i relationen mellem barn og institutions-
kultur, enten i form af at institutionen ikke byder på meget i forhold til hvad der ser ud 
til at være vigtigt for børnene, og/eller ”at institutionskulturen er meget fremmedartet i forhold 
til hvad barnet er bekendt med, hvorfor det ikke forstår at positionere sig succesfuldt i institutionens so-
ciale rum”(Ibid:455). 
Charlotte Palludan undersøgte differentieringsprocesser i børnehavens hverdagsliv i 
Phd Afhandlingen fra 2005 med den sigende titel: ”Børnehaven gør en forskel”. Palludan vi-
ser hvordan der i det hierakiske møde mellem børnehavebørn og pædagoger konstrue-
res særlige normative forståelser og praktiseringer af den respektable krop, samt at bør-
nehavebørn erfarer at de habituelle tilbøjeligheder til at placere deres kroppe og deltage 
i samspil som børnene medbringer, betyder at nogen børn mødes med underkendelse 
og andre med anderkendelse(Palludan 2005:167). Nogen børn betragtes som fuld-
komne og andre som mangelfulde, og som nogen der skal udsættes for kompensatori-
ske indsatser for det de ’er’(ibid: 169). Det konkluderes at børnenes spor, udtryk og pla-
ceringer vejledes og vurderes forskelligt, og at særligt minoritetsbørn har sværest ved at 
blive genkendt som respektable børnehavebørn(Palludan 2005). 
I bogen Forskel og Fællesskab – Minoritetsbørn i Daginstitution fra 2008  belyser Helle 
Bundgaard og Eva Gulløv, på baggrund af etnografisk feltarbejde i to integrerede insti-
tutioner, hvordan hverdagens udformning, pædagogernes håndtering og sociale og kul-
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turelle forskelle får betydning for institutionens virke og børnenes relationer med hin-
anden og med personalet. Forfatterne konkluderer at mange forskellige forhold under-
støtter eksklusionsprocesser af minoritetsbørn i daginstitutioner,  bl.a. ”sprogvurderinger, 
materielle forhold, fælles referencer, sociale kategoriseringer, legerelationer, institutionskultur og pædago-
gik”(Bundgaard & Gulløv 2008: 197), og viser hvordan kombinationen af bestemte nor-
mer for kommunikation og leg og kendskabet hjemmefra til bestemte former for mate-
rialitet og referencer udgrænser minoritetsbørns muligheder for at definere samspil med 
andre børn(ibid.: 82). Derudover peger forfatterne på at pædagogerne anvender forskel-
lige forklarings-og generaliseringsmodeller til at definere og forklare hhv. minoritets- og 
majoritetsbørn – og forældre (Ibid:115). 
Vibe Larsen undersøgte i sit PhD projekt, hvordan dominerende kulturelle kategorise-
ringsformer i en småbørnspædagogisk praksis får betydning for hvilke børn der in -og 
ekskluderes gennem daglige differentieringer. Hun viser hvordan kategoriseringer af 
børnehavebørn i forskellige normative forståelser af det sociale og lineært udviklede 
barn bidrager til at ekskludere børn der ikke genkendes i disse, og forklarer det med et-
nicitet. Desuden viser Larsen hvordan disse differentieringsformer også er kategorise-
ringer der er relateret til en nationalstatsorganisering(Larsen 2011:53, 2010). 
Fælles for alle undersøgelserne er at de gennem et blik på hverdagslivet i daginstitutio-
nen viser hvordan hverdagslivet i børnehaven og mulighederne for at deltage og gøre 
sig erfaringer med at blive genkendt og anerkendt som et ’godt’ eller ideelt børnehavn 
er ulige fordelt, og i den bedste mening, samtidig kommer til at skabe forskellige mulig-
heder for forskellige børn, og særligt ekskluderer socialt udsatte børn og minoritets-
børn(Warming 2001) (Larsen 2011), (Bundgaard & Gulløv 2008), (Palludan2005). (Se 
desuden Gilliam &Gulløv 2012).   
Min afhandling stiller sig på ryggen af ovenstående forskning, idet den giver grund til at 
antage at disse mekanismer også gør sig gældende, når det drejer sig om muligheder og 
begrænsninger for at gøre sig erfaringer med ’det demokratiske’. Det giver anledning til 
at udforske erfaremuligheder for forskellige børn i daginstitutionen nærmere, hvilket 
ikke mindst skærpes af den politiske dagsorden, hvor indvandring af befolkningsgrup-
per fra ikke-vestlige lande problematiseres som en modsætning eller en trussel for de-
mokratiet. 
Karlsson og Westlund forholder sig begge afslutningsvis til forskellige muligheder for 
hhv. lige adgang til deltagelse og indflydelse for begge køn(Karlsson 2009) og mulighe-
der for minoritetsbørn(Westlund 2011), men ellers er eksklusionsmekanismer stort set 
fraværende som perspektiv i de pædagogisk orienterede studier af ’det demokratiske’, 
knyttet til daginstitutionen.  
Afhandlingens undersøgelse tager afsæt i ovenstående undersøgelser og udforsker der-
for demokratiske erfaringer med blik for differentierede muligheder for forskellige børn 
i forskellige sociale situationer. 
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3) Problemformulering 
Demokrati bruges både som betegnelse for en tilstand, en utopi, en samfundsbeskri-
velse(her har vi jo demokrati) og som en livsform og en proces. Det gør det ikke nemt 
at forske i, hvilket kan være en del af forklaringen på hvorfor en del af ovenstående 
forskningsprojekter i stedet beskæftiger sig med deltagelse, indflydelse, medvirkning, 
medbestemmelse etc. som centrale aspekter i forhold til demokrati. Til trods for dette 
har jeg alligevel fastholdt demokrati som centralt begreb for afhandlingens udforskning, 
netop fordi det lever så stærkt som normativt ideal, naturaliseret forståelse, indbygget 
værdi, og politisk intention, og samtidig figurerer i mange forskellige udlægninger. Sam-
tidig ønsker jeg at bidrage med en udfoldelse af demokratibegrebet inden for en demo-
krati-forståelse der opfatter demokrati som en aldrig færdig mellem-menneskelig proces 
det er muligt at erfare i mellemstedet eller vippepunktet mellem individuelle ønsker og 
kollektive visioner.  
 Afhandlingens ambition er desuden at bidrage med viden om kulturelle forståelser i 
daginstitutioners hverdagsliv i relation til ’det demokratiske’, ved at kigge nærmere på 
hvordan kulturens normative forbindelser for børn, barndom, pædagogik og demokrati 
konkret kommer til udtryk, og hvordan det ser ud til at have betydning for alle børns 
muligheder for demokratiske erfaringer. Et kulturanalytisk blik skærper forståelsen for 
at demokratiske erfaringer gøres i en specifik kulturel kontekst, og ikke kan begribes 
som forhold, der ligger udenfor kulturen.  
 
Afhandlingens overordnede problemformulering lyder derfor sådan her: 
Hvilke muligheder og begrænsninger, er der for, at børn kan gøre sig demokratiske erfaringer i daginsti-
tutionen?  
 
Med følgende forskningsspørgsmål: 
*Hvilke kulturelle forbindelser skal håndteres for at blive et accepteret medlem af dag-
institutionskulturen?  
*Hvilke forståelser af ’det ideelle’ barn og ’den gode’ barndom kan identificeres, og 
hvad betyder det for forskellige børns muligheder for demokratiske erfaringer? 
*Hvilke forståelser af det demokratiske og hvilke potentialer for demokratiske erfarin-
ger kan identificeres i daginstitutionskonteksten? 

4) Afhandlingens opbygning 
I kapitel 2 udfolder jeg afhandlingens videnskabsteoretiske ramme, der tager udgangs-
punkt i Dewey’s pragmatiske filosofi og erfaringsbegreb. Jeg udvider erfaringsbegrebet 
med Cathrine Hasses kulturpsykologiske og pragmatisk inspirerede kulturbegreb og 
lægger fundamentet for en pragmatisk kulturanalyse. 
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I Kapitel 3 udvikler jeg begrebet om demokratiske erfaringer teoretisk. Kapitlet trækker 
på John Deweys visioner for demokrati og uddannelse, der suppleres og diskuteres med 
Gert Biestas uddannelsestænkning og definition af demokratiske erfaringer som erfarin-
ger med subjektivitet i mellemzonen mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for 
fællesskabet. I Kapitel 3 bevæger afhandlingen sig således fra ’det demokratiske’ nær-
mere i retning af et begreb om demokratiske erfaringer.  
 
I Kapitel 4 følger afhandlingens metodologi og konkrete metodeovervejelser, valg og 
konsekvenser. Det empiriske arbejde er baseret på et undersøgelsesdesign, der kombi-
nerer etnografisk feltarbejde med et aktionsforskningsinspireret værkstedsforløb. Jeg re-
degør for designets baggrund, og viser hvordan den konkrete gennemførelse forandrer 
design og metoder undervejs, som konsekvens af mødet med feltet. Kapitlet slutter 
med en drøftelse af etiske dilemmaer og med et afsnit, hvor jeg viser hvordan jeg brugte 
international kontrastering som metodisk greb. 
 
I Kapitel 5 følger analysestrategien, der beskriver hvordan jeg på baggrund af erkendel-
sesinteressen og undersøgelsens datamateriale bevæger mig fra empiriske data til analyti-
ske temaer. Jeg viser hvordan det er en bulet og besværlig proces, der starter allerede 
undervejs i feltarbejde og værkstedsforløb, hvor konkrete erfaringer og forbløffelser be-
tyder, at der er noget jeg har forfulgt allerede undervejs. Samtidig viser kapitlet også, 
hvordan analysen bliver til i den vedvarende bevægelse mellem data produceret i det 
empiriske felt og spørgsmål, kategorier og begreber fra det analytiske felt.  
 
I Kapitel 6-9 følger afhandlingens 4 analyse kapitler 
I kapitel 6 beskriver jeg hverdagslivet i børnehaven som rytmer og landskaber og skaber 
en introduktion til daginstitutionen som kulturel kontekst. Jeg fremkalder den første 
analyse af forståelser af børn, barndom og pædagogik. 
I kapitel 7 fremkalder jeg pædagogernes37 opmærksomheder og opfattelser af det demo-
kratiske og forudsætninger for dette. Jeg viser hvordan sprog opfattes som grundforud-
sætning både for demokratiske erfaringer og for deltagelse i leg og skoleforberedelse og 
hvordan det får betydning for opfattelsen af forskellige børn. 

                                                      
37 Jeg omtaler generelt personalet og gruppen af ansatte som pædagogerne eller de professionelle 
selvom de ikke alle sammen har en pædagoguddannelse. Jeg bruger det som samlebetegnelse for 
den gruppe af voksne, der har ansvaret for det pædagogiske arbejde i fællesskab. I langt de fleste 
konkrete uddrag fra feltnoterne, hvor der optræder voksne(deres navne er med stort) er der des-
uden konkret tale om pædagoger. Omvendt fremhæver jeg i et par enkelte tilfælde, at der ikke er 
tale om pædagoger, fordi det i situationen vurderes at have betydning.  
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I kapitel 8 vender jeg tilbage til hverdagslivet i børnehaven og viser hvad det er for kul-
turelle forbindelser børn håndterer for at blive genkendt og anerkendt som legitime 
medlemmer af kulturen. 
I kapitel 9 fremkalder jeg potentialer for demokratiske erfaringer i lyset af en pragmatisk 
og fællesskabsorienteret opfattelse af demokrati. 
 
Kapitel 10 er afhandlingens afsluttende kapitel hvor jeg samler op og konkluderer på 
spørgsmålet om muligheder og begrænsninger for børns demokratiske erfaringer, og 
runder af med at pege på hvilke åbninger til forskningsfeltet det samtidig producerer. 
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Kapitel 2  Videnskabsteoretisk 
Ramme 
I dette kapitel udfolder jeg afhandlingens videnskabsteoretiske ramme. 
Afhandlingen har et pragmatisk udgangspunkt der placerer erfaringer i en kulturel kon-
tekst, hvor dømmekraft, engagement, problemløsning, kommunikation, konflikter, for-
handlinger om fælles mål, i bevægelsen mellem individuelle ønsker og det ønskværdige 
for fællesskabet(Biesta 2018) bliver specifikke i en bestemt kulturel tolknings-
ramme(Hasse 2011). Det giver mulighed for på én gang at undersøge kulturens norma-
tive forbindelser i feltet og samtidig udforske potentielle mulighedsrum for demokrati-
ske erfaringer. 
Jeg tager udgangspunkt i John Dewey’s pragmatiske filosofi og forståelse af erfaring, 
hvor mennesket bliver menneske gennem de erfaringer det gør sig gennem deltagelse 
og kommunikation i et fællesskab sammen med andre(Dewey 1916), (1925). Det gør så-
ledes erfaringer til både et ontologisk og epistemologisk begreb, og betyder samtidig at 
den mening vi skaber af vores erfaringer er grundlæggende kommunikativ, social og 
kulturel.  
 
I det følgende udfolder jeg Deweys pragmatiske filosofi og hans begreb om erfaringer, 
og derefter forklarer jeg hvordan det får betydning for afhandlingens metodologi. Jeg 
indleder med en kort introduktion til Dewey’s forfatterskab. 

1) At læse Dewey 
Deweys pragmatisk inspirerede filosofi er uadskilleligt forbundet med det mennesker 
erfarer i deres omgivelser, og det er centralt i det han selv kalder en empirisk eksperi-
mental teori om erfaring(Dewey LW1), at den konstant må rekonstrueres i tæt forbun-
dethed med vurderingen af dens betydning i forhold til de historiske og kulturelle vilkår, 
der omgiver den. Der ligger således en indbygget invitation til, og også en fordring om, 
at rekonstruere Deweys tænkning i forhold til den tid og det sted, hvor den forventes at 
give mening (Garrison 2008a). Det gælder også i dette projekt.  
Demokrati står centralt i Deweys samlede filosofiske projekt, og selvom en stor del af 
hans udgivelser omhandler andre centrale begreber som erfaring, kunst, moral osv., så 
kædes det sammen i teorien om menneskelig vækst gennem rekonstruktion af erfaringer 
i kommunikativ forening med andre(se bla. Biesta 2016 og Bernstein 2006). Demokrati 
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hos Dewey er samtidig uløseligt forbundet med uddannelse, fordi den vækst som De-
wey taler om, er en kontinuerlig erfaringsproces der kræver kultivering af samværsfor-
mer, refleksiv tænkning, kreativitet mv. Dewey fremstiller sin tænkning om demokrati 
og uddannelse i hovedværket, Demokrati og Uddannelse fra 1916 og beskriver her sin 
kritik af skolen og de pædagogiske alternativer der understøtter en demokratisk livs-
form. Samtidig udvikles og præciseres flere af de centrale begreber bag tænkningen i 
Demokrati og Uddannelse først senere, ikke mindst erfaringsbegrebet og teorien om 
kommunikation, samt den underliggende pragmatisk funderede filosofi der foldes ud i 
Experience and Nature fra 1925(LW1). Demokrati som styreform eller samfundsform 
beskrives i Offentligheden og dens Problemer fra 1927, Kunst og æstetik som integre-
ret i erfaringsbegrebet i Art as Experience fra 1934(LW10), og endelig skærpes og præ-
ciseres demokrati som overbevisning og livsform der ideelt set iflg. Dewey skal gen-
nemsyre alt hvad mennesker gør, i den lille artikel Creative Democracy, the Task Before 
Us fra 1939, der blev skrevet i lyset af datidens totalitære udvikling i Nazityskland, Sov-
jetunionen mm.(Bernstein 2006 p 215)38. Således må man bevæge sig frem og tilbage i 
Deweys arbejde for at udskille hans pragmatiske filosofi, erfaringsbegrebet, demokrati-
ske principper og de dertil hørende pædagogiske visioner, hvilket samtidig udfordres af 
at en stor del af arbejdet netop hænger sammen.  

2)Et pragmatisk udgangspunkt 
Pragmatismen fokuserer på, hvordan man kan bestemme betydningen af et fænomen i lyset af dets 
konsekvenser(Elkjær 2013:70). Derfor må begrebers betydning og brugbarhed altid vurde-
res i lyset af de konkrete empiriske forhold og en vurdering af konsekvenserne.  Konse-
kvenserne vurderes i forhold til hvad der er den gode og rigtige løsning på konkrete 
problemer. Heri ligger samtidig visionerne for fremtiden.  At den er åben og ikke defi-
neret og dermed mulig at forme. Verden og tilværelsen for mennesket er ifølge Dewey 
grundlæggende ustabil og farefuld. Selvom der er mange gentagelser og forudsigelser, er 
hændelser sporadiske og episodiske. 
“Plague, famine, failure of crops, disease, death, defeat in battle are always just around the corner, and 
so are abundance, strength, victory, festival, and song. The sacred and the accursed are potentialities of 

                                                      
38 Deweys forfatterskab er omfattende, hvilket skyldes hans både lange og meget skriftligt pro-
duktive liv(Dewey levede fra 1859-1952). De samlede værker består således af 37 bind, samlet af 
Ann Boydston i tre dele; Early Works(EW), Middle Works(MW) og Later Works(LW). Afhand-
lingen bygger primært på Demokrati og Uddannelse fra 1916(MW9) på dansk i 2005) samt Ex-
perience and Nature fra 1925(LW1), der af en bred skare af Dewey-forskere udpeges som ho-
vedværker(Biesta 2016, Bernstein 2006, Garrison et al 2012, Hickman & Alexander 1998, Fallace 
2017), samt på den lille tekst Creative Democracy-The task before us(1939). Derudover trækker 
jeg på en gruppe amerikanske og tyske Dewey-forskere, der arbejder med at rekontekstualisere 
Dewey til nyere tid. 
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the same situation; and there are no cathegory of things that has not embodied the sacred and accursed; 
persons, words, places, times, directions in space, stones, winds, animals and stars” (LW1: 43).  
Tilværelsen bevæger sig således mellem det prekære og det stabile i en rytmisk kontinu-
erlig bevægelse, hvor mennesket stræber efter stabilisering og sikkerhed som værn mod 
det uforudsigelige. Dewey afviser hvad han definerer som klassisk tænkning eller traditi-
onel videnskab for både at have taget udgangspunkt i ideerne frem for virkeligheden 
som den fremstår for mennesker, men også i etableringen af sandheder om virkelighe-
den som faste kategorier at gribe den med, fremfor at give forrang til det grundlæg-
gende ustabile og uforudsigelige ved virkeligheden. Det er foranderligheden og det usta-
bile der udgør den sikre grund, kunne man sige. Det er desuden afgørende i hans filo-
sofi at gøre op med enhver form for dualisme, forhold som den klassiske filosofi ifølge 
Dewey har holdt adskilt som fx krop og bevidsthed, natur og kultur mm. Verden er 
ikke sådan, skriver Dewey. Udover at vi ikke kan teoretisere over kroppens eller be-
vidsthedens ’sande natur’, kan vi heller ikke forstå dem som adskilte fænomener. De må 
i stedet forstås som sammenkædede, fordi de empirisk, hævder Dewey, er uløseligt for-
bundne og gennemtrængende med hinanden (LW1:3). Dewey argumenterer for at men-
neskets erfaring gennem handlinger og gennemlevelsen af disse ved hjælp af sanser og 
perception og forsøget på at skabe mening i det gennem deltagelse og kommunikation 
sammen med andre, er en mere ’sand’ viden, end den såkaldt videnskabelige viden der 
er løsrevet fra den konkrete virkelighed. Dewey skriver;  
“But if it be true that the self or the subject of experience is part and parcel of the course of events, it fol-
lows that the self becomes a knower. It becomes a mind in virtue of a distinctive way of partaking in the 
course of events. The significant distinction is no longer between the knower and the world; it is between 
different ways of being in and of the movement of things” (LW10:42). 
Det pragmatiske ståsted betyder at begrebers betydning og brugbarhed altid må vurde-
res i lyset af de konkrete empiriske forhold og en vurdering af konsekvenserne der sam-
tidig altid har et blik rettet mod fremtiden. Spændingen mellem det prekære og det sta-
bile betyder at der aldrig kan findes entydige løsninger, og at fremtiden derfor er åben. 
”We can never completely exhaust, resolve, or ‘stabilize’ the potential implications of experienced situa-
tions. We must remain open for new and unexpected experiences that may lead to new and unexpected 
interpretations”(LW 1: 41). 
 En pragmatisk filosofi må således holde sig åben overfor en pluralitet af perspektiver 
og dermed potentielt nye mulige løsninger39.  
Tænkning udvikler sig ifølge Dewey også i tæt tilknytning til de konkrete situationer og 
de problemstillinger som mennesket uafladeligt befinder sig i, i sin kontinuerlige bevæ-
gelse i en uforudsigelig verden. Menneskets grundlæggende indstilling i retning mod at 

                                                      
39 Se Fallace 2017 og Neubert 2008 for en diskussion af dette. 
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forbedre sine livsomstændigheder40, retter det i flg. Dewey mod konstant at bringe sine 
prekære livsomstændigheder i retning mod stabilitet gennem refleksiv tænkning.  
”A philosophy which accepts the denotative or empirical method, accepts at full value the fact that reflec-
tive thinking transforms confusion, ambiguity and discrepancy into illumination, definiteness and con-
sistency. But is also points to the contextual situation in which thinking occurs. It notes that the start-
ing point is the actually problematic, and that the problematic phase resides in some actual and specifia-
ble situation” (LW1: 61).  
For Dewey er tænkning således at forstå som en praktisk handling( i modsætning til He-
gel, Kant mfl.)(Ibid:61). Den konkrete problematik er lokaliseret i en aktuel og specifik 
kontekst – den kan ikke løsrives herfra. Deweys teori om erfaringer og særligt menings-
fulde erfaringer kredser om muligheden for at den refleksive tænkning kan opstå, fordi 
den, samtidig med at den ikke kommer af sig selv, netop er kilden til muligheden for at 
skabe nye og forbedrede løsninger på de konkrete problemstillinger og til i højere grad 
at kunne vurdere hvorvidt konsekvenserne af disse vil bringe samfundet i den ønskede 
retning. Det er også centralt i hans pædagogiske vision. 

Erfaringer 
Udgangspunktet for Deweys begreb om erfaring er, at erfaring som begreb sammen-
smelter aspektet af erfaringsprocessen(experiencing) så vel som aspektet af det erfarede 
(experienced).  ”For example, if we reach our fingers into a flame, the subjective feeling of pain(experi-
encing) cannot be separated from the heat of the experienced object”(Garrison et al 2012:11)41.  
Erfaringsbegrebet indebærer således både en subjektiv, kognitiv, emotionel, sansemæs-
sigt individuel proces(følelsen af smerte når fingrene rammer flammen) og et empirisk 
fænomen i sig selv(selve ilden, der brænder)42. Det er netop i erkendelsen af forbindel-
sen mellem smerten i hånden og den varme flamme at vi også finder kilden til viden om 
flammens beskaffenhed, at mennesket bliver en ’knower’. Dewey betoner vigtigheden 
af denne empiriske side – at erfaringsbegrebet i hans forståelse også indebærer Hvad der 
er erfaret. Det er sådan vi kan erkende verden, sådan vi kan få viden om verden(Dewey 
LW1). 
Som konsekvens af ovenstående bliver menneskets bevidsthed til gennem dets erfarin-
ger i verden, og de betydninger som de konkrete erfaringer tillægges i de fortolkende 

                                                      
40 Dewey kalder det melioristisk – troen på at mennesket er grundlæggende kreativt og fremad-
rettet eller løsningsorienteret ifht. de udfordringer det møder på sin vej. 
41 Udover Dewey selv, trækker jeg i det følgende særligt på udlægningen af hans filosofi hos Jim 
Garrison(University of Virginia) samt Stefan Neubert og Kersten Reich fra Dewey forsknings-
centret på Universitetet i Köln i bogen John Dewey’s Philosophy of Education – an Introduc-
tion and Recontextualization for our times(2012). 
42 Både George Herbert Mead og Dewey bruger dette eksempel til at beskrive hvordan mening 
skabes, måske som et resultat af den gensidige inspiration og det livslange venskab(Mead 
1910:397-405). Se desuden Biesta 2012 om den gensidige inspiration. 
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kulturelle fællesskaber som mennesker lever deres liv igennem. Det er således en gen-
nemtrængende kulturel proces. Vi lærer at skabe mening gennem kommunikation og 
deltagelse i kulturelt situerede erfaringsprocesser. ”Experience, even though it goes on within 
and ‘on’ an individual and their bodies, is by no means an individualistic affair. It is mediated through 
culture, through the active engagement with or participation in common undertakings of the younger and 
older members of the society”( Berding 1997:26). 
En erfaring er en kombination af at gøre noget og gennemleve konsekvenserne af det 
man har gjort. I gennemlevelsen af konsekvenserne ligger vurderingen af disse i forhold 
til det ønskede mål. Kun hvis man gennemgår begge faser, er der tale om en egentlig er-
faring. Ellers er det bare en udefinérbar hændelse, noget der sker uden at vi tænker nær-
mere over det.  Alle erfaringer indebærer et æstetisk element i bevægelsen fra forstyr-
relse og frustration til oplevelsen af forløsning med blik for fuldbyrdelsen/løsningen. 
Ifølge Dewey indebærer alle egentlige erfaringer, et sådant element: 
“An experience has esthetic qualities; otherwise its materials would not be rounded out to a single co-
herent experience. It is not possible to divide in a vital experience, the practical, emotional and intellec-
tual from one another, and to set the properties of one over against the characteristics of the others. The 
‘emotional’ phase binds parts together into a single whole; ‘Intellectual’ simply names the fact that the 
experience has meaning; ‘practical’ indicates that the organism is interacting with events and objects 
which surround it” (LW10:61). 
 Det dobbelt-sidede erfaringsbegreb hos Dewey træder således tydeligt frem her. Erfa-
ring er hverken en primært kognitiv refleksiv tænkning, eller en rent følelsesmæssig in-
dre proces, men det er netop en sammensmeltning af den konkrete praktiske handlen 
med det intellektuelle og følelsesmæssige. Heri ligger det æstetiske element i alle egent-
lige erfaringer. Gennem deres forbundethed arbejder delene med retning mod fuldbyr-
delse, men venter ikke på at det hele er færdigt – Fuldbyrdelsen er forventet – I sigte al-
lerede undervejs, hvilket værdsættes med særlig intensitet.  
Erfaringer lagrer sig i forskellige slags vaner: 
 ”Habits means that an individual undergoes a modification through an experience, which modification 
forms a predisposition to easier and more effective action in a like direction in the future”(MW9: 349, 
ct. i Garrison et al. 2012: 5). 
Den enkelte akkumulerer vaner for at gøre ting på bestemte måder eller tænke om ting 
på bestemte måder over tid, gennem sine erfaringer sammen med andre. ”Habits are ac-
tive tendencies that turn natural impulses into culturally relevant behaviour” (Garrison et al 2012: 
6). Vaner udgør således en vigtig nøgle til kulturens værdier og forestillinger.  
Dewey skelner mellem forskellige vaner hos den enkelte og kollektive normer og ritua-
ler i kulturen. De individuelt lagrede vaner opdeles i 3 forskellige grupper: 
Flexible powers; Aktive vaner for tænkning, refleksion – noget der kan aktiveres når det er 
nødvendigt. Fx når man farer vild i en fremmed by og kan trække på vaner for oriente-
ring og for at løse sådanne udfordringer,(det kræver at man har prøvet det, eller noget 
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lignende som man kan overføre/tilpasse,/trække ind). Flexible powers kan forstås som 
vanemæssige måder at tænke på og løse problemer på. Det er tilbøjeligheder til at tænke 
om ting på bestemte måder der gør,at vi ikke skal tage stilling hele tiden til hvad vi nu 
skal gøre, og hvordan vi nu skal forholde os. 
Habituations; Kropslige, ikke bevidste tilbøjeligheder til at handle på bestemte måder – 
når man finder vej et kendt sted uden at tænke nærmere over det. 
Routines; Vaner for måder at gøre hverdagens gentagende og helt basale livs-oprethol-
dende praksisser på, som sjældent bliver bevidste.   
Vanerne kan forstås som resultatet af de konkrete erfaringer som den enkelte gør sig 
over tid, derfra hvor han/hun nu er positioneret, dvs derfra hvor han/hun har mulig-
hed for at lære. Det betyder at når vi taler om tidligere erfaringer og muligheden for at 
bidrage på baggrund af sine erfaringer, refereres der her til de vaner der er lagret 43. 
De kollektive normer, traditioner og ritualer(customs) hos Dewey går altid forud for in-
dividets tilegnelse af forskellige vaner, og er ofte knyttet til institutioner som familien, 
skolen etc. De kollektive Customs kan sidestilles med Cathrine Hasses begreb om kul-
turelle modeller. Modeller, der er rimeligt uomgængelige, relativt naturaliserede og ikke 
reflekterede, og som ligger udenfor eller ovenover de individuelt lagrede vaner: sådan 
gør vi/man ’bare’ her, og som kulturens medlemmer over tid socialiseres til(Hasse 2011 
kap2).  
Vanebegrebet forklarer hvordan erfaringer lagrer sig som kulturelt indlejrede tolknings-
rammer og handlingsrepertoire, og som noget individet i udgangspunktet trækker på, 
uden at tænke nærmere over det.  
 
Meningsfulde erfaringer 
Meningsfulde erfaringer er hos Dewey erfaringer vi har mulighed for at lære noget af – 
det er erfaringer der finder sted, når vanerne udfordres eller kommer til kort, fordi men-
nesket befinder sig i konkrete problemer, eller står overfor udfordringer hvor vanerne 
ikke umiddelbart kan bidrage til løsningen – kun sådan kan de bringes op til overfladen 
og gøres til genstand for kritisk refleksion gennem kommunikation og deltagelse.  
”At lære af erfaringen er at skabe en baglæns og en forlæns forbindelse mellem det vi gør, og det vi som 
konsekvens heraf nyder eller lider under”(…) ”Under sådanne betingelser bliver handlingen forsøgende, 
et eksperiment med verden for at finde ud af hvordan den er, og underkastelsen bliver til undervisning, 
en opdagelse af hvordan tingene hænger sammen” (Dewey (2005):158). 
Bevægelsen er baglæns og forlæns i den forstand at enhver erfaring bevæger sig mellem 
konstruktion og rekonstruktion. Konstruktionen hentyder hos Dewey til den grundlæg-
gende kreative bevidsthed hos mennesket, der gør det aktivt og produktivt i fht. påvirk-

                                                      
43 Garrison et al sammenligner Deweys begreb om vaner med Bordieus habitus begreb, hvor er-
faringer og forståelser lagres som handletilbøjeligheder, der er træge i forandringen(Garrison et 
al 2012:5) 
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ning af sine omgivelser.  ”We use our past experiences to construct new and better ones in the fu-
ture” (MW12 134, ct. i Garrison et al 2012: 19). Der kan som udgangspunkt ikke ske no-
get nyt, hvis det ikke sker med forbindelse til eksisterende erfaringer.  
“According to Dewey’s pragmatism, in every process of inquiry there are subjects at work in communi-
ties with other subjects. All of them bring their own experience with their cultural as well as their indi-
vidual backgrounds to the process. Their subjectivity and diversity of standpoints and original perspec-
tives is essential for growth in scientific research as well as in all areas of social life. For if subjects were 
only copies of their environment, nothing new would ever emerge”, (Garrison et al 2012: 20) 
Vores tidligere erfaringer er vores individuelle reservoir af lagrede vaner– det vi kan 
bidrage med. Vi kaster dem ind i den konkrete løsning af problemer og vurderer konse-
kvenserne af dette i forhold til fremtiden. Vi gør som udgangspunkt dette så vanebase-
ret og så lidt reflekteret som muligt, men forudsætningen for at vi kan blive bevidste 
om dette, at vanerne kan komme op til overfladen, er at der er grund til dette. At vi stø-
der ind i problemer hvor vanerne ikke af sig selv bidrager til løsningen af udfordrin-
gerne. Kun sådan kan vi blive bevidste om dem. Rekonstruktion er det vi iflg. Dewey 
engagerer os i, hver gang vi befinder os i sådanne problematiske eller forstyrrede situati-
oner. Rekonstruktion skal forstås transformativt snarere end som en genskabelse af det 
der var44. 
 Erfaringer finder sted gennem kontinuerlige interaktioner med omgivelser og andre ak-
tører, og er således ikke enkeltstående ’færdige’ hændelser, men indgår i stedet i konti-
nuerlige kæder af konstruktion og rekonstruktion. ”In transaction every party undergo change 
through mutual exchange and the exchanged good as a minimum changes locus”. (…). ”The term 
transaction refers to the very process of emergence and change of agents, acts, and exchanges within a 
comprehensive context of mutual relations” (Garrison et al 2012:34-35). Eftersom ethvert unikt 
individ deltager i interaktionen på baggrund af sine tidligere erfaringer, vil enhver inter-
aktion samtidig også skabe en forandring(uanset hvor lille) hos de deltagende, og derfor 
betegnelsen transaktion fremfor interaktion.  
Begrebet om meningsfulde erfaringer hos Dewey bidrager til at tydeliggøre hvordan det 
i hans teoretiske forståelse er umuligt at lære noget meningsfuldt, hvis ikke situationer 
giver muligheder for at individer kan gøre sig erfaringer med at rekonstruere tidligere 
erfaringer. Det vender jeg tilbage til i kapitlet om demokratiske erfaringer.  
 
Et pragmatisk blik på erfaringer i hverdagslivet betyder at erfaringer er et aktivt begreb 
der fokuserer på hvad mennesker gør eller har mulighed for at gøre, og hvilke konse-
kvenser de erfarer, eller har mulighed for at erfare.  Det pragmatiske erfaringsbegreb 
understreger samtidig også erfaringer som relationelle og situationelle og placerer ud-
forskningen af ’det demokratiske’ i individers sociale erfaringer i konkrete situationer.  
                                                      
44 Altså i modsætning til rekonstruktion som et forsøg på at rekonstruere et maleri eller en pyra-
mide, så det ligner originalen mest mulig. 
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Det betyder med Bente Elkjærs ord at: ”Når subjektet er i verden, må man arbejde med andre 
analytiske enheder end subjekter og verdener. Situationen er sådan et begreb – det er kontekstuelt for-
ankret og udvikler sig over tid. En situation udgør i flg. Dewey en helhed. ”Vi erfarer aldrig objekter 
og begivenheder isoleret men kun i en samlet helhed. Det er dette sidste der kaldes en situation”, (De-
wey 1938 ct i Elkjær 2005: 135).  
Situationer forstår jeg som konstitueret af invitationer, oplæg(materielle, organisatoriske 
og relationelle) og menneskelige aktørers griben og gøren gennem transaktioner, og jeg 
spørger konkret til erfaremuligheder i situationer: hvad er det muligt at gøre? for hvem? 
og hvornår?– hvad man kunne kalde et pragmatisk take på deltagelsesbegrebet. Når er-
faringer finder sted gennem deltagelse og kommunikation i en konkret kulturel kontext 
der bliver afgørende for den måde individer skaber mening i de erfaringer de gør sig, 
bliver det derfor for nærværende PhD projekt nødvendigt at undersøge sociale situatio-
ner i daginstitutionens hverdagsliv, og hvordan de producerer forskellige typer af erfare-
muligheder for forskellige børn. Et pragmatisk perspektiv på erfaring i hverdagslivet vil 
desuden interessere sig særligt for situationer der har problemer, konflikter eller udfor-
dringer som element(Elkjær 2005). Det er i mødet med dem at vaner kommer op til 
overfladen, det er her det bliver muligt at få øje på de kulturelt situerede tolkningsram-
mer som individer bl.a. anvender når de løser problemer 

Erfaringer og kultur 
Deweys betoning af erfaringer som indlejrede i kulturen var så stærk at han i indlednin-
gen til genudgivelsen af Experience and Nature i 1949 skriver at titlen egentlig burde 
have været Culture and Nature(LW1: Appendix). Dewey undrer sig her over hvorfor 
han ikke forudså hvordan erfaringsbegrebet kom til at sidde centralt i psykologien som 
betegnelsen for en indre, mental og privat proces. Dermed kom begrebet iflg. Dewey til 
at understøtte alt det han kæmpede imod. Som erstatning peger han på kultur som det 
begreb der netop indeholder alt det som han oprindelig havde tænkt hørte til i erfa-
ringsbegrebet. Ordet kultur betegner, iflg. Dewey, den brede vifte af ting erfaret på en 
uendelig variation af måder. ”It possesses as a name just that body of substantial references which 
‘experience’ as a name has lost. It names artifacts, which ranks as ‘material’ and operates upon and 
with material things. The facts named by ‘culture’ also include the whole body of beliefs, attitudes, dis-
positions, which are scientific and moral and which as a matter of cultural fact, decide the specific uses 
to which the ‘material’ constituents of culture are put, and which accordingly deserve philosophically 
speaking the name ‘ideal’(even the name spiritually, if intellegibly used)” (LW1: 362). 
Deweys pointe med at fremhæve kulturbegrebet frem for erfaringsbegrebet er ønsket 
om at betone den integrerede, tosidede forståelse af erfaringer, og en forståelse af at der 
netop i kulturbegrebet er en sammenhæng mellem det mennesker gør, og de forståelser, 
normer og meningstilskrivninger de reproducerer og skaber over tid. At forståelsen af 
empirisk fremkomne fænomener er uløseligt indvævet i specifikke konkrete kontekster, 
hvorfra de må erfares som kilder til viden.  
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Når det alligevel, efter min mening, giver mening ikke at erstatte erfaring som begreb 
med kultur, er det fordi kulturbegrebet ikke nødvendigvis betegner den aktive handle-
proces som er central i erfaringsbegrebet – også selvom kultur hos Cathrine Hasse for-
stås som en aktiv læreproces (Hasse 2011)45. Jeg fastholder derfor erfaringsbegrebet, 
fordi det skærper opmærksomheden på at det er muligheden for at gøre sig erfaringer 
der bringer individet ind i verden, ind i kulturen. Det er understregningen af erfaringens 
to-sidede dimension hos Dewey der gør det til et særligt relevant begreb. Det er mulig-
heden for at gøre noget og gennemleve og reflektere over konsekvenserne af dette. På 
dansk bidrager netop udtrykket ’at gøre sig erfaringer med’ til at understrege dette46.  
I stedet er det efter min opfattelse nødvendigt både at arbejde med et begreb om erfa-
ringer og et begreb om kultur i en undersøgelse der baserer sig på Deweys erfaringsbe-
greb, fordi det tydeliggør erfaringers indlejrethed i en specifik kontekst der bidrager til 
specifikke fortolkninger af mening i denne kontekst. Ved at fastholde dette, gør jeg det 
muligt at undersøge den særlige kulturelle tolkningsramme som daginstitutioner udgør, 
for de erfaringer som børn har muligheder for at gøre sig. Det bliver således muligt at 
undersøge erfaringer-i-kontekst(Biesta 2013, 2018) og at undersøge ’det demokratiske’ i 
et kulturelt perspektiv. 
Eftersom Dewey selv som nævnt spekulerer i at gøre de to begreber synonymt med 
hinanden, må et selvstændigt begreb om kultur hentes et andet sted, til trods for De-
weys vedvarende betoning af vigtigheden af at forstå erfaringer i kulturelt perspektiv47. 

3)Kultur som Læreproces 
Jeg supplerer derfor med en forståelse af kultur, som den udfoldes hos Cathrine Hasse i 
Kulturanalyse i Organisationer fra 2011.  
Hasse paralleliserer kultur og læreprocesser, hvor ”kultur i mit perspektiv forstås som lærepro-
cesser der skaber forbindelser mellem materialitet og betydning og handlinger og betydning” (Hasse 
2011:16). Inspireret af Batesons og Vygotskys teorier om læreprocesser betragtes kultur 
som en læreproces, hvor deltagere(såvel som forskere) langsomt lærer de lokale kultu-
relle modeller at kende gennem erfaringer med deltagelse i kulturens hverdagsliv (Hasse 

                                                      
45 Dewey kunne muligvis heller ikke i 1949 forudse det besvær og den kritik som kulturbegrebet 
siden løb ind i. Se Hastrup 2004 for en beskrivelse af kulturbegrebets krise, samt Hasse 2011 og 
Sjørslev 2015 for en diskussion af kritikken af spørgsmålet om muligheden for at studere andres 
kultur  
46 Det engelske ’to have an experience’ er langt mere passivt og tydeliggør efter min mening, ikke 
på samme måde en aktiv gøren. 
47 Se især Dewey LW1, samt Garrison et al 2012, kap.1 for udfoldelsen af Deweys betoning af 
sammenhængen mellem kultur og erfaring.  
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2011). Den sociale udpegning i feltet trækker kulturelle forbindelser af betydning mel-
lem subjekter, materialitet og handlinger, og producerer derfor in- og eksklusioner af 
mulige forbindelser af såvel mennesker, ord, handlinger og materielle genstande. Cath-
rine Hasse skriver: ”Gennem simpel social udpegning lærer de nyankomne i organisationer mange 
nye forbindelser, der gradvist skaber en forståelse for, hvordan vi kan handle i organisationskulturen” 
(Hasse 2011:95).  Kulturens mere erfarne medlemmer udpeger hvilken betydning de fy-
siske artefakter, herunder kropstegn og handlinger, tillægges, og hvor og på hvad der 
skal fokuseres i det fysiske rum. Social udpegning skal her forstås i bred forstand, dvs. 
de underkendelser og anerkendelser der implicit kommer til udtryk gennem reaktioner 
eller ikke-reaktioner. Gennem de reaktioner vi modtager, eller ikke modtager, på vores 
handlinger, lærer vi over tid hvad der har betydning. Nye medlemmer lærer ideelt set 
over tid at dele opmærksomhedsfelter med kulturens erfarne medlemmer. Både som 
nyankomne og som forsker bruger vi, ifølge Hasse, andres reaktioner på vores handlin-
ger som rettesnore for at lære at fortolke med kulturens egne ressourcer, og derved lære 
hvilke forskelle der gør en forskel. Som deltagere i en kultur vil vi som udgangspunkt 
generelt være ekstra omhyggelige med at notere os konsekvenserne af vores handlinger, 
fordi vi ikke ønsker at blive ekskluderet af det sociale fællesskab. Vi lærer således kultu-
rens forbindelser at kende gennem erfaringer med forskelle der gør en forskel – en på 
alle måder pragmatisk kulturforståelse48.  
Kulturbegrebet er dermed både dynamisk og transformerende, idet det er i konstant be-
vægelse indenfor og imellem allerede lærte kulturelle forbindelser. Kultur kan derfor 
ikke iagttages eller læres at kende som noget der er, men må læres som forbindelser for 
hvordan noget gøres og forstås på særlige måder i et konkret fællesskab, og hvor foran-
dringer, problemer, drømme og følelser fortolkes i tolkningsrammer der samtidig er un-
der konstant reproduktion og forandring.  Det placerer denne kulturforståelse indenfor 
det komplekse og dynamiske kulturbegreb(Hastrup 2004). Ved at definere kultur som 
læreprocesser tydeliggøres samtidig erfaringers specifikke situerethed, og dermed hvor-
dan de vaner der lagres gennem erfaringsprocessen, er knyttet til de kulturelle tolknings-
rammer der trækkes på for at skabe mening. Det betyder også at forskningsprocessen 
og forskersubjektet og selve spørgsmålet om hvordan vi kan forstå andres kultur, i 
denne tilgang gøres til genstand for kulturanalysen. 
Kultur er et grundlæggende socialt begreb der knytter sig til menneskers kollektive liv 
sammen med andre og den verden de deler. Kultur er således forbundet med ”et hvilket 
som helst fællesskab, som i et eller andet tidsrum er ramme om forståelse og praksis” (Hastrup 
2004:16). I denne afhandling beskæftiger jeg mig med daginstitutionen som en sådan 
ramme, hvori deltagerne skal lære at håndtere forskellige kulturelle forbindelser mellem 
handling, materialitet og betydning.  
 

                                                      
48 Min udlægning  
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Selvom kultur er i konstant bevægelse, er kulturelle forbindelser også grænsedragende, 
om end grænserne kan være løse i kanten og ikke nødvendigvis er meget klare. Men de 
er der, og de er virksomme. 
”Kultur er en kraft der virker gennem klynger af lærte forbindelser der dannes, mens vi handler og ska-
ber nye kulturelle forbindelser. Forbindelser kan in- og ekskludere mennesker, ord, handlinger og gen-
stande i fysiske rum, når de knyttes sammen i kollektive støvboldsnetværk. I støvboldens relationelle 
møder skaber mennesker hele tiden nye tilblivelsesmuligheder for hinanden” (Hasse 2011:32). 
Cathrine Hasse bruger støvbolden som metafor for kulturen i en organisation, et be-
greb hun låner hos Ferdinand Fahlander (Fahlander 2008:140 i Hasse 2011 s.17-18). 
Støvbolden er sammenfiltret af forbindelser og hele tiden i bevægelse, hvor nye fibre og 
tråde skaber nye forbindelser, og dens grænser er porøse og drysser sporer fra sig. Sam-
tidig er grænserne der. Alt er ikke til forhandling. Kultur findes og har reelle effekter for 
deltagerne. Opfattelsen af kulturelle forbindelser som grænsedragende og dermed in-og 
ekskluderende bidrager til at skærpe opmærksomheden på at de konstante bevægelser 
og forandringer imellem forskellige forbindelser samtidig ikke foregår i normfrie omgi-
velser, men netop i specifikke kontekster og knyttet til konkrete fællesskaber, hvor ad-
gangen til at lære og præge de forskellige forbindelser er ulige fordelt(Hasse 2011: kap 
8). 
  
Med et pragmatisk inspireret begreb om kultur, der betragter kultur som noget, vi lærer 
gennem de erfaringer vi gør os med deltagelse i en konkret kontekst, bliver det muligt at 
få øje på de kulturelle forbindelse som deltagerne over tid lærer at håndtere. Det gør 
det, i forhold til denne afhandlings erkendelsesinteresse, muligt at fremanalysere kon-
tekstens normative forståelser for ’gode’ børn og barndom og ’det demokratiske’ og 
disses betydning for forskellige børns muligheder for at gøre sig demokratiske erfarin-
ger.  En tilgang til at undersøge erfaremuligheder og kulturelle tolkningsrammer som gi-
ver erfaringer mening i daginstitutionens komplekse hverdagsliv. Jeg spørger derfor til 
den specifikke kulturelle kontekst hvorigennem børns erfaringer finder sted og fortol-
kes, og til de konkrete erfaremuligheder for forskellige børn der positioneres forskelligt 
i institutions- hverdagslivet. 

4)Erfaringer og udviklingen af (selv)bevidsthed 
Når mening og bevidsthed etableres gennem kommunikation og deltagelse sammen 
med andre, betyder det at sprog og kommunikation må forstås som grundlæggende so-
ciale fænomener. Dewey er særligt optaget af menneskers engagement og erfaringer 
med praktiske gøremål i deres hverdagsliv med hinanden, fordi det er gennem deltagel-



 52 

sen i og kommunikationen om disse at der etableres forbindelser og dermed skabes me-
ning mellem objekter, redskaber og handlinger med henblik på at løse konkrete udfor-
dringer som mennesker står i. Betydningen er regler for brug og for forståelse af objek-
ter, og fortolkningen indebærer altid forestillinger om potentielle konsekvenser af kon-
krete handlinger.  Det knytter sig også til opfattelsen af tænkning som en praktisk 
handling. Kommunikation er således både instrumentel og et mål i sig selv. Instrumen-
tel fordi den hjælper os til at skabe mening i en uforudsigelig og kompliceret verden og 
former vores bevidsthed om os selv, og et mål i sig selv fordi vi gennem kommunika-
tion bliver fælles med hinanden(LW1:158).   
 Den indre monolog vi har med os selv, er også et resultat af samtaler vi har været en 
del af(LW1:135). Det er ikke den anden vej rundt, hvor kommunikation formidler en 
mening eller bevidsthed som allerede er formet hos individet. Dewey henter sin forstå-
else af dette hos Mead og særligt Mead’s teori om den generaliserede anden, der forkla-
rer hvordan bevidstheden og selvbevidstheden skabes i direkte forbindelse med vores 
kommunikation med andre, nemlig i interaktionen mellem gestus og respons(Mead 
1910:397-404)(Dewey LW1:135)(Garrison et al 2012) 49. Det er kommunikationen der 
muliggør bevidstheden omkring den mening jeg/vi tillægger hhv. gestussen og respon-
sen. Kommunikation indeholder en foregribende handling. Når A kommunikerer, inde-
holder kommunikationen en forestilling om hvordan B forstår og vil respondere. Det er 
forestillingen om hvordan B ser A og vil reagere på A – og den griber ind i hvordan A 
konkret udtrykker sig(LW1:14-141).  
“Our minds emerge, when we aquire sociolinquistic meanings. Selves emerge when we may take the per-
spective of others in interpreting our own symbolic acts, thereby becoming self-consciously aware of our 
minds(our systems of meaning)”(Garrison et al 2012:  29). 
 
Mead skelner i mellem det sociale mig og det indre Jeg (Mead 1912: 401-406)(Garrison et 
al 2012). Mig er det empiriske mig i forskellige sociale sammenhænge. Det er det mig de 
andre ser og erfarer. Jeg er det jeg der er spontant, kreativt og konstruktivt, som kan re-
flektere over det sociale mig. Over det mig som andre ser. 
Et selv består således af et Jeg, såvel som de multiple instanser af Mig. Det er jeget, der 
bibringer refleksiv selvbevidsthed over det empiriske mig. Jeget agerer kun når den 
etablerede(habituelle) fungeren af Mig’et forstyrres eller støder på udfordringer, og ar-
bejder ellers i kulissen. Det er den konkrete indre erfaring af at tænke højt for sig selv 
over de situationer som mig’et befinder sig i.  

                                                      
49 Der er enighed om hos en del Dewey-læsere, at han henter sin teori om bevidsthed og mening 
hos Mead, selvom denne inspiration ikke er skrevet særlig tydeligt frem hos Dewey selv. Jeg 
trækker derfor i dette afsnit primært på to korte tekster af Mead (Mead 1910/1912), på Garrison 
et als fremstilling af Meads intersubjektive teori, og dens betydning for Dewey’s filosofi(Garri-
son et al 2012), samt desuden på Gert Biestas fremstilling af Mead’s teorier om oprindelsen af 
social- og selvbevidstheden(Biesta 2005; 117-132). 
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“Thinking here is represented as an internalization of social dialogue. The I is the individual agent’s 
basis of functioning from birth as a biological inheritance and evolves through the unique personal expe-
rience of the individual lifestory. This is the basis of unique creativity in individuals. The uniqueness 
interprets and resists the social roles that comprise the varied constructions of the Me” (Garrisson et 
al 2012:30).   
Det bliver således en forklaring på at vi ikke bare bliver til gennem diskurser og sociali-
sering, men at individet også reflekterer og handler og har mulighed for at påvirke sine 
omgivelser og de roller, det indtager. Jegets unikke livshistorie er summen af de hidti-
dige erfaringer. En del af jegets refleksioner over de mulige roller foregår i flg. Mead 
gennem Rollespil – de indre gennemspilninger som Jeget laver hvor det indtager de for-
skellige mulige responser, Den Generaliserede Anden kan finde på(Mead 1910),(Garri-
son et al 2012). Det forklarer hvordan vi bliver til som meningsskabende og tænkende 
individer gennem deltagelse i den sociale verden, samt hvordan vores refleksioner og 
handlinger er dybt forbundet med de forestillinger vi har om hvordan andre reagerer på 
os.  Garrison et al påpeger at hverken Dewey (eller Mead) er særligt udfoldede eller 
præcise omkring de indre modsætninger som erfaringer i moderne samfund kan skabe 
hos den enkelte, men forklarer det med at Deweys optagethed lå i begrebet om Den 
Generaliserede Anden og betydningen af dette for hvordan mennesker bliver fælles 
med hinanden (ibid:32). Derudover kan en anden forklaring være Deweys optagethed 
af at betone mennesket som empirisk og kulturelt indlejret, og hans generelle skepsis 
overfor bla. reformbevægelsernes betoning af individet og individets indre processer (se 
bla. Dewey 2005 kap 5 og 6), og i det hele taget overfor psykologiens efter Deweys me-
ning endimensionelle forståelse af erfaring(LW1: appendix). 
 
Erfaringer med underkendelse 
Udviklingen af selvbevidsthed sker ifølge Dewey(og Mead) gennem deltagelse i fælles-
skabet – på godt og ondt. Det betyder også at erfaringer med stimuli og respons i soci-
ale situationer får konsekvenser for hvordan man opfatter sig selv, og dermed også 
hvem man kan forestille sig at være eller blive. Dewey selv er optaget af den fælles me-
ningsskabelse gennem kommunikation og deltagelse, og hvor mening formes i relation 
til afvejning af handlingers konsekvenser. Her forestiller Dewey sig i udgangspunktet, at 
B responderer som A havde forestillet sig, og at meningen skabes i et ligeværdigt give 
and take, hvor individets opfattelse af sig selv og verden bekræftes(LW1;kap 5). Men 
han forholder sig ikke til konsekvenserne når dette ikke er tilfældet, fx. til betydningen 
af dette hos A, når B ikke responderer som A havde forventet, eller med andre ord: 
konsekvenserne af erfaringer med ikke at blive mødt eller hørt, og de erfaringer indivi-
der gør sig med at være uenige og ikke nå frem til et fælles mål, eller hvor den ene alli-
gevel må underlægge sig den anden/ de andre. Her må der også lagre sig erfaringer, 
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men erfaringer med underkendelse og med følelser af utilstrækkelighed. Deweys mang-
lende forholden sig til dette kan bla. ses som en konsekvens af hans generelle mang-
lende teoretisering om magt(Garrison et al 2012)(Neubert 2008) som jeg vender tilbage 
til i næste kapitel. 
Jim Garrison har forsøgt at råde bod på dette ved at videreudvikle betydningen af De-
weys pragmatiske teorier i fht. konsekvenser for formningen af identitet, også når der er 
uenigheder og misforhold i fortolkende fællesskaber. Når man skal gøre udtryk hørbare 
for andre, herunder følelsesudtryk, betyder det at den der udtrykker sig, må have en 
bred vifte af adækvate ressourcer til rådighed for at gøre betydningen klar. Andre be-
kræfter vores oplevelser når de responderer på vores udtryk som vi havde forventet. 
Garrison skriver: 
“The vicious irony is that those who have their emotions dismissed, and perhaps redesignated, in certain 
conversations, and here I am thinking particularly about the discourses of power, may never have the 
chance to acquire the requisite range of resources required to make themselves clear “(Garrison 
2008b:169). Når vi tilegner os ‘brede vifter af adækvate ressourcer’ gennem de erfarin-
ger vi gør os, bliver konsekvensen af manglende muligheder for at gøre sig erfaringer i 
bestemte situationer at de forventede udtryk netop ikke er mulige at lære. Garrison 
fortsætter:  “While hard to detect, this is perhaps the most vicious and effective form of oppressive 
power, since it allows the excluded other to internalize not only thoughts but also feelings and images of 
her or his own incapacity”(Ibid 169)50. 
De, der har definitionsmagten til ikke at lytte, afvise eller omdirigere den andens udtryk 
om sine oplevelser og følelser i en bestemt retning, har enorm betydning for selvople-
velsen hos personen.  Når meningen konstrueres socialt, betyder afvisningen, udover 
følelsen af utilstrækkelighed, også at personen bliver forvirret og kommer i tvivl om 
sine egen intentioner – mon det egentlig så var det, jeg mente eller følte?(ibid 169).  Når 
vi ikke kan se os selv direkte, fungerer andre med deres vaner for fortolkning som 
spejle igennem hvilke vi kigger for at forstå vores egne følelser, tanker og handlinger51.  

                                                      
50 Garrison trækker på Shannon Sullivans feministiske rekonstruktion af Deweys begreb om bo-
dyminds, hvor krop og bevidsthed ikke kan adskilles, og diskuterer det med Butlers begreb om 
performativitet(Garrison 2008b). 
51 Der er mange sammenfald mellem Dewey’s erfaringsbegreb og erfaringsbegrebet hos Oskar 
Negt, men de adskiller sig bla. netop på dette punkt. I Negt’s marxistisk og psykoanalytisk inspi-
rerede teori om erfaring kan udgrænsningerne af bla. børns umiddelbare erfaringer fra deres 
hverdagsliv betyde at disse privatiseres og kommer til at blokere for adgangen til videre lærepro-
cesser(Ziehe 1978: 93). Derudover adskiller Dewey og Negt’s teorier sig på et andet væsentligt 
punkt; nemlig den grundlæggende marxistiske samfundsanalyse hos Negt, hvor arbejderklassen 
socialiseres til kapitalismens grundstrukturer, hvilket betyder at nogle af de samfundsmæssige 
faktorer og undertrykkende strukturer ikke kan erfares som sådanne, fordi de, selvom de er lavet 
af mennesker, fremstår naturlige for arbejderklassen (Illeris 2017: 120). Derfor må bevidstgørel-
sen handle om at sætte de umiddelbare hverdagslivserfaringer ind i en større sammenhæng hvor 
arbejderne både bliver bevidste om at de ikke er alene med deres erfaringer, og desuden bevidst-
gøres om de samfundsmæssige betingelser der skaber grundlaget for de konkrete erfarin-
ger(Kuhn & Rasmussen forord til Negt 1981).  
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Garrison peger på at magtrelationerne også virker på den måde at den der har magten 
til at afvise den anden, pålægger den anden ansvaret for at udtrykke sig på adækvate må-
der, hvilket samtidig betyder muligheden for at fralægge sig ansvaret for kommunikatio-
nen.  ”Placing the responsibility to communicate on the one expressing her emotion, allows the recipient 
to evade her or his responsibility to recognize and respond to what the other is saying. The meanings 
constructed between speaker and hearer yield ugly consequence when systematically distorted by the inter-
ests of oppressive power” (ibid; 170).  
Dette har enorm betydning for pædagogisk arbejde, og måske særligt i en kontekst hvor 
det at lytte til børns udtryk, se deres spor osv., er så central en værdi og desuden forbin-
des med ’det demokratiske’(jvf. kap.1). Selv hvis pædagoger ikke betragtes som en deci-
deret undertrykkende magt, er der samtidig heller ingen tvivl om at personalet i dagin-
stitutioner har magten til at genkende eller ikke genkende børns følelsesmæssige udtryk, 
og udtryk i det hele taget, og at det har betydning for hvordan børn kommer til at op-
fatte sig selv.  
Når udviklingen af bevidsthed og selvbevidsthed forstås som et socialt og relationelt 
fænomen, betyder det også at de erfaringer individet har muligheder for at gøre sig(eller 
ikke gøre) sammen med andre, ikke bare har betydning for hvad det kan tænke, vide, 
lære og forandre, men også for hvordan det kan se sig selv og tænke om sig selv. Det 
rejser spørgsmålet om muligheder og begrænsninger for hvad børn i daginstitutionen 
kan erfare om sig selv som nogen, der befinder sig i demokratiske processer. 

5) Det demokratiske 
Jeg er på jagt efter et begreb om demokrati og demokratiske erfaringer der kan hjælpe 
os til at tænke videre, diskutere videre og undersøge mulighederne i daginstitutionens 
hverdagsliv, at åbne for at udforske det, at tænke med det, fremfor at forudsætte at vi 
har defineret det, og i øvrigt implementeret det. Demokrati som begreb er åbent og må 
forstås som en utopi vi stræber imod men som samtidig også er i bevægelse og under 
forandring. Afsættet hos Dewey betyder at jeg opfatter demokrati som et procesoriente-
ret fællesskabsrettet begreb, hvor både individets udfoldelse og fællesskabets udvikling 
er uløseligt forbundet. På den baggrund bliver det muligt at udvikle et begreb om de-
mokratiske erfaringer. Jeg supplerer Dewey med Gert Biestas tænkning om det demo-
kratiske eksperiment, og formulerer på den baggrund spørgsmålet om demokratiske er-
faringer som et grundlæggende spørgsmål om hvordan vi vil have det med hinanden, og 
hvilke muligheder institutions-hverdagslivet giver alle børn for at gøre sig erfaringer 
med at forholde sig til dette(Biesta 2018, 2013, 2009). Subjektivitet er således et relatio-
nelt og situationelt fænomen. Ved at tage udgangspunkt i erfaringer og erfaremulighe-
der bliver undersøgelsens genstand situationer og deres muligheder og invitationer til 
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subjektivitet.  Det pragmatiske perspektiv på demokratiske erfaringer understreger 
fremtiden som åben, også for demokratiet, og inviterer til at udforske potentialer for 
demokratiske erfaringer.  
 
Jeg ankommer således til det empiriske felt både med udgangspunkt i min interesse for 
sociale situationers invitationer til subjektivitet, og med interessen i kulturelle forbindel-
ser i hverdagslivet i daginstitutionen. Det er således både et specifikt og et åbent spørgs-
mål. Min dobbelte erkendelsesinteresse har betydet at jeg hele tiden har bevæget mig 
mellem at undersøge daginstitutionen som et særligt sted for børns barndomme og lære 
de kulturelle forbindelser i daginstitutionslivet at kende, og samtidig at prøve at finde ud 
af hvad demokratiske erfaringer kan være for mindre børn i samme kontekst.  I kapitel 
4 udfolder jeg hvad det betyder for mit undersøgelsesdesign og konkrete metodiske 
overvejelser, og i kapitel 5 viser jeg hvordan jeg kommer fra de data som produceres i 
undersøgelsen til analysetemaerne. Men inden da må begrebet om demokratiske erfarin-
ger udfoldes og diskuteres. 
 I det næste kapitel beskriver jeg derfor den demokrati-teoretiske baggrund for afhand-
lingen og begrebet om demokratiske erfaringer. 
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Kapitel 3    Demokratiske  
Erfaringer 

I dette kapitel etablerer jeg afhandlingens demokratiteoretiske grundlag. I det følgende 
udfolder jeg Deweys teori om demokrati. Jeg fremlægger min læsning af de centrale 
principper i hans visioner for demokrati og pædagogik og kobler disse med Gert Biestas 
uddannelsestænkning og ideer om det demokratiske eksperiment, som afsæt for udvik-
lingen af et begreb om børns demokratiske erfaringer i daginstitutioner.  
Demokrati handler grundlæggende om hvordan mennesker i samfund og fællesskaber 
bedst muligt indretter sig på en måde, hvor alle i princippet har lige ret og lige adgang. 
Afsættet hos Dewey placerer projektets demokratiforståelse i det deltagerbaserede deli-
bererende demokrati-teoretiske paradigme. Her forstås demokrati som en mellemmen-
neskelig aldrig færdig proces, og der tages udgangspunkt i demokrati som en form for 
liv i forening med andre, fremfor som (stats)styreform, selvom disse to forstås som 
sammenhængende(Dewey 1916), (1939)52. Den deliberative demokratiforståelse ud-
sprang som en kritik af hhv. den liberalistiske demokrati forståelse der har statens sik-
ring af individets frihed som sit omdrejningspunkt, og den kommunitaristiske der knyt-
ter demokrati til udviklingen af bestemte værdier der må være fælles for at demokratiet 
kan fungere. Den kommunitaristiske tilgang ”lægger vægt på at etablere et fælles etisk grundlag 
og en fælles referenceramme som udøvelsen af demokrati kan foregå indenfor”(Børhaug 2004:211, ct. 
i Briseid 2012:8)53. og blev også koblet til fremvæksten af nationalstaten(Benhabib 
2004), (Briseid 2012).  Demokrati som ikke er rammet ind af fælles normer værdier og 
solidaritet med de andre indbyggere, opfattes i denne tilgang som i risiko for at foretage 
overgreb på minoriteter, som til gengæld svarer ved at afvise de fælles normer. I et mul-
tikulturelt og globaliseret samfund går bestræbelserne indenfor denne tradition på at 
forsøge at formulere et tilstrækkeligt rummeligt værdisæt, så alle kan være inkluderet, 
hvilket samtidig opfattes som en udfordring (Børhaug 2007:70). 
I en liberalistisk demokratitradition betyder demokrati retten til at forsvare sine egne in-
teresser i fht. andre individer – og staten – ofte gennem alliancer med andre med 
samme interesser, for derigennem at søge at opnå politiske ændringer gennem forhand-
linger, kompromiser eller konfrontation. Samtidig er statens institutioner og spilleregler 

                                                      
52 Hal Koch var inspireret af Dewey og skelnede mellem demokrati som styreform og demokrati 
som livsform (se Koch 1946) 
53 og var bla. en inspiration til folkeoplysningsprojekterne i de Skandinaviske lande i slutningen 
af 1800 tallet og frem, og blev også koblet til nationalstatsforestillingerne i samme periode(Ben-
habib 2004, Briseid 2012) 
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med til at sikre folkesuveræniteten og ses derfor som nødvendige for at understøtte de-
mokratiet og beskytte den enkeltes frihedsrettigheder(Briseid 2012). Grundlæggende 
drejer kampen mellem liberalister og kommunitarister sig om menneskesynet. Er men-
nesket naturligt frit, som liberalisterne hævder, eller er det først og fremmest medlem af 
et fællesskab som i den kommunitaristiske tradition?  
Den deliberative tradition placerer sig midt i mellem og har individets deltagelse i fælles-
skabet som sit omdrejningspunkt, hvor demokrati betragtes som en social proces præ-
get af deltagelse, kommunikation, fælles interesser, lige og fri udveksling mellem men-
nesker med reference til Dewey, der regnes for grundlægger af denne tradition(Briseid 
2012). Bestræbelserne samler sig om hvad der gør samværsformer og processer demo-
kratiske, fremfor forestillinger om det ’færdige’ demokratiske samfund eller fællesskab. 
Her befinder sig både konsensusorienterede forestillinger om nødvendigeden af at ud-
vikle procedurer og præmisser for en saglig og herredømmefri kommunikation, som 
hos Habermas(Ulrich 2002)(Børhaug 2004)54, og konfliktuerende teorier, hvor det 
netop er modsætninger, brydninger og forstyrrelser af den faste orden der er det der 
kendetegner demokratiske processer, som hos bla. Ranciere(2012) og Chantal Mou-
ffe(2002). 
Fælles for bestræbelserne i det deliberative paradigme er en opfattelse af demokrati som 
noget dynamisk og processuelt, - fremfor som noget vedtaget og færdigudviklet -  der 
på forskellige vis fokuserer på processer hvor mennesker bøvler med/eller finder sig til 
rette med hvordan de vil/kan leve sammen, og i hvilken retning samfundet skal udvikle 
sig. På tværs af den historiske udvikling og paradigmernes forskellighed er det fortsat 
muligt at identificere alle tre forståelser som virksomme indenfor den nutidige pædago-
giske og politiske debat i Danmark i dag med forskellige betoninger og positioner, som 
det også blev vist i kapitel 1 . 
 
I det følgende fortsætter jeg videre ind i den deltagerbaserede demokratiforståelse hos 
Dewey. 

1)Demokrati som livsform 
I den korte tekst Creative Democracy-The task before us fra 1939 beskriver Dewey demokrati 
som en livsform, der er styret af en demokratisk overbevisning. Udviklingen i retningen 
af totalitære regimer og konturerne af en mulig verdenskrig er afsættet for at under-
strege, at det ikke kan nytte noget at tage demokratiet for givet, blot fordi der er instal-
leret demokratiske institutioner og vedtaget frihedsrettigheder, der i princippet gælder 

                                                      
54 Se også Englund 2010. 
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for alle55. At det således skulle være færdigt.  Demokratiet bliver ifølge Dewey aldrig 
færdigt. Demokratiet lever kun og kan kun bero på menneskers konkrete handlinger i 
en demokratisk livsform, der puster liv i de demokratiske institutioner(Dewey 1939)56.  
Netop fordi vi iflg Dewey ikke kan nøjes med at forstå demokrati som noget institutio-
nelt og eksternt, men i stedet må vænne os til at forstå det som en personlig livsform, er 
demokrati at forstå som et moralsk ideal eller overbevisning, der ideelt set skal guide 
vores handlinger. Demokrati som moral forbinder to ideer, der ofte historisk har virket 
mod hinanden; frisættelsen af individet og promoveringen af det fælles gode. Her skal 
de forstås som uløseligt forbundne med hinanden. Individet frisættes gennem sit bidrag 
til fællesskabets udvikling, og fællesskabet kan kun udvikle sig, hvis det formår at under-
støtte alle individers selvudfoldelse.  
De 5 centrale principper i Deweys definition af en sådan demokratisk overbevisning 
følger her(min fremhævelse): 
 
Tillid til menneskers evne til at finde intelligente løsninger på deres problemer: 
En demokratisk overbevisning er ifølge Dewey en grundlæggende tillid til menneskers 
intelligente vurderinger og fornuftige handlinger, hvis de rette omstændigheder er givet. 
Demokratiets frihedsrettigheder er netop udtryk for en sådan tillid:   
”What is the faith of democracy  in the role of consultation, of conference, of persuasion of discussion in 
formation of public opinion, which in the long run is self-corrective, except faith in the capacity of the 
intelligence of the common man, to respond with commonsense to the free play of facts and ideas, which 
are secured by effective guarantee of free inquiry, free assembly and free communication”, (Dewey 
1939 i Hickman &Alexander 1998:342).  
 
Troen på lige ret for alle, uanset evner og samfundsplacering. 
I en demokratisk overbevisning ligger der i flg Dewey en grundlæggende værdi om lig-
hed forstået som lige ret for alle, uanset race, køn og klasse og de evner, de besidder. 
En demokratisk overbevisning må ifølge Dewey betyde, at alle har ret til at leve et fuldt 
udfoldet liv;  
 “The democratic faith in human equality is belief, that every human being, independent of the quantity 
or range of his personal endowment, has the right to equal opportunity with every other person for devel-
opment of whatever gift he has. The democratic belief in the principle of leadership is a generous one. It 

                                                      
55 Hvilket også udtryktes i Hal Koch’s; ”Hvad er Demokrati?” fra 1945, med tydelig inspiration 
fra Dewey: ”Ingen vildfarelse er større end den, at demokratiet nu er sikret ved ”de demokratiske magters” sejr 
– Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der 
skal tilegnes”(ibid:13). 
56 Se også Martin Ejsings forord til den danske oversættelse(2017) af Deweys the Public and its 
Problems fra 1927. 
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is universal. It is belief in the capacity of every person to lead his own life free from coercion and imposi-
tion by others provided right conditions are supplied”(Ibid:341).  
 Troen på lige ret for alle er desuden troen på anerkendelsen af den anden.  
”The democratic principle of equality demands recognition of the incommesurable – that is, the otherness 
of the others – in a world in which an existence must be reckoned with on its own account, not as some-
thing capable of equation or transformation into something else (MW11:53: 93)”(ct i Garrison et 
al 2012: 93) 
Der ligger heri en fordring om, at lighedsprincippets betydning i en demokratisk over-
bevisning må indebære en anerkendelse af dens andens andethed. At demokratiet må 
kunne rumme forskellighed, uden at det betyder, at man skal nå frem til enighed. Men 
det betyder samtidig også en forpligtelse til, at et demokratisk samfund må understøtte 
sådanne betingelser for alle( se også Dewey 1916 kap 7). 
 
Troen på vigtigheden af deltagelse i fællesskaber og interaktion med andre, 
også dem man er uenige med. 
Forsamlingsrettigheden er måske den mest fundamentale frihedsrettighed i flg. Dewey, 
for det er kun i frie forsamlinger, at de andre rettigheder kan bringes i anvendelse. Fri-
hedsrettigheder er til lille nytte, hvis den i praksis begrænses af censur og selv-censur, 
had og angst. Demokrati som livsform er således styret af den enkeltes tillid til 
deltagelse i den daglige udveksling og samarbejde med andre, også selvom det in-
debærer rivalisering, konkurrence og konflikter – Det sidste er iflg Dewey uundgåeligt:  
 ”A genuinely democratic faith in peace is faith in the possibility of conducting disputes, controversies 
and conflicts as cooperative undertakings in which both parties learn by giving the other a chance to ex-
press itself, instead of having one party conquer by forceful suppression of the other”.  Det er  “ to coop-
erate by giving differences a chance to show themselves because the belief, that the expression of difference 
is not only a right of the other persons, but is a means of enriching one’s own life experience, is inherent 
in the democratic personal way of life”(Dewey 1939 I Hickman & Alexander 1998:342).  
Det er således centralt for Dewey, at frihedsrettighederne ikke kun er til for at den en-
kelte kan udtrykke sig frit, men nok så meget for, at den enkelte kan få mulighed for at 
blive beriget af den andens udtryk. Til forskel fra lighedsprincippet og fordringen om at 
rumme den andens andethed, uden at ville ændre eller tilpasse den, ligger der i dette 
princip også en invitation til, at den andens uenighed eller forskellighed kan være en 
mulighed for berigelse af den enkelte. Det kan netop være den forstyrrelse, der bringer 
vaner op til overfladen og giver mulighed for rekonstruktion af erfaringer i nye perspek-
tiver.  
 
Troen på menneskers erfaring som den vigtigste kilde til viden og forandring. 
Demokrati er tilliden til den menneskelige erfaring og dens evne til at udvikle mål og 
metoder gennem hvilke fællesskaber vil gro og udvikle sig.  Det er troen på, at erfa-
ringsprocessen er vigtigere end noget resultat, fordi det eneste resultat, der er vigtigt er 
dét, der beriger og understøtter den kontinuerlige proces, hvor mennesker konstruerer 
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og rekonstruerer vaner og derigennem skaber fremtiden. Eftersom meningsfulde erfa-
ringer, er erfaringer som vi kan lære noget af, er en demokratisk overbevisning en 
grundlæggende tro på erfaringer og uddannelse. 
”If one asks what is meant by experience in this connection, my reply is, that it is that free interaction 
of individual human beings with surrounding conditions, especially the human surroundings, which de-
velops and satisfies need and desire by increasing knowledge of things as they are. Knowledge of things 
as they are is the only solid ground for communication and sharing; all other communication means the 
subjection of some persons to the personal opinions of other persons”(Ibid: 343).  
Her er der en meget præcis beskrivelse af det demokratiske rum. Netop ved at gøre 
menneskers konkrete erfaringer til udgangspunktet, ’things as they are’, får vi i princip-
pet alle sammen mulighed for at blive vidende, og have mulighed for at bidrage. Ingen 
kan komme og belære os om noget og vide mere, for alle har i princippet lige adgang 
gennem de konkrete erfaringer og dermed lige adgang til at vide noget.  I forhold til 
muligheder for demokratiske erfaringer i daginstitutioner, rejser det spørgsmålet om 
hvilke situationer, der inviterer børn til at udveksle og kommunikere om noget de erfa-
rer eller har erfaret, og på en sådan måde at ingen gøres til herrer over andre. 
 
Troen på fremtidens ufærdighed som et åbent og dermed formbart rum. 
Stræben for fremtiden motiveres af de behov og drømme, der gror ud af de konkrete 
erfaringer med ’things as they are’:  
”Need and desire – out of which grow purpose and direction of energy – go beyond what exists and 
hence beyond knowledge, beyond science. They continually open the way into the unexpected and unat-
tained future”(Ibid:343).   
Ved at bidrage til at løse konkrete problemer og reflektere over konsekvenserne af sine 
handlinger sammen med andre, åbnes muligheden for at pege på alternativer, mere ide-
elle løsninger.  Eftersom disse ikke er forudbestemt, er det også et rum, der i princippet 
er åbent for alle. Fremtiden som åben rejser det væsentlige spørgsmål i forhold til mu-
ligheder for børns demokratiske erfaringer, i hvilken grad fremtiden er åben og dermed 
noget man kan være med til at forme, også som barn? Det handler både om betydnin-
gen af overordnede pædagogiske og politiske ambitioner for børns udvikling og læring, 
og mere eller mindre faste forestillinger om slutmålet, for i hvilken grad og på hvilken 
måde, børn har mulighed for at præge dette. Men det handler også om hverdagslivets 
konkrete formbare rum og det rejser spørgsmålet om hvilke situationer, der inviterer til 
at børn kan forholde sig til og bidrage til at forme fællesskabets udvikling i daginstituti-
onens hverdagsliv, som en slags nær-fremtid. 
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2)Fællesskaber mellem forhandling af fælles mål 
og pluralitet 
Deweys opfattelse af demokrati som liv i forening med andre gør samtidig både begre-
berne om fællesskab og kommunikation centrale. Handlende fællesskaber (communities 
of action) er en forudsætning for alt socialt liv. ”They are constitutive for democracy as a lived 
experience” (Garrison et al 2012:80). 
Der er iflg Dewey mere end en sproglig forbindelse mellem community og communica-
tion. ”Mennesket lever i fællesskab i kraft af de ting de har til fælles, og kommunikation er den måde 
hvorpå de får ting til fælles” (Dewey 2005;26). 
Dewey præciserer, at mennesker ikke bliver en del af et fællesskab af at befinde sig i 
nærheden af hinanden og ud 
føre aktiviteter side om side. For at en social gruppe kan udgøre et fællesskab må delta-
gerne være bevidste om det fælles mål for aktiviteterne og være så interesseret i det; ”at 
de ville regulere deres specifikke aktiviteter med henblik på dette mål”(ibid: 26). Det er bevidsthe-
den om, at der er andre end mig, der er med i det her, og som bidrager i forhold til et 
fælles mål, der får mig til at koordinere og tilpasse mit eget bidrag med skelen til deres. 
Denne koordination må iflg Dewey nødvendigvis finde sted gennem kommunikation; 
”Enhver måtte vide, hvad den anden var i gang med”(Ibid:26). Vi bruger sproget og andre 
kommunikative udtryk til at skabe mening og forhandle fælles mening, om det vi gør og 
den retning vi arbejder henimod.  
Det er ikke nok bare at være sammen med andre, eller befinde sig i nærheden af andre 
for at være medlem af et fællesskab. Man må være deltager i et fælles forehavende, hvor 
man kan se sig selv i forhold til andre, der også er med og med hvem, man kommunike-
rer om de konkrete aktiviteter i et ligeværdigt ’give and take’57. At deltage i et ligeligt 
give and take betyder at indgå i et samspil, der er præget af en gensidighed, hvor man 
både bidrager, fx i form af at give plads til den anden, men samtidig også modtager en 
tilsvarende plads eller bidrag fra den anden. Kun gennem realiseringen af individers 
livserfaringer i fællesskaber kan demokratiet blomstre og blive beriget af individuelle bi-
drag.  
 
Dewey opstiller i Demokrati og Uddannelse to grundlæggende vurderingskriterier for 
hvor demokratiske fællesskaber kan siges at være: 
”1)Hvor mange og hvor varierede er de interesser, der bevidst deles? 
2) Hvor omfattende og frit er samspillet med andre grupperinger?” (Ibid: 100) 
Det første kriterium er en målestok for, hvor mange fælles interesser, der eksisterer 
mellem gruppens medlemmer og hvor frit samspillet er mellem medlemmerne58.   
                                                      
57 Jeg oversætter med vilje ikke ’give and take’ til dansk, både fordi det i den engelske version 
bruges i daglig tale, på dansk, men også fordi jeg ikke har kunnet finde en oversættelse som ud-
trykker det samme. 
58 Dewey bruger både familien og nationer som eksempler på fællesskaber i sociale grupperinger. 
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”For at kunne have en lang række værdier til fælles må alle medlemmerne have samme muligheder for 
at modtage og tage fra andre. Der må forefindes en stor mangfoldighed af fælles forehavender og erfarin-
ger. Ellers vil de påvirkninger, der uddanner nogle til herrer, uddanne andre til slaver”(ibid:102). 
Det er således en opfattelse af, at et demokratisk liv også må være båret af, om man har 
fælles mål. Det kan efter min opfattelse tydeligt ses i Deweys beskrivelse af, hvordan 
kommunikation gør verden fælles. Fremfor at forstå det som et fællesskab præget af 
enshed i værdier, mål og livsformer mener jeg, det skal forstås dynamisk(og pragmatisk) 
som noget, der vedvarende forhandles, men at det forhandles, og at det er centralt at 
alle har mulighed for at deltage i denne forhandling. ’Når enhver måtte vide hvad den 
anden var i gang med’ for at kunne tilpasse og koordinere sine handlinger i forhold til 
det overordnede mål, må der nødvendigvis finde en vedvarende forhandling af fælles 
retning sted, en udveksling og et give and take sted i forhold til at etablere fælles mål og 
nogle samværsmåder, der kan understøtte processen. Dewey rammer derfor noget helt 
centralt med sit 1. kriterium. En præcisering af begrebet om demokratiske fællesskaber, 
der bringer vigtige nuancer på banen, og kan bruges til at skelne i mellem deltagelse i 
fællesskaber som tilpasning/underordning og deltagelse som aktiv medvirken, forhand-
linger og koordinering. Fællesskabet er ikke demokratisk, men erfaringer med demokrati 
kan man kun få i et fællesskab med andre. Derfor er deltagelse en adgangsbillet, men 
det demokratiske ligger i muligheden for at forholde sig til det fælles, at forholde sig til 
uenigheder og forskelle. At have mulighed for at forhandle fælles mål. Samtidig under-
streger kriterium nr. 1 også, at man for at skabe et samfund, stort som lille, må have en 
vis grad af fælles retning, af fælles interesser og forhandling om dette. Dette kriterium 
rejser spørgsmålet om de demokratiske kvaliteter for denne interaktion og forhandling 
om fælles mål og værdier. I hvilken grad er der mulighed for, at alle kan bidrage på bag-
grund af hans/hendes tidligere erfaringer? Hvordan er definitionsmagten fordelt? mv.  
 
Det andet kriterium er en målestok for, hvor mange muligheder, der er for, at en 
gruppe møder andre ideer, livsformer og interesser, som tvinger en rekonstruktion af 
tidligere erfaringer frem. Kun gennem interaktion med andre grupper, også selvom 
dette foregår i konflikt, kan horisonten udvides, forandringer af de sociale sædvaner 
finde sted og muligheden for, at man kan lære af hinanden være til stede. 
 ”Manglen på et frit og lige samvær, der udspringer fra en mangfoldighed af fælles interesser, gør den 
intellektuelle stimulation ubalanceret. Forskellige former for stimulation er ensbetydende med fornyelse 
og fornyelse er ensbetydende med tankens udfordring” (ibid:102). 
 Alternativet er isolation, beskyttelse af egeninteresser og i sidste ende stagnation, og in-
tet af dette kan bruges som målestok for et demokratisk fællesskab, mener Dewey59. 
Kriterium nummer 2 inviterer således til en vedvarende udfordring af kriterium nr 1. At 
                                                      
59 Han bruger her den kriminelle bande som eksempel på et fællesskab, der lukker sig mod om-
verden og ikke lukker nye perspektiver ind.  
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demokratiske fællesskaber vedvarende interagerer med andre opfattelser og perspekti-
ver. 
Demokratiet kan kun opnås eller findes kun, ifølge Dewey, gennem demokratiske me-
toder.  Vi må derfor vedvarende vurdere, om de måder vi organiserer os på, er sammen 
på osv., lever op til idealerne: De er idealtypiske principper, som beskrevet i det foregå-
ende afsnit, der kan anvendes på en lang række konkrete situationer og hvor deres po-
tentielle indhold kan erfares – det er, skriver Garrison op til vores forestillingskraft, 
magt, vaner, interesser og følelsesmæssige fornemmelser og visioner, at de kan blive ak-
tive komponenter i en demokratisk kultur(Garrison et al 2012 :90).  
Deweys principper for fællesskaber, der kalder sig demokratiske, mener jeg udgør et re-
levant udgangspunkt for at spørge til kvaliteten af fællesskaber og forskellige erfaremu-
ligheder i disse, også i en daginstitutionskontekst. Desuden kan man på den baggrund 
stille spørgsmålstegn ved forestillingen om daginstitutionen som et fællesskab i sig selv 
– at det ligesom automatisk allerede er der. En forestilling, der er bla. er udbredt på po-
licy-niveau, hvor der skrives om hvordan alle børn skal med i ind i fællesskabet, jvnf ka-
pitel 160, 
I Deweys erfaringsbegreb og demokratiforståelse er pointen om at fremtiden er åben, at 
svaret ikke er givet, nok så vigtig som muligheden for at kunne bruge og rekonstruere 
tidligere erfaringer.  Ved at invitere til deltagelse i løsningen af konkrete problemer med 
henblik på fremtiden, inviteres tidligere erfaringer ind som ressourcepuljen til at rekon-
struere løsningen. Det rejser spørgsmål som: hvilke muligheder er der for alle børn til at 
være med til at forme, hvordan problemet løses, samt hvordan det bliver muligt at alle 
kan bidrage med deres erfaringer, uanset baggrund? 

Æstetik og demokrati 
Måske kan man forestille sig at skabende og kreative processer, der danner grobund for 
æstetiske erfaringer rummer særlige invitationer til at forskellige børn kan bidrage til at 
forme problemers løsninger og stiller udfordringer, hvor det bliver muligt at bidrage 
med forskellig erfaringsbaggrund. Dewey selv er ikke på nogen måde eksplicit omkring 
forbindelsen mellem æstetiske erfaringer eller æstetiske kvaliteter i erfaringer og teorien 
om demokrati,  hverken i Art as Experience fra 1934 eller i hovedværket Demokrati og 
Uddannelse. Samtidig mener jeg, med inspiration fra Roswitha Lehmann-Rommel, at 
man godt kan forstå det derhen.  
Ifølge Lehmann-Rommels udfoldelse af Deweys kreativitets begreb(Lehmann-Rommel 
2005) kan æstetiske erfaringer være åbne for at fange potentialiteten i situationer efter-
som, der i skabende kunstneriske processer er en særlig åbenhed, fordi målet er ukendt. 

                                                      
60 Se Børne- og Socialministeriet; Stærke Dagtilbud 2017, samt Regeringens Ghettoplan fra 
2018. 
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Kunstneren ved ikke hvad værket ender med at blive. Det er en særlig undersøgende og 
eksperimentel tilgang til det, der er gået forud, som en klar forudsætning for at noget 
nyt kan komme til, til at turde lukke det ind, en særlig afslappethed overfor det, vi ikke 
kender og dermed det, der kan forstyrre de vanemæssige måder at løse problemer på. 
Måske kan man forstå det kunstneriske som en ramme eller frirum indenfor hvilken, 
det uforudsigelige i højere grad kan lukkes ind. Denne åbning bliver et skabelsesrum el-
ler et handlerum, hvor fremtiden i særlig grad er åben, og det derfor i højere grad bliver 
muligt at bidrage på baggrund af tidligere erfaringer og transformere disse erfaringer på 
nye måder sammen med andre. Fordi kunstværkets mål pr definition er uformuleret, 
skaber det en potentielt definitionsrum. Æstetiske erfaringer giver andre værens former 
– andre normative forventninger forrang og kan være en anden form for forstyrrelse, 
og medbringe andre forbløffelser gennem netop åbenheden overfor det uforudsigelige.  
Kunstneriske udtryk kan desuden i sig selv være meningsfulde, fordi de kan udtrykke 
visionerne for fremtiden – de kan være et indlæg i debatten om, hvordan vi vil have det 
med hinanden. Michael Fielding nævner kunst og æstetisk som et eksempel på en prak-
sis, der kan minde et fællesskab om de fælles formål, samt bibringe den energi og det 
engagement, der skal til, for at begynde at handle derefter. Han skriver om kunst og hi-
storiefortælling mv., at det kan fungere som: 
”… tripwires of integrity practices and presences that have within them reminders of our cherished pur-
poses and deeper aspirations, reminders that can sustain and energize us and help us remain true to 
ourselves and those who share our educational commitments” (Fielding 2016:26).  
Kunstneren taler også til en oplevelses og sansemæssig dimension af erfaring. En fun-
damentalt anden måde at bevæge sig igennem processer på end ved den refleksive ud-
forskning. Det lægger også op til andre kommunikations udtryk, andre sprog, der kan 
invitere til en bredere vifte af erfaringsbaggrunde, end når fx det danske verbalsprog gi-
ves forrang. Æstetiske erfaringer giver således muligheder for i højere grad at sanse vær-
dierne i de demokratiske principper.  

3)Pædagogisk vision 
Deweys uddannelsesfilosofi er en invitation til at omfavne det uforudsigelige og ustabile 
i menneskets tilværelse som potentialitet – som et mulighedsrum til at forme fremtiden. 
Skolens opgave er derfor, at uddanne kommende generationer til at kunne forholde sig 
innovativt og kreativt til dette. Derfor er målet med al uddannelse menneskelig vækst, 
forstået som evnen, lysten og motivationen til at forholde sig undersøgende, eksperi-
menterende og lærende til sine omgivelser. Samtidig er det også en erkendelse af, at 
mennesket kontinuerligt og nødvendigvis må skabe stabiliseringer og midlertidige af-
slutninger for at kunne leve i verden, men at disse afslutninger netop er stabile, for en 
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tid.  På den ene side kan man hævde, at livet i den vestlige verden er blevet mindre far-
ligt for mennesket, end det var på Deweys tid pga. af den generelle velstandsstigning og 
i Skandinavien ikke mindst, udviklingen af velfærdsstaten som sikkerhedsnet mv. Samti-
dig fremstår verden fortsat uforudsigelig, om end måske knap så farlig, i betydningen at 
mennesket i princippet aldrig ved, hvad der vil komme, men formentlig alt andet lige61 
har bedre forudsætninger for at vide, hvad det kan forvente og for at beskytte sig. Sam-
tidig kan man sige, at verden set fra et barneperspektiv ofte fremstår uforudsigelig, 
netop fordi børns hverdagsliv grundlæggende organiseres og styres af andre, både af 
konkrete forældre og pædagoger og af samfundsmæssige betingelser som arbejdsmarke-
dets rammer og krav og velfærdsstatens(herunder institutionernes) organisering, og at 
de derfor ikke nødvendigvis altid har gode forudsætninger for at forudse og forberede 
sig på, hvad der skal ske. 
Visionen om uddannelse uden fastlagt mål, bortset fra kontinuerlig vækst, rummer et 
demokratisk potentiale, fordi den tegner et handle- og indflydelsesrum, som vi inviterer 
kommende generationer til at gribe og gøre i. Fremtiden som endnu ikke afgjort er cen-
tral i Deweys vision for demokrati og uddannelse, hvilket rejser en grundlæggende be-
kymring for mulighederne for dette i en tid, hvor udviklingen ser ud til at fortsat at gå i 
retning af flere tydelige mål for børns og unges læring på uddannelsesområde generelt, 
styringsiver i den offentlige sektor i det hele taget, ikke mindst dagtilbudsområdet og 
udbredt optimisme omkring ’viden, der virker’ 62. På hvilken måde og i hvilken grad 
kan fremtiden samtidig være åben og formbar? 

Demokrati og uddannelse 
Deweys teori om demokrati er tæt forbundet med hans vision for uddannelse. Det lig-
ger i demokratiets natur, at det nødvendiggør uddannelse, hævder Dewey. Et samfund 
med et socialt liv, ”hvor interesser gensidigt gennemtrænger hinanden, og hvor fremskridt eller tilpas-
ningen er et betydeligt element, gør et demokratisk samfund mere interesseret i en bevidst og systematisk 
uddannelse end andre samfund”(Dewey 1916/2005: 104).  
Hvis et sådant forholdsvis kompliceret og mangfoldigt socialt liv skal fungere, kræver 
det at borgerne har tilstrækkelig med uddannelse til at kunne forstå og tage stilling til 
samfundets udvikling. Derudover er et demokratisk samfund, der ikke ledes af en ydre 
autoritet, afhængig af, at borgerne frivilligt engagerer sig og interesserer sig for dets pro-
blemer og udvikling. Det bliver derfor en vigtig opgave for uddannelse af skabe funda-
mentet for et sådant engagement, hvor…”dets medlemmer opdrages til at tage et personligt initi-
ativ og være tilpasningsdygtige”(Ibid.105).  Konsekvensen af, at der ikke er nogen andre, der 

                                                      
61 eller ulige -  afhængig af hvor i verden, man befinder sig. 
62 Se fx Bleses, D., Højen, A., Andersen, M.K., Dybdal, L. & Sehested, K. (2015). Sproget kan 
styrkes! Rapport om SPELL og Fart på sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser. 
Syddansk Universitet. 
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gør det henover hovedet på borgerne, bliver således, at de selv (uden tvang) nødvendig-
vis må påtage sig et medansvar for samfundets udvikling samt, at en del af uddannel-
sens opgave bliver at understøtte et sådant frivilligt, men helt nødvendigt samfunds-
mæssigt engagement. Det betyder også, at det bliver vigtigt, at den enkelte ser sig selv 
som sådan en, der tager ansvar for udviklingen og som en, der har mulighed for at på-
virke det, der kan ske, og at disse hænger uløseligt sammen. Det følger af den pragmati-
ske grundfilosofi, at ’man bliver sådan en’ alene gennem at gøre sig erfaringer med det, 
og ikke ved at lære om det, eller befinde sig i kontekster, hvor nogen siger, det er vig-
tigt, men hvor det ikke er muligt at praktisere63.  Det betyder også, at erfaringer med 
underkendelse og manglende adgang til at deltage i et ligeligt give and take, betyder at 
den enkelte kommer til at opfatte sig selv som det modsatte; som en der ikke kan eller 
ikke har mulighed for at bidrage til fællesskabet, noget som al pædagogisk virksomhed i 
et demokratisk samfund må have som vigtigt mål at forebygge.  
Den dybere forklaring på betoningen af uddannelses vigtighed, er iflg Dewey, at når de-
mokrati grundlæggende forstås som en måde at leve sammen på, må den nødvendigvis 
også gennemsyre alle former for fællesskaber, herunder også skolen. Hvis elevernes 
fulde potentiale skal udfoldes, og hvis de skal have mulighed for at lære noget menings-
fuldt, der kan være med til at forme fremtiden, må skolens samværs- og undervisnings-
former også være demokratiske. 
Uddannelsens mål er således: “It is that reconstruction or reorganization of experience which adds 
to the meaning of experience and which increases ability to direct the course of subsequent experience” 
(Dewey MW 9:90).  
Altså at skabe en platform for meningsfulde erfaringer – erfaringer, der fordrer den re-
fleksive tænkning. Uddannelse som en proces af kontinuerlig vækst afhænger iflg De-
wey, af vores evne til at bruge vaner som fleksible ressourcer og til delvist at rekonstru-
ere dem i overensstemmelse med de konkrete situationer. Hans pointe er, at vi må leve i 
demokratisk forening for at skabe den bedste tilværelse for alle, for at sikre den bedste 
udfoldelsesmulighed for alle, og de bedste betingelser for at kunne forholde sig til frem-
tiden og tilværelsens uforudsigelighed. Og at det må være skolens fornemste opgave.  
I Demokrati og Uddannelse gennemgår Dewey de pædagogiske principper og fordrin-
ger til den praksis som skal understøtte uddannelse som vækst64. Jeg har sammenfattet 

                                                      
63 For en udfoldning af dette i fht skolen – se Gert Biesta; Demokratilæring i skole og samfund, 
hvor han diskuterer modsætninger i den engelske og skotske kontekst mellem Citizenship Edu-
cation for unge i skolesystemet, og de samme unges manglende mulighed for at engagere sig 
som deltagere i demokratiske processer som netop medborgere (Biesta 2013). 
64 Dewey var med til at stifte the Chicago Laboratory School som et sted, hvor principperne 
kunne prøves af i praksis(og stadig bliver det), samtidig med, at han var fuldt ud bevidst om de 
store udfordringer med at føre principperne ud i livet i mainstream skolesystemet(se bla Brosio 
1974). 
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hovedprincipperne for skolens pædagogiske virke i fht demokratiske erfaringer, sådan 
her: 

1. Skolen må skabe forbindelser mellem løsningen af ægte problemer og elevernes 
erfaringer fra deres livsverden.  

2. Skolen skal være et miniatureworld, der appellerer til ’det naturlige’ livs funktio-
ner bla. gennem arbejdet med gøremål. 

3. Skolen må kultivere elevernes arbejde med refleksiv tænkning  
4. Skolens liv må være gennemsyret af demokratiske samværsformer(Dewey 

2005). 
 

 
1) Skolen må skabe forbindelser mellem løsningen af ægte problemer og elever-
nes mangfoldige erfaringsbaggrunde.  
Centralt i Deweys opgør med skolen er hans betoning af hverdagslivets erfaringer og 
menneskers læreprocesser gennem at løse ægte problemer som de står overfor, og hans 
kritik af dette som helt fraværende i skolen, fordi skolens fag og indhold er helt løsre-
vede fra det liv som eleven ellers lever og ikke kobler sig til dette, og at det man så kan 
lære i skolen, er fragmenteret og grundlæggende ikke understøtter menneskets iboende 
evne til at forbedre sin tilværelse. Det er fundamentalt udemokratisk i en Dewey optik.  
Uddannelse må være derfor være forbundet med ægte problemer og elevernes livsver-
dens erfaringer, for at være meningsfuld. Dewey stiller følgende spørgsmål som indika-
torer på denne forbindelse: 
-Gror de spørgsmål som eleverne skal undersøge naturligt ud af problemer, som de er optagede af at 
finde løsninger på? 
-Relaterer de sig til elevernes erfaringer fra deres livsverden?(Dewey 2005:121). 
Jeg læser det som en invitation til at problemerne må springe ud af de erfaringer bør-
nene gør sig i deres livsverden, forstået som det levede liv udenfor skolen, men også  
hverdagslivets gøremål, i det omfang de udgør en del af skolens(eller institutionens) liv, 
jvnf også princippet om skolen som miniatureworld(se nedenfor). Erfaringer fra hver-
dagslivets gøremål kan ses som noget af det eleverne mere eller mindre alle sammen og 
på forskellige måder har erfaringer med. Børns mange timer om dagen i danske dagin-
stitutioner betyder, at en stor del af deres hverdagsliv og erfaringsbaggrund netop ska-
bes i institutionen.  
Rekonstruktion af vaner, der lagres gennem tidligere erfaringer(se kapitel 2) og mulighe-
den for at lære noget nyt er tæt forbunde. Intet nyt kan  iflg, Dewey finde sted uden at 
det samtidig i eller anden grad forbinder sig til tidligere erfaringer. 
 “Even in the classroom we are beginning to learn, that every individual becomes educated, only as he 
has an opportunity to contribute something from his own experience, no matter how meagre or slender, 
that background of experience may be, at any given time: and (…) that enlightenment comes from the 
give and the take, from the exchange of experiences and ideas.” (LW13: 296, ct. i Garrison et al 
2012:86) 
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Det kan illustreres med følgende eksempel fra mit feltarbejde i børnehaven Klyngehu-
set, hvor den 4 årige Ahmet-Miro, der omtales som et barn fra et ressourcesvagt hjem, 
der er understimuleret og har et svagt sprog, deltager i kokkeskole bla. med henblik på 
sprogudvikling;  
”Ved bordet sidder Ahmet Miro og pædagogen DINA. Ahmet Miro kigger nysgerrigt og forundret på 
kniven, skærebrættet og agurken, der ligger foran ham. Det ser ud som om, at det er første gang han 
holder en skærekniv i hånden. Den 1. agurk skærer han ud sammen med DINA, der lægger sine 
hænder over hans og styrer bevægelserne. Ved 2. agurk viser hun ham, at han både skal køre kniven 
frem og tilbage og trykke med den samtidig. 3. agurk skærer han ivrigt, helt selv. Efterfølgende læsser 
AM agurkeskiverne på pålægsfade, som andre børn også bidrager til, og da pålægsfadet senere serveres 
til frokost, siger han glad; laver mad og slår ud med armen”(Observationsnoter 5/5-17).  
På kort tid lykkes det Ahmet Miro at forbinde kniv, skærebræt og agurk, som han for-
mentlig har kendt i forvejen, men på en ny måde, der giver ham mulighed for at skære 
den 3. agurk alene og erfare at bidrage til det fælles måltid, som han også kender. Det er 
således et eksempel på rekonstruktion af tidligere erfaringer og et eksempel på, at selv et 
barn, der vurderes at have en svag baggrund og et stort læringsbehov, her får mulighed 
for at erfare, at han er sådan en, der kan bidrage til fællesskabet.  De bidrag vi kan byde 
ind med kommer fra noget – de kan tvistes og forandres eller rekonstrueres, men de 
kommer ikke fra nul. 
 Det første princip for udvælgelse af problemer understreger desuden, at de problemer, 
eleverne skal løse er problemer de er optagede af at løse, hvor konsekvenserne af løs-
ningerne gør en forskel. Når både den enkeltes læring er kontinuerlig og ufærdig, og de-
mokratiet er vedvarende åbent og ufærdigt, bliver de konkrete beslutninger som menne-
sker tager eller ikke tager betydningsfulde for, hvad der kommer til at ske. Det er derfor 
ikke ligegyldigt, hvad de gør.  
De bliver med andre ord netop ‘sådan nogen’, der ser sig selv som nogen, der kan tage 
ansvar for og bidrage til udviklingen i et demokratisk samfund. Det rejser spørgsmålet 
om, hvordan man kan forestille sig, at de problemer, børnene i daginstitutionen får mu-
lighed for at prøve at løse, kan komme tæt på problemer, der udspringer af deres opta-
getheder/vigtigheder, og hvor det er muligt for dem, at skabe forbindelser til deres livs-
erfaringer? 
 
2)Skolen som miniature world 
Formel læring(skolens fag) skal ifølge Dewey forbinde sig med den uformelle læring ved 
at skabe læringsmiljøer  som et miniatureworld, der appellerer til det naturlige livs funk-
tioner hos eleverne, og tilbyder forskellige muligheder for aktive og konstruktive pro-
cesser. 
Gøremål er et eksempel på en type af aktivitet, der skaber forbindelser. Gøremål er ak-
tiviteter, hvis betydning overskrider skolens kontekst. 
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”Menneskers grundlæggende fælles bekymringer drejer sig om mad, husly, klæder, husholdning og de 
redskaber, der er forbundet med produktion handel og forbrug, Eftersom de både repræsenterer livets 
nødvendigheder og de udsmykninger, disse nødvendigheder er prydet med, har de berøring med instinkter 
på et dybt niveau – de er gennemtrængt af kendsgerninger og principper med sociale kvaliteter”( De-
wey 1916/2005: 216)65 
Danske daginstitutioner er netop kendetegnet ved ikke at have deciderede fag og ved at 
hverdagslivets gøremål, fx måltider, af- og påklædning i forhold til årstider osv., er en 
integreret del af hverdagen, ligesom der traditionelt er en tættere forbindelse til børne-
nes familier end i skolen, hvilket også skyldes børnenes unge alder.  Med inspiration fra 
Dewey kan vi spørge, på hvilken måde eller i hvilken grad, børnehaven kan blive et mi-
niatureworld? Et sted, hvor vi undersøger fænomener omkring os i miniformat. Fore-
stillingen om skolen som miniatureworld er en fundamental anden dannelsestænkning 
end en klassisk curriculum-orienteret tænkning, selvom den fortsat har fokus på indhol-
det, på hvad børnene skal beskæftige sig med. Forskellen ligger i ophavet eller udgangs-
punktet for indholdet.  I læreplaner for dagtilbud er der fortsat meget lidt pejling på, 
hvad børn skal lære noget ’om’, bortset fra temaet om natur og science, der præciserer 
at børnene skal have forståelse for, viden om osv., samt i temaet om kultur, hvor bør-
nene skal stifte bekendtskab med lokalsamfundets kulturelle tilbud, og lære at forstå de-
res eget og andres kulturelle baggrunde(Børne og Socialministeriet 2018).  
Skole som miniatureworld kan ses som en inspiration til en verdensorientering af pæda-
gogikken(Biesta 2013), men en orientering, der i en Dewey optik må forholde sig til det, 
der befinder sig i barnets hverdagsliv. Man kan fx spørger hvilke problemstillinger børn 
har mulighed for at være med til at løse i fht fx temaerne om kultur og kultur. Hvad i 
deres omgivelser kalder på det, eller kunne kalde på det? 
 
3)Kultivere den refleksive tænkning 
Skolen må skabe rammerne for refleksiv tænkning. I sin beskrivelse af arbejdet med re-
fleksiv udforskning(reflective inquiry) udvikler Dewey 5 faser, der er udgivet i forskel-
lige varianter og på forskellige tidspunkter, hvor den omtales som hypotese-modellen66. 
Jeg fremhæver den her, fordi den kan læses, mener jeg, som et forsøg på at beskrive 
hvad det egentlig er, der sker, når mennesket støder ind i et problem, og hvordan en 
opbremsning og muligheden for at tænke over både, hvori problemet egentlig består, 
og overveje hvordan man kan undersøge det nærmere, netop kan være muligheden for 
at rekonstruere sine erfaringer og ikke blot reproducere vanerne. Jeg læser det desuden 
som et pædagogisk princip, der inviterer til at tænke over hvordan og hvorvidt skolen 

                                                      
65 Dewey nævner bla Have- og gartnerarbejde som eksempler på gøremål i menneskers hver-
dagsliv, der i skolen kan danne afsæt for at forstå kendsgerninger om jord, dyreliv og menneske-
lige relationer osv., og som i takt med at eleverne bliver ældre kan flytte udforskningsinteressen 
væk fra det oprindelige konkrete gartneri.  
 
66 Se Garrison et al 2012, samt Hickman & Alexander 1998. 
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(og daginstitutionen) kan understøtte børns erfaringer med dette. Dewey beskriver fa-
serne i den refleksive udforskning i demokrati og uddannelse, sådan her: 
”1)Perpleksitet, forvirring og tvivl som skyldes, at man deltager i en ufuldbyrdet situation, hvis hele ka-
rakter endnu ikke er bestemt,  
2) En gisnende foregriben – en tentativ fortolkning af de givne elementer, der tilskrives en tilbøjelighed 
til at forårsage bestemte konsekvenser,  
3) En omhyggelig undersøgelse(gennemgang, inspektion, udforskning, analyse) af alle tilgængelige syns-
punkter, der kan definere og oplyse det forhåndenværende problem, 
 4) En konsekvent udarbejdning af den tentative hypotese for at gøre den mere præcis og mere konsi-
stent, så den bringes i overensstemmelse med en større mængde kendsgerninger  
5) At betragte den udkastede hypotese som en handlingsplan, der anvendes på de eksisterende forhold, 
at gribe til konkret handling for at fremtvinge det foregrebne resultat og dermed afprøve hypotesen” 
(Dewey 2005:167). 
 Det er omfanget og præcisionen af det 3. og 4. punkt, selve tænkningen, der gør det til 
en egentlig erfaring.  At tænke er at reflektere over begivenhedernes indvirkning på det, 
der kan komme, men som endnu ikke er indtruffet (Ibid:164). At reflektere er således at 
stoppe op og forsøge at udvikle en løsning på en udfordring. Invitationen til at tænke i 
Deweysk forstand, til at udforme løsninger og udforske problemer, forstår jeg som en 
invitation til at deltage og bidrage på baggrund af de erfaringer, man tidligere har gjort 
sig. I selve invitationen ligger samtidig også opfattelsen af barnet som en, der kan bi-
drage og en der har noget på hjerte, i form af bud på ønskværdige løsninger67, og det 
understreger samtidig, at mennesket formulerer hypoteser, og foreslår mulige løsninger 
på baggrund af de referencer, det har til rådighed gennem sine tidligere erfaringer, og 
det der kan trækkes på. Rekonstruktionen finder dermed sted i samspillet mellem dette 
og andres anderledes referencer og eller gennem forstyrrelsens karakter, der ikke umid-
delbart kan besvares på baggrund af vanemæssige løsninger.  
At reflektere indebærer, ifølge Dewey, samtidig også accepten af et ansvar: ”En der er 
fuldstændig ligeglad med resultatet følger ikke med eller tænker ikke over, hvad der overhovedet er sket. 
Et af tænkningens primære paradokser udspringer af tænkningens afhængighed af en fornemmelse af at 
tage del i konsekvenserne af det, der sker” (2005: 164). Det understreger således igen betyd-
ningen af, at de problemer eleverne skal løse, gror ud af noget, de er optagede af at 
finde løsninger på. Noget, de erfarer som et problem, og hvis løsninger har konsekven-
ser for dem og som derved bliver betydningsfulde. Dewey hævder, at mennesket in-

                                                      
67 Her er det vigtigt at huske på at tænkning for Dewey er knyttet til praktisk handlen i en speci-
fik kontekst. Ikke en løsrevet aktivitet som hos Hegel og Kant. Tænkning er den intentionelle 
bestræbelse på at opdage specifikke forbindelser mellem noget vi gør og de resulterende konse-
kvenser, så de to faktorer bliver sammenhængende. 2005 s 163 
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stinktivt bevæger sig mellem den impulsive, lunefulde, umiddelbare behovstilfredsstil-
lelse på den ene side og rutiner, hvis indstilling er at alt skal være som det plejer, på den 
anden side, som de to grundindstillinger til at løse problemer. ”Begge benægter at tage an-
svar for de fremtidige konsekvenser af nutidens handlinger. Refleksion er accepten af et sådant ansvar” 
(Ibid:163). Det springende punkt bliver derfor, hvordan pædagogikken kan understøtte 
at eleverne bringes væk fra de instinktive reaktioner til engagementet i refleksion. Hvor-
dan kan eleven eller barnet inviteres til at tage et sådant ansvar?  Det giver Gert Biesta 
nogle bud på gennem sine pædagogiske principper om forstyrrelse, suspension og un-
derstøttelse(Biesta 2017), som jeg diskuterer senere i dette kapitel. 
 
4) Sociale samværsformer 
At skolen nødvendigvis må ændre de sociale samværsformer, så de hænger sammen 
med et ideal om uddannelse som vækst, hænger direkte sammen med Deweys opfat-
telse af demokrati – som et liv i forening med andre, hvor en demokratisk livsform og 
overbevisning må gennemsyre alt, hvad mennesket gør som en moral, hvilket således 
også må have konsekvenser for skolens samværsformer(Dewey 2005). Det betyder at 
skolens liv også må være gennemsyret af princippet om lige ret til vækst for alle af hen-
syn til demokratiets fortsatte udvikling. Realiseringen af alle medlemmers individuelle 
vækst er en kerne betingelse for udviklingen af demokrati, og en nødvendig betingelse 
for at udvikle sociale muligheder for alle. Det er også nødvendigt for at finde konstruk-
tive løsninger på sociale konflikter på den meste inkluderende og delibererende måde. 
Desuden må skolens moralske kultur være baseret på muligheden for at alle kan deltage 
som aktører i et aktivt handlende fællesskab og kommunikationen i klasseværelset må 
være baseret på et ligeværdigt give and take:  
”Communication must be mutual to be educative. If the individuals cannot have their own active share 
in communication, which implies articulating their own views and taking their own responsibilities, if 
they are merely subjected to the wit and will of others, no community of action can emerge”(Garrison 
et al 2012: 81).  
Eleverne må med andre ord betragtes som nogen, der kan bidrage, der kan udtrykke 
egne synspunkter og have mulighed for at tage ansvar, og ingen er således uden forud-
sætninger, uanset deres baggrund. Det stiller store krav til skolen og læreren og stiller 
helt grundlæggende spørgsmålstegn ved magtforholdene i skolen og relationen mellem 
lærer og elev, og eleverne i mellem. Med de senere års politiske fokus på daginstitutio-
nens funktion i forebyggelse af socialt udsathed gennem strategier om kompensation 
for forældres manglende socioøkonomiske ressourcer(Kristensen & Bayer 2015), 
(Munck 2017), samt fremskrivningen af daginstitutionernes rolle i fht at sikre viderefor-
midlingen af demokratiske værdier og det danske sprog til minoritetsbørn(jvnf kap.1), 
bliver det væsentligt at spørge i hvilken grad, eller på hvilken måde, det har betydning 
for synet på børnenes forudsætninger og erfaringsbaggrunde? Samt i forlængelse heraf 
spørge til, hvorvidt alle børn, uanset erfaringsbaggrund kan betragtes som nogen, der 
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har mulighed for at gøre sig erfaringer med at deltage i situationer, hvor de kan ud-
trykke hvad de har på hjerte og har mulighed for at reflektere og engagere sig i løsnin-
ger på konkrete udfordringer?  

Magtforhold, positionering og differentiering 
Dewey kritiseres mange steder for at være naiv i sin vision for demokrati, og hvordan 
det finder sted. At mennesker altid vil det gode, at de når frem til fælles forståelse af 
mening, af mål og værdier og således trækker på samme hammel i bogstavelig forstand, 
eller kommer til det, når de reflekterer over problemløsning. Men han forholder sig ikke 
til sociale dynamikker, hierakier, adgang og positionering og mangler helt grundlæg-
gende et begreb magt( Se bla. Garrison et al 2012, Neubert 2008). Spørgsmål som: 
hvem har definitionsmagten i en gruppe, når der kommunikeres og skabes mening i er-
faringsprocesser sammen med andre? Hvad betyder adgang til og positionering i en 
gruppe for erfaringsmuligheder? Hvad betyder kategoriseringer af børn for ditto? 
Hvilke elevers optagetheder af problemer kommer til at dominere i udvalget af rele-
vante problemstillinger i skolen fx? Hvordan er det knyttet til ulige fordelte positione-
ringer? står ubesvaret hen. Her kan man måske med rimelighed beskylde Dewey for at 
have et for simpelt begreb om fællesskaber, hvor der ikke tages højde for anden kom-
pleksitet end den andens andethed, der skal mødes på lige fod. Stefan Neubert skriver: 
“By locating conflicts in different approaches to life and not in struggles for power, he(Dewey) frequently 
underestimates what is required to overcome them. He seems to think that once someone has partici-
pated in a rational process of inquiry, she or he would not persist in holding onto prejudices or unilat-
eral power.” (Neubert 2008: 112) 
Neubert kritiserer Dewey for ikke at gå langt nok i analysen af dette. Fordi Dewey fo-
kuserer sin samfundskritik på økonomisk ulighed, fremmedgørelse og undertrykkelse i 
et klasseperspektiv, undervurderer han desuden iflg. Neubert diskriminationsprocesser 
på baggrund af køn, race, religion etc., ligesom han heller ikke undersøger konsekven-
serne af disse magtrelationer i form af erfaringer hos de, der diskrimineres imod eller 
marginalisereres. Det er helt uklart hvem eller hvad, der har betydning for, hvordan vi 
sikrer os at alle kan være med på lige fod, og hvilke konsekvenser det har, for de som 
ikke kan. 
Jeg er helt enig i kritikken. Selvom jeg er enig med Garrisson et al i, at Deweys demo-
kratiske principper kan bruges som et ideal eller en utopi vi kan stræbe efter, savner jeg 
et kritisk blik for netop magtrelationer og sociale dynamikker i fællesskaber.  Forhold, 
der altid vil spille en væsentlig rolle i fht rekonstruktion af erfaringer gennem kommuni-
kation og deltagelse sammen med andre. Udover den generelle underteoretisering af 
magt (Garrisson et al 2012) så skyldes en del af problemet efter min opfattelse også, at 
Dewey, til trods for understregningen af erfaringers indlejring i kulturen, kommer til at 
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løfte kommunikation, deltagelse og refleksion ud af den kulturelle kontekst. Som noget, 
der står udenfor og bliver nøgler ind i kulturen, i stedet for at se dem som normative 
kulturelle forhold, der finder sted gennem særlige kulturelle forbindelser og tolknings-
rammer og producerer in- og eksklusion og som samtidig præges af kontekstens magt-
relationer og dynamikker. Det er helt centralt i en undersøgelse af muligheder og be-
grænsninger for demokratiske erfaringer.  
Jeg forsøger at løse det i min undersøgelse med et undersøgelsesdesign, der er sensitivt 
overfor forskellige erfaremuligheder for forskellige børn, alt efter hvor de er positione-
ret, i daginstitutionens specifikke kulturel kontext, og normative forståelsers betydning 
for in- og eksklusion af forskellige kulturelle forbindelser.  

4)Rekonstruktion – Fra det demokratiske til  
demokratiske erfaringer 
Dette afsnit har til formål at trække frem, hvor og hvordan jeg med afsæt i Deweys filo-
sofi og demokratiske vision, tænker videre om et begreb om demokratiske erfaringer 
som et fællesskabsorienteret begreb, relevant for daginstitutioner og mindre børn. Min 
hensigt er at bidrage til at skærpe blikket for, hvori det demokratiske består, og at ud-
vikle et begreb eller et blik for demokratiske erfaringer, der kan sige noget om kriterier 
eller kvaliteter, der skal tilvejebringes for, at vi kan kalde erfaringer for demokratiske. 
Demokratiske erfaringer kalder Dewey det ikke selv. For ham er demokrati som livs-
form, principper der må gennemsyre alt i menneskers liv, og erfaringer en betegnelse 
både for den måde mennesker er til i verden på, og den måde mennesker kan vide no-
get om verden.  Selvom Dewey ikke selv opererer med et decideret begreb om demo-
kratiske erfaringer, argumenterer jeg alligevel for, at det med afsæt hos Dewey er muligt 
at tale om demokratiske erfaringer. Deweys pragmatiske erfaringsbegreb peger op-
mærksomheden i retning af spørgsmålet om børns muligheder for at gøre sig erfaringer 
med at løse problemer sammen med andre og rekonstruere tidligere erfaringer med 
henblik på en fremtid, der er åben. Desuden beskriver Dewey’s demokratiske princip-
per ’det demokratiske’ eksplicit som principper for menneskeligt samvær, der skal være 
præget af bestemte kvaliteter; et ligeligt give and take på baggrund af deltagernes livser-
faringer, koordination og forhandling af fælles mål, anerkendelse af den andens andet-
hed og fremtiden som åben osv, før vi kan sige, at det er demokratisk, som beskrevet 
tidligere i dette kapitel. Det betyder, at demokratiske erfaringer ikke kun handler om, 
hvad det er muligt at gøre, men i høj grad også, på hvilken måde, det bliver muligt at 
gøre noget og med hvilket perspektiv. Deweys demokratiske principper er utopiske ide-
aler, som vi aldrig opnår til fulde, og demokrati som livsform er derfor en vedvarende 
proces med en stræben i retning af disse principper. Jeg bruger principperne som inspi-
ration til spørgsmål vi kan stille til situationers erfaremuligheder og invitationer.   
Den demokratiforståelse, jeg forsøger at slå til lyd for, placerer det demokratiske, der 
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hvor børns perspektiver og interesser rettes mod, forholdes til, forhandles med, forstyr-
res af fællesskabets interesser og visioner. Det udvider spørgsmålet om børns perspekti-
ver fra spørgsmålet om dem selv, deres individuelle ønsker, oplevelser og interesser, til 
et spørgsmål om sammenhængen mellem deres egne perspektiver og det, der ligger 
uden for dem selv, i stor eller lille forstand, og som er knyttet til det fællesskab, de deler 
med andre.  I fht demokratiske erfaringer betoner Dewey, at kun ved at deltage og 
kommunikere på lige fod sammen med andre, kun ved at få mulighed for at rekonstru-
ere sine tidligere erfaringer gennem løsning af konkrete og vigtige problemer, sammen 
med andre, kan vi tale om erfaringer med demokrati, og kun gennem disse bliver indivi-
dets potentialer fuldt udviklet. Dewey var ikke kun optaget af demokrati med henblik 
på udviklingen af et demokratisk samfund eller demokratisk orienterede medborgere, 
men nok så meget med henblik på at sikre fundamentet for alle individers muligheder 
for at udfolde sig. Det enkeltes individs udviklingsmuligheder og demokratiets udvik-
ling er uløseligt forbundet. Frihed forstået bla. som frihedsrettighederne må derfor for-
stås som friheden til at handle i forhold til det fælles bedste, og ikke blot som friheden 
til at bestemme over sig selv68.   
Det interessante bliver så hvad betyder det i forhold til mindre børn i daginstitutioner, 
hvordan kan det give mening og hvilke udfordringer kan det give?  
På den baggrund stiller jeg følgende spørgsmål, som jeg tager med videre i udforsknin-
gen af hvad demokratiske erfaringer kan være og blive for mindre børn i daginstitution. 
Hvor og hvornår kan børn erfare, at kunne bidrage til at definere og løse problemstillin-
ger, de er optagede af at løse, på baggrund af deres tidligere erfaringer, i et ligeligt give 
and take? 
I hvilke situationer erfarer børn at kommunikere om og tage ansvar i form af refleksion 
over udfordringer? 
I hvilke situationer kan fremtiden erfares som åben? 
I hvilken grad er det muligt at gøre sig erfaringer med at definere, kommunikere og ko-
ordinere omkring fælles mål og værdier? 
Hvad er det for situationer, hvor det er muligt at erfare udfordringer og forstyrrelser og 
betragte den andens andethed som en berigelse? 

 
 

                                                      
68 Dewey er gennem tiden blevet læst som en fortaler for individuel vækst(se bla. Øland 2010, 
Illeris2018), men på linje med Fallace (2017), Garrison et al (2012), Cambell (2005) og Brosio 
(1974) læser jeg en stærk fremskrivning af en fuldt integreret forbindelse mellem individets vækst 
og fællesskabets vækst. Begge dele er målet og det opnås kun gennem hinanden.  
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Demokratiske erfaringer i mellemzonen mellem individuelle behov 
og kollektive visioner 
I det følgende rekonstruerer jeg Dewey’s demokratiteori med Gert Biestas tænk-
ning(2018;20), der tilføjer nogle væsentlige perspektiver og konkretiseringer. 
Med inspiration fra Hannah Arendt og Emmanuel Levinas præciserer Biesta demokrati-
ske erfaringer til et spørgsmål om erfaringer med subjektivitet. Erfaringer med subjekti-
vitet er muligt i situationer, hvor individet gør sig erfaringer med at være positioneret 
som en, der er i besiddelse af sin unikhed og inviteres til at handle på baggrund af dette. 
Subjektet eksisterer ikke som sådan i sig selv, men individer inviteres til at gøre sig erfa-
ringer med subjektivitet gennem mødet med noget, eller nogen, der ligger uden for det 
selv, og som forstyrrer det i sin væren med sig selv.  
Biesta er således helt enig med Dewey, når han understreger at demokrati ikke kan læ-
res, det kan kun erfares gennem deltagelse i processer og praksisser, hvor individet gør 
sig erfaringer med subjektivitet. Samtidig skærper Biesta det demokratiske til at handle 
om at gøre sig erfaringer med at forholde sig til almenvellet, den offentlige sfære, nær-
mere bestemt den verden (der ligger udenfor individet) som mennesker deler med an-
dre mennesker og som de skal finde ud af dele.  
 
Biesta opdeler skolens formål i tre domæner(Biesta 2018:55): 
Kvalifikation; der har til formål at præsentere et indhold med henblik på elevens tileg-
nelse af en bestemt viden, færdigheder og personlighedsdispositioner. 
Socialisation; der har til formål at introducere eleverne til særlige måder og traditioner for 
at gøre tingene på og være på,  
Subjektifikation: der har til formål at invitere eleverne til at være og blive subjekter i deres 
egen ret, og ikke blot objekter for andres intentioner, ud fra antagelsen om lighed69.  
Lærere, undervisere og pædagoger i almindelighed må derfor, iflg. Biesta, holde sig for 
øje, og være bevidste om, hvordan deres pædagogiske virksomhed indvirker på hvert af 
de tre domæner, og på hvordan det man gør i det ene domæne, samtidig også indvirker 
på de andre.  Biestas pointe er, at det går ikke samtidig, at ville undervise ud fra et bil-
lede af eleven som en, der skal lære noget bestemt, som han ikke kan endnu, og samti-
dig betragte ham ud fra antagelsen om lighed, som et subjekt i egen ret, som han invite-
rer til at forholde sig kritisk til det, der skal læres, eller det, der foregår i klasseværel-
set(Biesta 2018). Biestas uddannelsestænkning er således en invitation til at skærpe 
blikket på demokratiske erfaringer som erfaringer med subjektivitet i det han kalder ’det 
demokratiske eksperiment’(Biesta 2013:173). Det demokratiske eksperiment er grund-
læggende et eksperiment som hele tiden er i proces og hvor det endelige mål må være i 
vedvarende forandring. Fremtiden må være åben. At definere demokratiske erfaringer 
som erfaringer med subjektivitet hviler på et pragmatisk grundlag og er helt tæt på De-
wey’s processuelle opfattelse af demokrati, kendetegnet ved særlige kvaliteter. Samtidig 

                                                      
69 Biesta låner forudsætningen om antagelsen om lighed fra Ranciere. Biesta 2018, kap 4. 
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bidrager Biestas definition med at tydeliggøre, at der er tale om en begivenhed, en situa-
tion hvor subjektiviteten kan erfares ud fra antagelsen om lighed, og hvor individets 
unikke dømmekraft kan bringes i anvendelse.  
Beskrivelsen af skolens formål som kendetegnet ved de 3 domæner er en vigtig tilføjelse 
til Dewey’s begrebsunivers. Opdelingen i domæner relaterer sig til Biestas analyse og 
kritik af skolen i dag, og de bevægelser i retning af, hvad han omtaler som overdreven 
fokus på, og optagethed af, elevens læring, der slører for al uddannelses grundspørgs-
mål; nemlig formålet, der aldrig kan reduceres til elevens læring70. Vi vil som samfund 
altid noget med uddannelse og undervisning, der ikke blot er et spørgsmål om hvad ele-
ven har lært, men som er en vision om hvor vi som samfund skal bevæge os hen. Biesta 
inviterer til at tænke nyt om uddannelse og pædagogik og tilføjer begreber til en til-
trængt oprydning i læringssproget og sammenflydningerne af måder at tale om læring, 
pædagogik og uddannelse på, der kan være et væsentligt afsæt for en kritik af både en 
neoliberal uddannelsespolitik og den individualiserede forståelse af det barnecentrerede 
alternativ. 
   
Det er i mellemzonen mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet, 
at det demokratiske eksperiment, ifølge Biesta finder sted(Biesta 2013:173).  Netop der, 
hvor man møder den andens andethed og samtidig inviteres som sig selv, ud fra anta-
gelsen om lighed. Modstanden eller forstyrrelsen i individets forehavende tvinger det ud 
af sig selv, og tvinger det til at forholde sit eget perspektiv til de andres. Biesta betoner 
skolens opgave som at understøtte elevens lyst til at være i verden på en voksen måde, 
dvs eksistere med den andens andethed, uden enten at destruere den eller sig 
selv(Ibid;43). Desuden må eleverne inviteres til at forholde sig til, om det de umiddel-
bart ønsker egentlig også er ønskværdigt i bredere samfundsmæssige forstand og der-
med gøre sig erfaringer i subjektivitetens domæne.  
Jeg supplerer således det Dewey inspirerede begreb om demokratiske erfaringer med 
Biestas begreb om Mellemzonen. Problemløsning gennem meningsfulde erfaringer kan 
efter min opfattelse være et eksempel på erfaringer i Mellemzonen, fordi problemer sæt-
ter spørgsmålet om det ønskværdige på dagsorden, på tværs af forskellige individers 
livserfaringer og udviklingen af det fælles. Samtidig er Biestas formulering af mødet i 
Mellemzonen som mødet mellem individuelle ønsker og kollektive visioner en vigtig tilfø-
jelse. Dewey er optaget af forholdet mellem det individuelle og det kollektive i form af 
rekonstruktionen af individers forskellige erfaringer gennem løsningen af fælles udfor-
dringer med henblik på fremtiden, men han formulerer sig, som tidligere nævnt, ikke 

                                                      
70 Se Læring retur 2009, Den Smukke Risiko i Uddannelse og Pædagogik 2014 og Undervisnin-
gens Genopdagelse fra 2018, der viser udviklingen i Biestas kritik af læringssprogets overtagelse 
af uddannelse og alternative visioner.  
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om forskellige interesser eller interessemodsætninger. Begrebet om mellemzonen mel-
lem individuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet bidrager således til at tyde-
liggøre, at individer ikke blot kan have forskellige erfaringer, men også have forskellige 
interesser og ønsker, og at disse kan stå i modsætning til fællesskabets. Det tydeliggør at 
problemløsning og udforskning ikke nødvendigvis altid er konstruktivt i pragmatisk 
forstand, men også kan være besværligt, konfliktfyldt og modsatrettet71. Desuden er det 
efter min mening en politisk skærpelse af det demokratiske eksperiment, en radikalise-
ring om man vil, af Dewey’s primært socialt og kulturelt orienterede demokratiske over-
bevisning, fordi det inviterer til at spørgsmålet om, hvordan vi skal indrette os, så vi alle 
sammen kan være her bedst muligt, som noget vi i princippet alle sammen kan gøre os 
erfaringer med at forholde os til.  
Samtidig tydeliggør definitionen af det demokratiske eksperiment som erfaringer med at 
beskæftige sig med forholdet mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for fælles-
skabet hvori en Biesta/Dewey inspireret demokratiforståelse adskiller sig fra en demo-
kratiforståelse, der tager udgangspunkt i børns muligheder for deltagelse, medbestem-
melse og indflydelse og de voksnes muligheder for at efterkomme dette(jvf. kap 1).  Når 
det demokratiske eksperiment placeres i Mellemzonen, gøres barnets erfaringer med 
mødet mellem sine egne ønsker og perspektiver og fællesskabets, i stedet til det centrale.  
 
Skolens opgave med at hjælpe eleverne til at være i verden på en voksen måde, er ifølge 
Biesta båret af tre pædagogiske principper; forstyrrelse, suspension og understøttelse. 
Forstyrrelsen handler om at forstyrre eleven i sin væren med sig selv ved at tilbyde andre 
perspektiver, modstand og problemstillinger. Suspensionen handler om, ”at der bogstaveligt 
og billedlig talt åbnes rum for, at eleven kan skabe et forhold til sine ønsker”(Biesta 2018:43), hvil-
ket jeg forstår som muligheden for at reflektere over dem i forhold til perspektiver på 
fælleskabet. For at kunne udholde at blive i den besværlige mellemzone og komme i 
gennem det må skolen understøtte eleven i dette, hjælpe ham/hende til at kunne være der, 
hjælpe ham/hende til at have lyst til at være der, og til at arbejde sig igennem modstan-
den (Biesta 2015:38/ 2018:43).  Dette for at modvirke at børn og unge tidligt lærer at 
overleve i en verden af andethed, ved at trække sig og opleve at det alligevel ikke er no-
get for dem – det Biesta kalder selvdestruktion. Der, hvor man netop ikke kan se sig 
selv som sådan en, der hører til, og kan bidrage til fællesskabet. Det er i flg Biesta en 
reel risiko, hvis skolen ikke understøtter elevens ønske om at være i verden, hvilket er 
helt på linje med, hvad Gilliam og Gulløv skriver om civiliseringsbestræbelsernes dis-
tinktive kræfter, der er i risiko for at efterlade nogen der, hvor de efter en tid ikke læn-
gere ønsker at være en del af fællesskabet(Gilliam og Gulløv 2012: Kap 1). Biestas pæ-
dagogiske principper om forstyrrelse, suspension og understøttelse tilføjer nogle vigtige 

                                                      
71 Hvilket ikke står i modsætning til Dewey men, som tidligere nævnt, ikke er noget han folder 
ud. 
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perspektiver til Deweys vision for en demokratisk skole. Ligesom Dewey er Biesta op-
taget af refleksion i forbindelse med overvejelserne over mulige konsekvenser af kon-
krete handlinger, men han præciserer, i forhold til Dewey, refleksionsbegrebet til at be-
tyde, at eleven kan få et forhold til sine egne ønsker i perspektiv af det ønskværdige for 
fællesskabet. Det tydeliggør, at der også kan være tale om modsatrettede følelser72. Prin-
cippet om understøttelse er en invitation til at tænke videre over, hvordan børn kan 
støttes i at arbejde sig igennem modstanden og bøvle med det besværlige i situationen, 
hvilket er en vigtig tilføjelse til Dewey, og et spørgsmål, der er vigtigt at tænke videre 
over og som måske indebærer ekstra udfordringer med mindre børn. Jeg bruger ordet 
bøvle, til at betegne den aktive, omend besværlige proces, hvor man arbejder med at 
løse noget, at finde ud af noget, at få noget til at gå op, som er frustrerende, besværligt 
og ja bøvlet, men samtidig produktivt. At bøvle er således et begreb, der kan indfange 
erfaringer med at arbejde med modstanden og blive i den besværlige Mellemzone. 
Rekonstruktionen af Deweys demokratiske principper med Biestas begreber give anled-
ning til at stille følgende spørgsmål.  
Hvor og hvordan kan børn gøre sig erfaringer i Mellemzonen med at bøvle med forhol-
det mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for kollektivet? Jeg omskriver 
spørgsmålet om det ønskværdige for kollektivet til spørgsmålet om, hvordan vil vi have 
det med hinanden her i børnehaven?  
 
Derudover spørger jeg til mulighederne for at situationer inviterer til erfaringer med 
subjektivitet, og forlænger det med spørgsmålet om børns muligheder for at blive til 
som potentielle subjekter, og dermed befinde sig i subjektifikationens domæne, hvilket 
har betydning for muligheden for at blive inviteret som et sådant. Jeg formulerer det 
som et spørgsmål om; hvilke muligheder og begrænsninger der er, for at blive til som 
en, der har noget på hjerte og som kan bidrage til fællesskabet?73. 
Demokratiske erfaringer er situeret i en kulturel kontext, hvor dømmekraft, engage-
ment, problemløsning, kommunikation, fremtiden som åben, og bevægelsen mellem in-
dividuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet, bliver specifikke i en bestemt 
kulturel tolkningsramme. I analyserne undersøger jeg derfor nærmere hvad alt dette kan 
betyde i en konkret daginstitutionskontekst. 
 

                                                      
72 Biestas begreb om desire oversættes til dansk som ønsker, selvom begær måske er mere sprog-
ligt korrekt. Jeg tænker det er en vigtig forskel, idet jeg hører en stærkere følelsesmæssig investe-
ring i begrebet at begære noget, end i at ønske noget og det får betydning for hvordan det ople-
ves at være i den besværlige Mellemzone og hvad det er der skal bøvles med.  
73 Jeg bruger bevidst udtrykket om at have noget på hjerte, fordi det hentyder til noget, der er 
betydningsfuldt og samtidig både kan forstås som noget kognitivt og emotionelt, der ikke nød-
vendigvis(kan) udtrykkes verbalt. 
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Fra skolen til daginstitutionen 
Både Dewey og Biestas pædagogiske visioner retter sig mod skolen i bred forstand.  I 
det følgende forholder jeg mig til, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forhold 
til at arbejde ud fra denne teoretiske inspiration i en dansk daginstitutionskontekst. 
 
Bevægelsen fra skolen til daginstitutionen og fra større børn til mindre børn tilføjer et 
omsorgs og beskyttelsesperspektiv til Biestas liste over formål med den pædagogiske 
virksomhed, og kan således ses som et 4. domæne til Biestas 3 domæner(Kvalifikation, 
Socialisation og subjektifikation). Et domæne, der har tradition for at se børn som no-
gen, der har brug for voksnes omsorg og beskyttelse, og som derfor ikke altid selv ved, 
hvad de har brug for, eller ikke altid kan overskue konsekvenserne af sine handlinger. 
Det betyder, at der her er et slags ekspert blik på barnet, et behovsanalytisk blik, hvor 
børn betragtes som nogen, der har nogle behov, som de voksne skal sørge for at dække, 
ikke mindst fordi børnene opholder sig så længe i institutionen, og fra så tidlig en alder. 
En funktion institutionerne deler med familierne, ikke mindst i Danmark, hvor det an-
slås at børn er i institution i gennemsnit 7,8 timer om dagen, 5 dage om ugen(FOA 
2019:12). Det adskiller sig her fra skolen. Omsorgsdomænet identificerer et udviklings 
og beskyttelsesbehov, hvor den voksne ved bedst, og barnet i udgangspunktet betragtes 
som mangelfuldt, sårbart og uvidende. I socialisationens domæne identificeres adfærds-
reguleringsbehov, kommunikations og samspils-mangler som de voksne udpeger, og i 
kvalifikationens domæne identificeres videns, færdigheds, adfærdsbehov, hvor den 
voksne også ved bedst. Fælles for alle 3 domæner er optagetheden af den enkeltes hhv. 
trivsel, udvikling eller læring, dvs at flytte eller afhjælpe barnet fra et sted til et andet, og 
står dermed i modsætning til subjektifikationens domæne, og antagelsen om lighed. Det 
bliver således væsentligt at undersøge mulighederne for subjektivitetens tilsynekomst i 
en daginstitutionskontekst, der bla. ser ud til at være præget af, at der er forskel på 
hvilke børn, der især betragtes som nogen, der har brug for kvalificering og socialisering 
og dækning af basale omsorgsbehov, før de er klar til subjektivering.  
Opfattelsen af børn som sårbare med behov for beskyttelse, vidner om et dobbeltsyn 
på børn som hhv. selvregulerende og beskyttelseskrævende. På den ene side er der en 
stærk tradition for og ambition om at tage børn alvorligt som meningsproducerende in-
divider i sig selv, kva de reformpædagogiske traditioner og opfattelser af ’det demokrati-
ske’, jvf kap.1, og på den anden side en tradition for at se børn som nogen, der har sær-
lige behov, og ikke mindst særligt behov for voksnes omsorg og beskyttelse. En grund-
læggende uafklarethed omkring, hvordan vi egentlig ser på børn, der forstærkes i 
relation til mindre børn(se Gulløv 2005, 2015).  Det giver særlige udfordringer i forhold 
til forestillingen om at børn skal gøre sig demokratiske erfaringer. Hvad er passende, re-
levant og meningsfuldt for mindre børn? Hvordan forholder vi os til forholdet i mellem 
disse grundlæggende forskellige opfattelser af børn, der ser ud til at være til stede samti-
digt? og dermed ikke nødvendigvis er et enten eller, men måske netop et både-og, der 
samtidig ikke kan være der på samme tid? 
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Et andet forhold, der adskiller børnehaven fra skolen er dens organisering. Der er færre 
fag og fagmål, ingen klasser og klasseværelser, og i stedet en mere flydende hverdags-
livsorganisering, der også er forbundet med arbejdsmarkedets behov for pasning. Fra-
været af fag og specifikke læringsmål for bestemte fagområder i sammenligning med 
skolen og børnehavetraditionens særegnethed mellem skole og hjem74 betyder på den 
ene side, at et begreb om demokratiske erfaringer ikke bare kan transponeres ’ned’ i 
børnehaven, men må forholdes og forstås i lyset institutionslivets konkrete hverdagslivs 
kontekst, der betyder at det ’rum’, hvori demokratiske erfaringer kan finde sted, umid-
delbart er organiseret markant anderledes end skolens. På den anden side indstifter poli-
tiske dagsordener om skoleparathed, tidlig indsats og sprog, orienteringer og praksisser, 
der knyttes tæt til skolen og skolens traditioner for opfattelse af læring og didaktik, og 
en del af disse bevægelser ser ud til at trække på et traditionelt læringssyn, som netop 
var det som Dewey var så kritisk overfor75. 
Det rejser spørgsmålet om hvad der fortsat er og skal være formålet med daginstitutio-
ner? Og hvordan det stiller sig i forhold til skolen? Samt af særlig relevans for afhand-
lingens undersøgelse, hvordan disse bevægelser folder sig konkret ud i institutionernes 
hverdagsliv?.  
I næste kapitel følger afhandlingens metodekapitel, hvor jeg beskriver undersøgelsens 
design og diskuterer metodiske valg, udfordringer og konsekvenser.  
 
 

 

 

 

  

                                                      
74 Se Kampmann 2014. 
75 For en kritisk analyse af hvordan disse dagsordener bidrager til at indstifte ganske snævre syn 
på læring, se Handbæk-Schmidt 2017, Plum 2015, Kampmann 2014. 
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Kapitel 4: Metodologi og  
metodeovervejelser 
I dette kapitel beskriver jeg undersøgelsesdesign og metodeovervejelser for afhandlin-
gens empiriske arbejde. Jeg viser hvordan et undersøgelsesdesign der kombinerer etno-
grafisk feltarbejde med fælles værkstedsarbejde med personalet i to daginstitutioner, 
danner udgangspunktet for en pragmatisk kulturanalyse, med henblik på en analyse af 
muligheder for demokratiske erfaringer på tværs af og igennem kulturelle forbindelser 
og modeller i en dansk daginstitutionskontekst.  
Cathrine Hasse skelner mellem det analytiske felt og det empiriske felt. Det analytiske 
felt er det felt hvor teorier og analyseredskaber udvikles og afprøves. Det er det felt 
som forskeren deler med andre forskere(Hasse 2011:23)76. Det empiriske felt er gen-
standsfeltet for forskerens kulturanalyser. Det er det levede hverdagsliv der studeres i 
institutionen. I de foregående kapitler har jeg udfoldet erkendelsesinteresser og begrebs-
udviklinger i det analytiske felt. I dette kapitel udfolder jeg valg, vilkår og konsekvenser 
for undersøgelsen i det empiriske felt. I kapitel 5 om analysestrategien viser jeg hvordan 
analyserne er blevet til i det som Hasse kalder tranedansen frem og tilbage mellem de 
analytiske og empiriske felter(Ibid)). 

1)Metodologi - Et kombineret design 
Jeg kombinerer etnografisk feltarbejde med en inspiration fra aktionsforskningen, hvor 
jeg ud over deltagelse i kulturens hverdagsliv skaber en udforskningsramme for det pæ-
dagogiske personale i form af forskningsværksteder. Det giver mig adgang til at lære de 
kulturelle tolkningsrammer som deltagerne i værkstedsarbejdet anvender, når de drøfter 
forskellige spørgsmål relateret til fælles udforskning, og dermed at lære at se hvilke ori-
enteringer, intentioner, bekymringer og udfordringer pædagogerne knytter an til i over-
vejelserne omkring deres aktive praksis. Samtidig giver det mig mulighed for at deltage i 
potentialitetens rum, at være med til at se hvor arbejdet med demokratiske erfaringer 
kan flytte sig hen – at udforske hvilke baner det er muligt at tænke i, samt få øje på be-
grænsninger eller udfordringer for dette. Det giver adgang til at forstå hvilke problem-
stillinger, forskelligartede hensyn, visioner og bekymringer, der spiller ind i fht. at ar-

                                                      
76 Cathrine Hasses definition på hhv det analytiske og det empiriske felt og teorien om samspillet 
i mellem dem er en videreudvikling af Kirsten Hastrups begreb om hhv. empiriske og analytiske 
objekter(Se Hastrup 1999:157 i Hasse 2011:23) i mødet med Bordieu’s feltbegreb, som han ud-
viklede det i the Logic of Practice. 
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bejde med muligheder for børns demokratiske erfaringer(Persson 2009), (Heron & Rea-
son 2008). Jeg bruger værkstedsbegrebet som betegnelse for en i princippet kunstig 
ramme(i modsætning til hverdagslivet) hvor der arbejdes og skabes viden i fællesskab, 
og hvor resultaterne er uforudsigelige. Jeg er primært inspireret af Heron & Reasons 
Co-operative Inquiry model, hvor alle deltagere arbejder sammen i en udforsknings-
gruppe som medforskere (Heron & Reason 2008), selvom det i dette tilfælde er mig, 
der er tovholder, organisator, facilitator og bærer af den grundlæggende erkendelsesin-
teresse. Jeg er samtidig optaget af at bringe forskellige typer af viden i spil, sådan så for-
skeren og praktikerne ideelt set på lige fod bidrager til fælles udforskning af et fænomen 
eller en problemstilling, idet det antages at forskeren hhv. deltagerne, qua deres forskel-
lige erfaringer har adgang til forskellige former for viden (Heron & Reason 2008). Så 
godt som det lader sig gøre.  Det er således ideelt set et forum, hvor forskellige typer af 
viden mødes og forstyrrer hinanden77, og hvor der i samspillet mellem de professionel-
les praktiske erfaringer og forskerens teoretiske viden produceres en refleksion, der kan 
kvalificere både praksis og refleksionen over praksis. Dog fastholder jeg at det i dette 
tilfælde sker med forskellige interesser, og at selvom alle har haft mulighed for at stille 
spørgsmål, foreslå konklusioner, iværksætte initiativer og påvirke processen– så er det 
alt sammen noget, der kommer i stand på mit initiativ, på baggrund af min forsknings-
interesse, og med afsæt i min rammesætning. Et Phd projekt er grundlæggende et one-
woman show i betydningen, at jeg har fastholdt min erkendelsesinteresse og forfulgt 
mit eget projekt, ganske vist netop påvirket og udfordret af samspillet og mødet med 
feltet. Derudover har jeg ikke haft som formål at værkstedsforløbet nødvendigvis skulle 
skabe forandringer, hverken hos de deltagende selv, eller i deres praksis, som også er en 
ambition hos Heron & Reason, og en af de bærende argumenter for aktionsforskning i 
det hele taget (Husted & Tofteng 2012). Således er der ikke tale om aktionsforskning i 
min undersøgelse, men udelukkende tale om at supplere det etnografiske feltarbejde 
med aktionsforskningsinspirerede metoder.  
 Som en del af udforskningen af hvad demokratiske erfaringer i daginstitutioner (også) 
kan være, skaber jeg således et værkstedsforløb hvor pædagogernes viden og visioner 
bringes i spil i forhold til dette, både i form af optegninger af potentialer og indsigter i 
modsatrettede mål, betingelser og intentioners indflydelse på dette78. Refleksionen over 
hvad demokratiske erfaringer kan være, finder sted på tværs af og igennem kulturelle 

                                                      
77 Heron & Reason skelner mellem 4 former for viden; Experimental knowledge, presentational 
knowledge, propositional knowledge og practical knowing og argumenterer på den baggrund for 
en forskningstilgang, der inkluderer erfaringer, deltagernes nye erkendelser gennem deltagelse i 
forskningsprocessen, teoretiske forståelser og praktiske afprøvninger af alternativer (Heron & 
Reason 2008).   
78 Selve værkstedets udformning udfoldes senere i dette kapitel. 
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forbindelser og modeller, strukturelle og samfundsmæssige forventninger. Problemdefi-
nitioner og mulige løsninger er ikke løsrevet fra kulturen, men netop indlejret i den79. 
Centralt herfor er deltagernes aktioner, hvor de udforsker egen praksis ved at sætte no-
get i værk, og derigennem skaber viden gennem konkret handling og refleksionen over 
de konkrete aktioner(Heron & Reason 2008:2). En vidensforståelse som aktionsforsk-
ningen deler med pragmatismen80. 
 Konkret bliver det således også en mulighed for at lære de kulturelle forbindelser for 
pædagogernes opmærksomheder at kende og over tid lære at se, hvor de har deres op-
mærksomhed rettet, og hvilke tolkningsrammer de anvender i fht. udforskningen af 
muligheder for demokratiske erfaringer. Selvom værksteds ’rummet’ er kunstigt anlagt, 
trækker det på arbejdsformer og samværsformer som er integreret i den organisatoriske 
kultur, og trækker således på kulturelle forbindelser mellem betydning, relationer, mate-
rialitet og handling som udgør en del af de forbindelser forskeren kan lære.  
Samtidig ligger begrænsningerne i værkstedsmetoden i at de forbindelser det er muligt 
at lære at kende, er begrænset til de baner det er muligt for hhv. forskeren og i det her 
tilfælde pædagogerne at tænke i og tale om i værkstedets kontekst, også selvom en del af 
værkstedsrammen består i deltagernes udforskning af deres egen praksis. Når en væ-
sentlig del af menneskers viden og muligheder for tænkning forstås som knyttet til kon-
krete erfaringer og gøremål der ikke nødvendigvis er sprogliggjorte(Dewey LW1), som 
gestisk emsemblespil (Ahrenkiel et al 2012), eller som kulturelt implicitte selvfølgelighe-
der der netop er kendetegnet ved ”while not unconscious or repressed, they are seldom talked 
about or consciously thought about”(Hayashi & Tobin 2015)81, afhængigt af hvordan man de-
finerer det, vil det have betydning for hvad der kan siges og tænkes(eller netop ikke). 
Det er gennem deltagelse i kulturens hverdagsliv at forskeren får mulighed for at lære 
betydningen af de kulturelle forbindelser der gøres i praksis, og som medlemmerne ofte 
er i stand til at praktisere til perfektion, men som de ikke nødvendigvis, og ikke til fulde, 
kan sætte ord på. Med afsæt i Hasses pragmatisk inspirerede og kulturpsykologisk fun-
derede kulturbegreb forstår jeg forskningsprocessen som en læreproces, hvilket på den 
ene side understreger nødvendigheden af at fremstille og medtænke forskerens lærepro-
ces som en del af analysen, men som samtidig også understreger at kultur opfattes som 

                                                      
79 Både hos Bente Elkjær (2005), Garrison et al.(2012), samt Garrison (2008b) fremstilles De-
weys begreb om intelligens og hans refleksionsbegreb, der er tæt forbundet, indimellem næsten 
som om det er frisat fra kulturen, at der findes et frit rum, man kan opnå, hvis man træner længe 
nok. En slags nirvana for den refleksive frie tanke. Men sådan læser jeg ham ikke. Man kan 
skubbe og udfordre – konstant rekonstruere, men altid også i relation til tidligere erfaringer.  Jeg 
tænker det i hvert fald som inkonsistent med Dewey’s fremstilling af tænkning og refleksion som 
en praktisk handling i direkte forbindelse med erfaringer – i hhv Demokrati og Uddannelse 
(2005) og Experience And Nature(LW1). 
80 Se også Husted og Tofteng (2012:360) med henvisning til Mary Brydon-Miller. 
81 Med henvisning til Kathryn Anderson-Levitts begreb om Kulturelt implicitte selvfølgelighe-
der. 
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noget dynamisk og bevægeligt der må læres gennem deltagelse i hverdagslivet. Jeg kom-
binerer derfor værkstedsforløbene med etnografisk feltarbejde i form af observationer i 
hverdagsliv og interviews med pædagoger. 
Det kombinerede design giver mulighed for bevægelse mellem deltagelse i hverdagslivet 
og fælles udforskning i værkstedsarbejdet, hvad der giver mulighed for at bruge iagtta-
gelser, spørgsmål og erfaringer fra begge metoder som tværgående forstyrrelser. Netop 
fremlæggelse af observationer i værkstedsforløbene med en invitation om fælles ud-
forskning kan være en metode til at forstyrre kulturelt implicitte selvfølgeligheder(se 
Tobin et al 2009 kap 2). Det kommer således også til at fungere som en triangulering i 
Uwe Flinck’s definition, hvor brugen af forskellige metodiske greb giver forskellige per-
spektiver der, fremfor be- eller afkræftelse som i den klassiske forståelse af triangule-
ring, i stedet bidrager med dybde og nuanceringer af empirien. Desuden skaber forskel-
lige metoder og deres forskellige perspektiver kontraster der bidrager til at bringe kom-
pleksiteter og modsætninger op til overfladen(Flinck 2017: 33). Jeg anvender det 
kombinerede design med henblik på en pragmatisk kulturanalyse. 

2)Undersøgelsesdesign  
Undersøgelsen strakte sig henover perioden sept-juni 2016-17 og bestod af etnografisk 
feltarbejde og værkstedforløb i to forskellige daginstitutioner, hhv Skovbrynet og Klyn-
gehuset. Oprindeligt var det planen at starte op i begge institutioner i efteråret 2016 og 
veksle mellem feltarbejde og værksteds-samlinger, for på den måde at få et langstrakt 
forløb, men af forskellige grunde endte opstarten med at være forskudt, sådan så jeg 
indledte i Skovbrynet i september 2016 og afsluttede i april 2017, og startede i Klynge-
huset i december 2016 og afsluttede i juni 201782. 
 
Undersøgelsens metodiske elementer består af to hoveddele; et observationsforløb bestå-
ende af deltagende observationer og videoobservationer, samt et overlappende værk-
stedsarbejde. Undersøgelsen er designet som et vekselforløb, hvor jeg som forsker har 
vekslet mellem deltagende observationer/optagelser og værkstedsarbejde, sådan så op-
tagetheder, diskussioner og spørgsmål fra begge metoder har kunnet befrugte og udfor-
dre hinanden. Værkstedsforløbet var i udgangspunktet designet som en kombination 
mellem afsæt i videoudklip for fælles refleksion og formulering af nysgerrigheder og pæ-
dagogernes egne undersøgelser i form af observationer eller aktioner som de så med-
bragte til de fælles værksstedssamlinger til fælles refleksion(se s.94).  

                                                      
82 I December 2017 vendte jeg tilbage til Klyngehuset og fremlagde mine foreløbige analysete-
maer med henblik på at kunne inddrage personalets perspektiver på den vej, jeg var på. 
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 Jeg har benyttet mig af notatbaserede observationer og videooptagelser. Videooptagel-
serne fungerer som supplement til deltagende observationer, og som multivocal cues 
eller samtaleoplæg for fælles udforskning af uddrag fra hverdagslivet i værkstederne, in-
spireret af Tobin et al (Tobin et al 2009) (Hayashi & Tobin 2015), og fungerer således 
som forbindelsesled mellem feltarbejdet og værkstedsarbejdet. Videooptagelserne ind-
går dermed både som data i sig selv og som samtaleoplæg. Sidst, men ikke mindst, har 
jeg indledningsvis foretaget interviews med personalet i mindre grupper for at få indblik 
i deres opfattelser af demokratiske erfaringer og deres overvejelser over hvor/hvornår 
det finder sted, og hvordan eller hvorvidt det er noget de understøtter. Datamaterialet 
består dermed af observationsnoter og videooptagelser på baggrund af ca 160 timers 
deltagelse i hverdagslivet, spredte dagbogsnoter fra hele perioden samt lydoptagelser og 
udskrifter fra værkstedssamlinger, interviews og gruppemøder(se bilag 1 og 2)83. 

Valg af institutioner  
Kriterier 
Jeg havde på forhånd opstillet to kriterier for valg af institutioner. 1)Af hensyn til øn-
sket om at invitere personalet til at deltage i fælles udforskning af spørgsmålet om de-
mokratiske erfaringer, var det første kriterium at institutionen skulle være interesseret i 
dette. Jeg ledte derfor efter institutioner der havde ry for at være optagede af demokrati, 
havde det som en del af deres profil, eller som kolleger kendte, og derfor vidste var for-
håndsoptagede af problematikken. 2)At det skulle være to institutioner der var placeret 
geografisk forskelligt, dvs i forskellige kommuner og med variation i det socioøkonomi-
ske opland, for at kunne skabe kontraster i materialet. Desuden: At det som udgangs-
punkt var børnehaver eller integrerede institutioner jeg var på jagt efter, ud fra en for-
forståelse af at demokratiske erfaringer nok var mest relevante i fht. børnehaven. Både 
ud fra en tanke om at andre primære omsorgsopgaver var i forgrunden i vuggestuen, 
men også fordi jeg på det tidspunkt havde en forestilling om at lave børneværksteder og 
børneinterviews, og derfor var afhængig af at børnene havde en vis alder og evne til at 
udtrykke sig verbalsprogligt. Jeg bidrog således her til at reproducere feltets egen forstå-
else af at det demokratiske er forbundet med noget med at lytte til børns udtryk og per-
spektiver(se bla. Sandberg og Eriksson 2008, Westlund 2011, Kjørholt 2005), til trods 
for at det samtidig netop var noget, jeg var bevidst om gerne at ville udfordre(jf. kap.1).  
 
Fælles udforskning i en kontekst af styring, organisationsændringer og udvik-
lingsiver 
Det viste sig at være vanskeligt at få adgang til feltet med en ambition om også at invi-

                                                      
83 Alle navne og genkendelige træk er anonymiseret i det skriftlige datamateriale.  
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tere til værkstedsarbejde med fælles udforskning sammen med det pædagogiske perso-
nale. Jeg kontaktede institutioner jeg havde hørt om, og kommunale konsulenter som 
jeg enten fik anbefalet af kolleger, eller hvis kommunale internetprofiler explicit skrev at 
de var optagede af demokrati-relaterede emner, så som medbestemmelse, medansvar, 
børns perspektiver osv. Jeg ledte også efter kommuner, der havde sat det på dagsorden 
som temaer de i fællesskab ville arbejde med. Alle vendte tilbage med en positiv mel-
ding på emnet, at det var vigtigt og relevant, men efterfulgt af to slags afvisninger(ofte i 
kombination med hinanden); 1)Enten at institutionen eller kommunen allerede havde 
gang i så meget, mange andre udviklingsprojekter og initiativer af forskellig slags, så de 
ikke kunne være med i mere, eller at de ikke længere arbejdede med fokus på demokrati 
eller medbestemmelse, men nu var i gang med et andet fokuspunkt 2)Eller at organise-
ringen af dagtilbud var under omlægning til en ny struktur, med nye områdeledere, 
klyngeledere etc., og at institutionerne derfor ikke kunne forpligte sig til at være med i et 
projekt lige nu. Jeg var dog velkommen til at ’komme og kigge’ eller være med i det der 
foregik. Sidst, men ikke mindst, var der en selvstændig type afvisning der gik på, at lede-
ren var langtidssyg, helt ny, lige havde sagt op, eller var udlånt til en anden institution. 
Alt sammen erfaringer der siger noget om et felt i kraftig bevægelse, og som fortæller 
om de mange politiske visioner og forestillinger om hvad daginstitutionsfeltet skal, og 
hvor(meget) det skal udvikle sig. Det betød at jeg ankom til feltet med hvad der, på den 
ene side, var en forforståelse af feltet som presset fra mange forskellige sider, og på den 
anden side med en ambition om også at ville forske med feltet og ikke blot i feltet, for 
netop at modvirke tendensen til forskning og viden som noget der kommer udefra og 
virker ind på feltet. Det blev derfor en etisk udfordring at ville dele (noget af) definiti-
onsmagten over forskningen med et felt der så ud til i forvejen at have travlt med ud-
viklingsprojekter, og måske egentlig helst bare at ville være lidt i fred.   
 Konkret betød det også, at jeg startede op i Skovbrynet i september 2016, uden at have 
fundet institution nr. 2, og forløbene blev af den grund forskudte og kun delvist over-
lappende, fremfor parallelle som jeg oprindelig havde forestillet mig.  
 
Skovbrynet 
Skovbrynet er en lille selvejende institution med 44 børn, med en blandet, til dels pola-
riseret, børnegruppe, hvor godt halvdelen kommer fra øvre middelklasse familier, og en 
mindre gruppe børn kommer fra udsatte familier. Institutionen befinder sig i udkanten 
af København i et område hvor der både er store villaer på den ene side af institutionen 
og lejlighedskomplekser med lejeboliger på den anden. Hovedparten af børnene har 
forældre der er født i Danmark, og en mindre gruppe af børnene har forældre der er 
født i Mellemøsten, Afrika eller Asien. Børnehaven er et gammelt hus der er ombygget 
mange gange til forskellige formål. Institutionen har adgang til legeplads og dyrestald, 
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som deles med områdets andre institutioner, og den ligger desuden i gåafstand fra ind-
gang til skoven. Personalegruppen har arbejdet sammen i mange år, og alle har mellem 
5 og 20 års anciennitet i ansættelse i institutionen. En enkelt medarbejder har farsi som 
modersmål, mens resten har dansk. 
 
Klyngehuset 
Klyngehuset er en integreret institution i en kommune på Københavns vestegn med 66 
børn, fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Størstedelen af børnene 
har forældre der er født i Mellemøsten, Afrika eller Asien. Derudover kommer hoved-
parten af børnene fra familier med lav eller ingen uddannelsesbaggrund og fra familier 
med forskellige sociale problemer. Institutionen befinder sig i et stort ensartet beboel-
seskvarter, der er under renovering i perioden. Der er flere legepladser i nærområdet, et 
stort naturområde et kvarters gang fra institutionen, samt bycenter og bibliotek, også i 
gåafstand84. Personalegruppen er relativt ung og har i perioden to ledige pædagogstillin-
ger. Lederen er til gengæld meget erfaren og har været i huset en del år, og i branchen i 
mange år. Halvdelen af personalet har dansk som modersmål, den anden halvdel hhv. 
arabisk, kurdisk, tyrkisk og punjabi.  
 
De to institutioner viste sig at være fundamentalt forskellige på en række andre punkter 
end de kriterier jeg på forhånd havde formuleret, idet især personalets organisering af 
deres arbejde og pædagogiske tilgang viste sig at være mere forskellig end jeg på for-
hånd havde kunnet vide. Det viste sig også at forhåndsoptagetheden af ’det demokrati-
ske’ var ret forskellig, forskelligt begrundet og forskelligt rodfæstet. Der blev derfor rig 
lejlighed til at kontrastere mellem de to institutioner. Forløbet i Skovbrynet bar vold-
somt præg af at jeg startede feltarbejdet op umiddelbart inden, hvad der siden viste sig 
at være en langvarig periode med mange sygemeldinger og derfor mange vikarer. Jeg 
valgte derfor at udskyde værkstedsforløbet og også videooptagelserne, eftersom kun en 
brøkdel af det personale der oprindelig havde sagt ja til at deltage, rent faktisk var til 
stede. Derfor bestod forløbet i Skovbrynet af et observationsforløb over de første tre 
måneder før opstarten af selve værkstedforløbet, hvor jeg så siden skruede ned for ob-
servationerne.   Forløbet i Klyngehuset kom i højere grad til at fungere som et veksel-
forløb mellem feltarbejde og værksted, og det lykkedes i langt større grad at få etableret 
et fælles udforskningsarbejde omkring demokratiske erfaringer85. 

                                                      
84 Begge institutioner er ved en tilfældighed relativt små og repræsenterer således ikke den sti-
gende tendens til større daginstitutioner i mange kommuner (se notat fra KORA 2012, for nær-
mere beskrivelse af udviklingen i institutionernes størrelser). Hvorvidt og hvordan institutionens 
størrelse har indflydelse på muligheder og begrænsninger for demokratiske erfaringer kommer 
jeg således ikke til at forholde mig til.  
85 Årsagerne hertil kan være mange, men det kan bla skyldes at personalegruppen i Klyngehuset 
fremstod mere organiseret, at lederen var meget tydelig, helt klar på sit ledelsesrum, og i en kom-
mune, hvor lederne stadig refererer direkte til dagtilbudschefen. Samtidig også en trimmet orga-
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Jeg har kontrasteret materialet fra de to institutioner med hinanden for at skærpe blik-
ket for forhold, jeg ellers ikke ville bide mærke i(Hasse 2011), samtidig med at jeg har 
set efter mønstre på tværs(Ehn & Löfgren 2005)(Larsen 2010).  Det er hverdagslivets 
kulturelle forbindelser der har min opmærksomhed, og til trods for forskelligheder er 
der mange sammenfald og genkendelige mønstre, også til de mange andre danske dag-
institutioner jeg har befundet mig i igennem tiden. Der hvor der er en forskel der gør 
en forskel, påpeger jeg det, men bruger det analytisk kun i få tilfælde. Et par steder er 
forskellen signifikant, hvilket understreger at daginstitutionslivet til trods for mønstre 
og genkendeligheder på tværs, samtidig også er forskellige af en lang række grunde. Jeg 
fremstiller det primært som mønstre, eller mønstre med variation, og gør opmærksom 
på hvilke institutioner der er tale om(Se Larsen 2010 for lignende overvejelser). 
Forskellene viser at daginstitutionsfeltet også er et mangfoldigt landskab, hvor mange 
komplekse forhold spiller ind, herunder forskellige kommunale organiseringer, politik-
ker og styringsredskaber samt institutionsspecifikke samarbejdsrelationer.  Et perspek-
tiv det ville være interessant at forfølge i sig selv. Jeg forfølger det dog kun i det omfang 
det dukker op undervejs på min færden. Det gør det særligt på et enkelt område, nemlig 
sprog, hvor jeg både direkte og indirekte hører personalet referere til de sprogvurderin-
ger som de skal lave to gange i børnenes tid i institutionen, og iagttager hvordan for-
skellige kommunale styringsredskaber får konkret betydning for hvordan der arbejdes 
med og tales om sprog(se kapitel 7).  
 
Etiske overvejelser om tilsagn til deltagelse i forskning 
At sige ja til at have en forsker i huset over længere tid og invitere en nysgerrig frem-
med ind i sit hverdagsliv er en stor gestus fra personalegruppernes side, som jeg er dybt 
taknemmelig overfor. Samtidig rejser tilsagnet to etiske udfordringer. Det første er hvad 
det er for præmisser som deltagerne siger ja under. Selvom jeg gjorde mig umage med 
at informere om formål, forskningsspørgsmål og undersøgelsesdesign, kunne jeg samti-
dig alligevel ikke vide hvor undersøgelsen ville føre hen, hvad jeg ville få øje på af uven-
tede og utilsigtede perspektiver – hvilket netop også var en intention med det konkrete 
undersøgelsesdesign – at det skulle være sensitivt i forhold til mødet med feltet. Men 
det rejser spørgsmålet om hvad informeret samtykke egentlig kan være i kvalitativ 
forskning der er i bevægelse undervejs(se Brinkmann 2015 Kap. 22). Konkret løste jeg 
til dels udfordringen netop gennem det kombinerede design, hvor jeg ved at fremlægge 
mine optagetheder på værkstederne viste hvor undersøgelsens fokus var på vej hen, og 
ved vedvarende at tilpasse det konkrete design i samarbejde med deltagerne, sådan så 
                                                      
nisation med planer, kalendre, institutionaliserede møder, udviklingsgruppe mm, og et klart hie-
rarki mellem leder, pædagoger, medhjælpere, vikarer og andre voksne. Det var på den måde en 
organisation, hvor det var lettere at lave aftaler og lægge planer om forløb end i Skovbrynet. 
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det så godt som muligt kunne indpasses i fht. deres hverdag, selvom det ikke var ukom-
pliceret(se nedenfor). 
Den anden etiske udfordring er at børnene ikke blev spurgt om de ville have en forsker 
med i hverdagen, og rejser spørgsmålet om med hvilken ret forskere studerer børns liv 
fra deres perspektiv, uden at de har givet, eller har mulighed for at give, tilsagn til dette. 
I mit tilfælde vurderede jeg, at børnene ikke var gamle nok til at det var muligt at spørge 
dem, og det afspejler samtidig også det generelle fænomen, hvor mindre børns hver-
dagsliv i det hele taget organiseres og (be)styres af deres voksne, hvilket betyder at det 
typisk er pædagoger og forældre der giver samtykke. Det gør det særlig vigtigt at over-
veje med hvilken ret man alligevel udforsker børns hverdagsliv, og hvilke forestillinger 
man gør sig om hvordan og hvorvidt det også er i børnenes interesse(Kampmann 
2006:kap 5). I mit tilfælde betyder erkendelsesinteressen i muligheder og begrænsninger 
for børns demokratiske erfaringer i daginstitutioner, at jeg ikke kan undersøge det uden 
at deltage i børnenes hverdagsliv, og undersøgelsens fokus på  forskellige børns forskel-
lige muligheder for demokratiske erfaringer kan bidrage med en viden der ikke nødven-
digvis kommer de pågældende børn til gode, men måske kommer andre børn til gode86. 

Opstart 
Videooptagelser 
Begge steder foreslog lederne at de påtog sig opgaverne med forældretilladelser i fht. vi-
deooptagelser, hvilket betød at de videregav den informationsskrivelse jeg havde udar-
bejdet, og bad forældrene melde tilbage, hvis deres barn ikke måtte filmes87. Jeg gjorde 
det klart at optagelserne ville blive behandlet fortroligt og kun skulle bruges af mig og i 
forskningssammenhænge.  På den baggrund fik jeg i Klyngehuset besked på, at der var 
to børn der ikke måtte filmes. Det betød at jeg slukkede kameraet når et af de pågæl-
dende børn kom i synsfeltet. I en enkelt aktivitet som jeg gerne ville have filmet, måtte 
jeg helt opgive, fordi det ene af de to børn der deltog, var et der ikke måtte filmes. I ste-
det observerede jeg på afstand og tog billeder af det andet barn med mobiltelefonen88.  
 
Forberedende Møder 
Jeg indledte forløbet i Skovbrynet med at deltage i et personalemøde, hvor jeg fortalte 

                                                      
86 Se Alderson & Morrow 2011 
87 Jeg forestillede mig at lederne, der via deres kendskab til familierne, ville have en forhåndsvi-
den om hvem der ville sige nej, og desuden ville være lettere for forældrene at kontakte, hvis de 
var bekymrede, end en fremmed forsker. Her burde jeg måske have overvejet at følge det tættere 
selv. Hvis forældrene ikke havde en god relation til lederen, kunne det omvendt netop være 
svært at sige fra. Samtidig mener jeg, at det er etisk forsvarligt i og med at optagelserne udeluk-
kende anvendes fortroligt, og at der samtidig ikke er tale om personfølsomme oplysninger. 
88 Alle videooptagelser (og data i øvrigt) er opbevaret på en sikker server efter retningslinjerne 
for databeskyttelse i EU(GDPR) og de interne retningslinjer i Københavns Professionshøjskole, 
der bla. betyder, at det alene er mig, der har adgang til optagelserne.  
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om formålet med undersøgelsen og det kombinerede undersøgelsesdesign der involve-
rede en fælles udforskningsproces. Det var vigtigt for mig at personalegruppen, og ikke 
kun lederen, havde sagt ja til at deltage, og at de fik mulighed for at spørge ind til pro-
jektet, udtrykke bekymring og bagefter tage beslutningen uden min deltagelse. Det fun-
gerede efter planen, og jeg havde en god fornemmelse af det, da jeg gik derfra. Det blev 
så helt punkteret af de mange sygemeldinger, og af at det bagefter viste sig at de måske 
alligevel ikke var så nysgerrige, eller havde overskuddet til at være det når det kom til 
stykket. I Klyngehuset blev det forberedende møde aflyst, hvilket betød at jeg ikke fik 
lejlighed til at fortælle om projektet og værkstedsdelen på forhånd, men kun gennem le-
deren der så efterfølgende vendte det med personalet. Min adgang til Klyngehuset var 
bl.a. at institutionen i forvejen netop havde besluttet at arbejde med indflydelse og del-
tagelse som udviklingspunkt, da jeg kontaktede dem. Institutionen havde fået foretaget 
en KIDs måling, hvori området deltagelse og indflydelse indgår, og havde på dette om-
råde ikke scoret så højt89. De forestillede sig at min tilstedeværelse og projektet kunne 
være en vigtig inspiration for dem. Jeg havde en stærk ambition om at projektet så vidt 
muligt skulle koble sig på det der ellers rørte sig i feltet, fremfor at stå stejlt på et speci-
fikt design. Invitationen til forskningsværksteder skulle derfor ikke lægge sig oveni eller 
parallelt med alt det andet de oplevede som SKAL-opgaver, og det virkede oplagt at 
prøve at tænke nogle af processerne sammen.  Det betød at jeg startede direkte i institu-
tionen med at videofilme morgensamlinger, som var det institutionen havde valgt som 
udviklingspunkt i relation til KID’s forløbet.  Det var den helt forkerte måde at komme 
ind af døren på, og helt imod hvad jeg havde forberedt. Det betød konkret at ikke alle i 
institutionen var informerede, da jeg dukkede op med kameraet, noget jeg ellers lagde 
meget vægt på, og derfor kom medhjælperen Mira hen til mig efter den første morgen-
samling og spurgte hvorfor jeg filmede. Til trods for dette, var det alligevel i Klyngehu-
set, at et egentligt samarbejde omkring værkstedsforløbet kom op at stå.  
Forskerens allervigtigste kompetence bliver således at kunne justere planer og metoder 
undervejs, samle op på løse tråde eller uklarheder, og løbende sikre sig, at der ikke er 
utryghed eller misforståelser under opsejling. Det blev for mig en konkret erfaring med 
det som Bengtsen og Munk kalder den ”kvalitative metodes indbyggede sprængladning”(Bengt-
sen og Munk 2015:41), der antændes, når metoden møder feltet og dets mangfoldige 
udfordringer og kompleksiteter. Fremfor at fastholde krav om standardisering, generali-
sérbarhed og intern metode kohærens, må kvalitative metoder netop tilpasses og om-
formes i mødet med praksis, og videnskabeligheden ligger i stedet i fremskrivningen af 
buler, ridser og særheder, der opstår når metoden kommer i brug90.   

                                                      
89 KIDS – Kvalitetsudvikling i Daginstitutioner. Et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet 
i dagtilbud udviklet af Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller, og som bruges i en række 
kommuner(Ringsmose og Kragh-Müller 2014). 
90 Se Bengtsen og Munk 2015 i Møller mfl. Kapitel 2; Metoden, der sprænger sig selv. 
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3)Forskningsprocessen som læreproces 

Når forskningsprocessen forstås som en læreproces, betyder det at jeg gennem delta-
gelse i hverdagslivet i daginstitutionen og i værkstedsforløbet efterhånden vil kunne lære 
kulturens forbindelser at kende og ideelt set blive i stand til at forstyrre mine egne med-
bragte tolkningsrammer med kulturens egne.  Hasse skriver:  ”Jeg antager at kulturelle lære-
processer opbygger forbindelser der gør at forskere(og øvrige deltagere) lærer at forstå artefakter og hand-
linger gennem, hvad vi kan kalde kollektive kulturelle modeller. Modellernes organisering af selvfølgelig 
viden dannes mens vi lærer, hvad der over tid bliver en kropsligt indlejret handleviden om betydningen 
af de fysiske rum vi deler med andre deltagere”(Hasse 2011: 111). 
En af de første dage i mit feltarbejde befinder jeg mig i Skovbrynets legokrog, fordi et 
barn har spurgt om jeg vil hjælpe med at bygge en lego-skyder. Flere børn kommer til, 
og jeg opdager at jeg flere gange forsøger at flytte en stor plante uden held, og til sidst 
rejser mig for at give plads til de tilkomne børn, eftersom mine ben fylder halvdelen af 
tæppet. Jeg erfarer således på egen krop at der ikke er plads til mine lange ben, hvilket 
bliver en indgang til senere at forstå det som en kulturel forbindelse der er en del af en 
større kulturel model om synet på børn og på relationen mellem børn og voksne. I 
Skovbrynet, viser det sig, leger børnene i udgangspunktet selv, og de voksne trækkes 
ind når der opstår uenigheder, hvorefter de trækker sig ud igen. Det er børns egne initi-
ativer og interaktioner der skal have plads. Ikke forskerens lange ben, men det forstår 
jeg først senere, efterhånden som jeg lærer at dele opmærksomhedsfelt med feltets er-
farne medlemmer, og får mulighed for at kontrastere denne erfaring til hvad der viser 
sig at være modsat i Klyngehuset(hvor de voksne ofte opholdt sig på gulvet)91.  
Forskeren forstås som en nyankommen til kulturen der, på samme måde som de ny-
ankomne deltagere eller medlemmer, gradvist kan lære kulturens forbindelser. Inspireret 
af Batesons faseopdelte læringsmodel beskriver Hasse hvordan den nyankomne såvel 
som forskeren langsomt lærer sig de kollektive kulturelle modeller i feltet92.  Hasse hæv-
der at det til en vis grad er en imødegåelse af den postmoderne kritik af de indfødtes 
manglende mulighed for selv at komme til orde. Hun skriver:”selvom de indfødte ikke selv 
direkte kommer til orde, så vil de gode forskere til en vis grad lære at tænke med de samme kulturelle 
redskaber som de indfødte der studeres”(Hasse 2011, p 105).   

                                                      
91 Cathrine Hasse bruger eksemplet med at komme til at sætte sig i chefens stol på den første 
dag på arbejdspladsen, og sine nye kollegers påpegning af dette(ref). Som nyansat mærker man 
sig, at det er vigtigt at huske, fordi man ikke vil ekskluderes af det kollegiale fællesskab der sidder 
ved et andet bord i kantinen. Som forsker noterer man sig at her udpeges en forbindelse mellem 
bestemte stole og hvem der sidder hvor, som kommer op til overfladen, fordi man sætter sig det 
forkerte sted. Forskeren bærer det med sig videre, og i det konkrete eksempel bruger Hasse det 
til at forstå det mere skjulte hierarki på arbejdspladsen, der står i modsætning til virksomhedens 
officielle fortælling om at her er vi alle lige(Hasse 2011:kap.1) 
92 Cathrine Hasse udvikler sin teori om den kulturelle læreproces med afsæt i Batesons systemi-
ske læringsteori og hans begreb om kontekstmarkører(Se Hasse 2011:145-151). 
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Forskellen er, at den nyankomne langsomt lærer kulturens forbindelser at kende fra sin 
position i organisationen. Gennem de opgaver han tildeles, det job han er ansat til osv. 
Over tid kan han blive accepteret som legitimt medlem af kulturen.  
I modsætning til den nyankomne, kan forskeren flytte sig rundt i forskellige hjørner af 
organisationen og lære dens forskellige forbindelser fra flere (ikke nødvendigvis alle) 
positioner, men bliver ikke i samme grad (nødvendigvis) et accepteret medlem af kultu-
ren, og det er i dette tilfælde heller ikke ambitionen.  I en daginstitutionskontekst er de 
nyankomne ofte også de yngste, nemlig de mindste børn der starter i Børnehave om-
kring de knap 3 år, men det er også nye voksne i form af nyansatte pædagoger eller 
medhjælpere, vikarer – og forskere. De erfarne er således som regel de ældste børn og i 
særlig grad de voksne, der qua deres magtfulde position netop som ’de voksne’ har stor 
betydning for hvad der kan ske og ikke ske, og hvad der underkendes og anerkendes 
(Gallagher 2008).  
Hvis forskeren skal bevare sin position som den radikale anden(Hasse 2011:140-141) 
der med erkendelsesinteressen og forstyrrelserne fra det analytiske felt bevæger sig ind i 
det empiriske felt og flytter sig rundt i organisationen, kan hun ikke sætte alt ind på at 
blive optaget som fuldgyldigt medlem, idet hun derved erstatter sine medbragte tolk-
ningsrammer med kulturens egne. Med begrebet om implicitte komparationer fra Nar-
der arbejder Hasse med fokus på forbløffelse.  ”Når vi lærer nye forbindelser, lærer vi dem 
ikke alene som nye forbindelser, men også som forbindelser der forbløffer os, fordi vi har lært at forvente 
noget andet. Dette ’andet’ – de tidligere forbindelser – optræder i kulturanalysen(implicit eller eksplicit) 
som kontraster til det som vi kalder kultur”(Hasse 2011:155).  
Ved at notere sine forbløffelser over mødet med feltets tolkningsrammer kan forskeren 
fastholde opmærksomheden på de forskellige trin i bevægelsen mellem egne medbragte 
tolkningsrammer og erfaringerne med kulturens. Forbløffelserne vil over tid flytte sig til 
nye niveauer for kontraster.  Samtidig må det fortsat gøres med en ydmyghed overfor 
det der ikke kan læres, og med en sensitivitet overfor det, der gør en forskel for delta-
gerne i kulturen(Hasse 2011) 

Positionering og læring  
Forskerens mulighed for at lære kulturens forbindelser at kende er helt afhængig af de 
positioner hvorfra hun har mulighed for at deltage, og hendes evne til at lære af dem.  
Det er gennem forskerens forskellige muligheder for at lære positioneret gennem deltagelse at det bliver 
muligt for forskeren at reflektere over betingelser for kulturel tilstedeværelse og in- og eksklusio-
ner(Hasse 2011. p 111). 
Vi lærer gennem de positioner vi kan indtage, og de erfaringer vi har muligheder for at 
gøre med forskelle der gør en forskel. Cathrine Hasses pragmatiske blik på læreproces-
sen understreger betydningen af forskellige erfaremuligheder for forskellige deltagere i 
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kulturen i deres muligheder og begrænsninger for at lære kulturens handleviden. Efter-
som ”what you learn, is bound up to what you have to do”, (Schribner 1985a; 203, Ct. i Hasse 
2011:160) bliver det afgørende for at lære kulturens forbindelser, for forskeren, såvel 
som for deltagerne, hvad man har mulighed for at gøre, hvad man kan være med til, 
ikke være med til, samt hvor i organisationen man (kan) befinde sig osv. Forskeren er 
en diskursiv krop i verden der får adgang gennem sin deltagelse i kulturens hverdagsliv. 
De snit hun lægger i analysen, er forbundet med hendes specifikke situerede forskels-
sættende deltagelse. Som en seismograf detekter hun noget og ikke noget andet fra de 
steder hun har muligheder for at deltage, og denne forskelssætten gør en forskel for 
analysen. Samtidig forandrer hun sig undervejs i forløbet, efterhånden som hun lærer 
feltet at kende(Hasse 2011)93. Forskeren må derfor tage ansvar for de snit hun laver i 
materialet, og tydeliggøre hvordan hendes egen færden har betydning for dette. Det har 
derfor betydning hvilken forskerkrop der er på arbejde, hvor den befinder sig(eller kan 
befinde sig), og hvorvidt forskeren lytter til disse erfaringer som et sted at lære noget 
vigtigt om kulturens forbindelser. Både forskere og deltagere lærer kulturens forbindel-
ser at kende gennem erfaringer med forskelle der gør en forskel, men konsekvenserne 
har forskellig betydning. For nyankomne i kulturen peger det på vigtigheden af at be-
væge sig fra iagttagerpositionen tættere på deltagelse i organisationens centrale aktivite-
ter, for at have mulighed for at gøre sig erfaringer med forskelle der gør en forskel. For 
forskeren, for hvem udfaldet af aktiviteten altid vil have mindre betydning, end for del-
tageren, betyder det at forskeren må skærpe sin opmærksomhed på folks egne forklarin-
ger og bevidste intentioner(ibid:168). 
  
Gammel i gårde og ny i verden – Relations- og positioneringsforhandling i for-
hold til de voksne. 
Forskning i menneskers hverdagsliv nødvendiggør, udover at få adgang til feltet gen-
nem dets gatekeepere( hhv. ledere og personalegrupper), i høj grad også udviklingen af 
en tillidsfuld relation(Emmerson et al 2001),(Ringer 2012). Selvom begge institutioner 
havde sagt ja til at jeg måtte deltage i hverdagslivet, og givet tilsagn om at de gerne ville 
deltage i et værkstedsforløb, var jeg afhængig af at personalegruppen også oplevede det 
som relativt trygt og interessant. Jeg var afhængig af at de havde lyst til at tale med mig, 
at de gik nogenlunde engageret til den fælles udforskning, at de ville lukke mig ind i de-
res aktiviteter, og at de over tid kunne slappe nogenlunde af mens jeg fx videofilmede. 
Udover som nævnt at komme ordentligt ind ad døren og tilpasse design og metoder til 
konkrete muligheder og begrænsninger, var jeg således også på arbejde med at positio-
nere mig i relationerne. 
Jeg lagde vægt på min gamle erfaring som medhjælper på fritidshjem(mit kendskab til 
hverdagen i en daginstitution), og på at balancere min underviserbaggrund sådan, så jeg 

                                                      
93 Med inspiration fra Karen Barad’s begreb om forskerapparatus. 
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på den ene side snakkede med og viste at jeg kendte problemstillinger, faglighedsbegre-
ber osv., for at skabe genkendelighed og signalere lighed, samtidig med at jeg gjorde 
meget ud af at tone det lidt ned, at signalere, at nu sku jeg være studerende, og på ikke 
at virke farlig94. Det handlede både om mit eget indre identitets- og vaneforstyrrelses-
arbejde hvor jeg var optaget af at aflægge mig vanen med, og forventningen om, at være 
den der sidder for bordenden, som underviseren eller konsulenten, og det ydre arbejde 
med at aflægge autoritetssymboler og attituder og indtage den nysgerriges uvidende 
rolle. Samtidig blev jeg i begge institutioner i starten ofte eksplicit positioneret netop 
som underviser fra Pædagoguddannelsen, i den forstand at pædagogerne ville høre hvor 
jeg arbejdede, og (desværre)ofte gerne videregive irritation og kritik over samarbejdet 
med uddannelsen95, eller de ville gerne fortælle mig, at de altid havde været ” en af dem, 
der læser meget” osv.,  hvilket jeg tolkede som et ønske hos dem om at virke dygtige i 
uddannelsens og akademikerens øjne. Jeg fik også fornemmelsen af at det samtidig var 
en måde at komme til at snakke med mig på, noget som det var legitimt at starte en 
samtale om. De var således også på arbejde med at skabe relationer og positionere sig i 
forhold til mig (se Ringer 2013 for en diskussion af gensidig positionering) 96.  Jeg ople-
vede det som om personalet i begge institutioner gennem mig fik en kanal eller en ma-
terialisering til den uddannelse som de på alle mulige måder er forbundet med, enten 
gennem deres egne uddannelsesforløb, gennem de studerende de modtager i praktikfor-
løb, og eller gennem de nyuddannede de indimellem ansætter eller har arbejdet sammen 
med tidligere. Fordi jeg selv var på arbejde med at indtage en anden position, gjorde jeg 
hvad jeg kunne for at lukke det lidt ned, fx ved ikke selv at starte samtaler om emnet, 
og ved høfligt at spørge lidt og besvare, men ikke spørge dybere ind, selvom det i sig 

                                                      
94 I 1989-1993 arbejdede jeg på forskellige skoler og fritidshjem som medhjælper, underviser og 
vikar. Efter endt kandidatuddannelse i Pædagogik og Kulturgeografi i 2000 har jeg undervist på 
pædagoguddannelsen i de pædagogiske fag, interkulturalitet og internationale perspektiver på 
pædagogik mv., samt fungeret som international koordinator fra. 2004-2015. Derudover har jeg 
fungeret som konsulent i forbindelse med udviklings- og efteruddannelsesprojekter i en række 
kommunale institutioner siden 2004, og siden 2012 været tilknyttet forskningsprojekter på dagtil-
budsområdet som en del af forskningssatsningen Børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud i 
UCC(nu Københavns Professionshøjskole KP). 
95 fx forandringerne i praktikkerne, at de engang altid samarbejdede med den samme studievejle-
der, men at de nu ikke anede hvem der kom, hvem de sku ringe til osv. En kritik jeg var helt be-
kendt med i forvejen og som derfor ikke kom som nogen overraskelse. 
96 På Klyngehusets legeplads blev jeg en dag opsøgt af to pædagoger og en medhjælper med 
PAU uddannelse(Pædagogisk Assistent uddannelse), der gerne ville fortælle mig om deres ople-
velser af at have været studerende, og om hvordan de havde følt sig ekstremt marginaliserede 
som minoritetsstuderende, af de andre danske studerende. Det var i sig selv en stærk oplevelse, 
fordi jeg på personalemøderne oplevede de pågældende som meget tilbageholdende, men her 
var de meget talende, tydeligt påvirkede og ivrige efter at fortælle mange deltaljer om deres ople-
velser.  
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selv kunne have været interessant med en større åbenhed over for uddannelsens forbin-
delser ind i institutionen. I begge institutioner forstummede dette tema måske derfor ret 
hurtigt. Måske var det noget vi i fællesskab skulle henover eller forbi for at få etableret 
en anden form for relation og samarbejde.  
 Jeg var derudover optaget af mine egne forestillinger om modstand og fordomme over 
for akademikere blandt pædagoger. Jeg gjorde derfor meget ud af at jeg, til trods for mit 
ret solide kendskab til feltet, samtidig ikke selv har en pædagoguddannelse og aldrig har 
arbejdet i en børnehave, og at børnehaven derfor var særlig interessant for mig. Det 
gjorde det mere legitimt at indtage rollen som uvidende og studerende, sådan så jeg 
kunne stille basale spørgsmål der i andre sammenhænge ville være mærkelige for en un-
derviser i pædagogik. Jeg brugte min baggrund som international koordinator og mine 
mange erfaringer med internationale gæsters forbløffelser over danske daginstitutioner 
som begrundelse for at jeg derfor mere og mere var kommet til at se danske børnehaver 
som mystiske, unikke steder, hvilket også blev en måde at komme til at stille den slags 
spørgsmål som udefra kommende ville kunne stille, og en understregning af at jeg så 
pædagogerne som eksperter i deres egen praksis. Det var vigtigt for mig bevidst at ar-
bejde med at etablere positionen som uvidende, også for mig selv, sådan så jeg, så godt 
det kunne lade sig gøre, kunne forholde mig åbent og eksotiserende til det, trods alt, ret 
kendte felt.(Fihl 1992:44). 
Derudover gjorde jeg mig umage med at small talke, fortælle om mine børn, min karri-
ere som daginstitutions-forælder,  ferie osv., igen for at nedtone afstand og i et forsøg 
på at skabe fællesskab gennem udveksling af lignende erfaringer, samt med at tømme 
opvaskemaskine, rydde op, hjælpe med at smøre solcreme på mm – dvs. at tilbyde mig 
som praktisk voksen, når jeg ku se at der manglede hænder.  
Samtidig betød værkstedsforløbet at jeg netop også indtog en rolle som facilitator og 
rammesætter. Jeg forberedte oplæg til planer for forløbet, rammesatte programmet for 
værksteds-samtalerne, introducerede metoder til udforskning af egen praksis mv. På 
den måde inviterede værkstedsforløbet en rolle med en anden type af autoritet (end hos 
den uvidende studerende) ind ad bagdøren. Selvom jeg på en måde trak på roller og 
metoder hos konsulenten og underviseren, gav værkstederne mig samtidig mulighed for 
at deltage netop som mig, og være tydelig og eksplicit i min erkendelsesinteresse og min 
oprigtige interesse i at skabe et forum der åbnede for deltagernes erfaringer og interes-
ser og en fælles udforskning. Det blev samtidig også en erfaring med at rekonstruere 
mine erfaringer som facilitator i en forskningssammenhæng med et grundlæggende an-
det formål end konsulenten der er inviteret med en mere eller mindre bestemt dagsor-
den om at skabe forandring eller udvikling, eller underviseren der har til opgave at faci-
litere de studerendes læring. 
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En mærkelig voksen - Relations og positioneringsforhandling i forhold til bør-
nene. 
I forhold til børnene besluttede jeg at jeg ikke ville gå ind og løse konflikter, give lov 
osv. – at jeg ikke ville/ eller kunne påtage mig den rolle, i håbet om at kunne indtage en 
lidt anden og mindre magtfuld position end de hjemmehørende pædagoger og medhjæl-
pere. Konkret oplevede jeg også gennem hele forløbet at min relation til børnene blev 
ved med at være på en sådan måde, at det føltes grænseoverskridende (og oprigtigt 
svært) når jeg alligevel blev inviteret ind til at løse konflikter, trøste osv. Og jeg valgte 
hver gang at bede børnene om at henvende sig til en anden voksen, eller tage dem i 
hånden og hjælpe dem med at finde sådan en. Jeg følte det ville være urimeligt med en 
fremmed, og samtidig også at mine manglende relationer til dem gjorde at jeg ikke vid-
ste hvad der var det rigtige at gøre.  
Børnene accepterede mig relativt hurtigt som en lidt mærkelig ikke-autoritet97. Det var 
tydeligt for mig at de er vant til sådan nogen voksne som mig som sådan er lidt i kulis-
sen, og at der kan være forskel på hvad de voksne har af beføjelser. Det viste sig bl.a. 
ved at der 10 minutter inde i den første dag var to børn der spurgte om lov til at gå i 
puderummet, men som samtidig accepterede med det samme, da jeg svarede at det vid-
ste jeg ikke. De var tilsyneladende vant til at navigere mellem forskellige typer af 
voksne. Andre gange kiggede børnene tøvende på mig inden de spurgte mig om noget, 
som om de tænkte, ’mon du er sådan en, man spørge om det her?’. Jeg tænker at det si-
ger en del om et felt hvor der udover det faste personale er forskellige slags voksne der 
kommer og går, fx vikarer, mennesker i arbejdsprøvning, PAU studerende, Pædagog-
studerende, 9.klasses-praktikanter osv. Jeg forestiller mig at børnene har puttet mig i 
den kategori98.  
Jeg har været optaget af at se de dilemmaer der opstår for mig som forsker, som noget 
der også kan forstås som feltets dilemmaer (Hastrup et al 2011)(Angrosino & Mays de 
Perez 2000),(Ringer 2013). Når jeg fx oplevede at være positioneret som den nye vikar 
der var alene på stuen, så åbnede det både for at rette opmærksomheden på ”presset” i 
feltet, men også på noget der er en generel udfordring i professionen – hvad vil det sige 
at være en god professionel? Hvad er forskellen på vikaren?, den erfarne medhjælper?, 
pædagogen med 3,5 års professionsbacheloruddannelse?  Hvad betyder det for feltet og 
professionen at sådan en som mig også medbringer en handleviden der til en vis grænse 
også kan gøres umiddelbart relevant? 

                                                      
97 Fremfor mindst mulig voksen(Warming 2005) bestræbte jeg mig snarere på en ikke-autoritativ 
voksen. En rolle der lignede andre lidt mærkelige voksne i institutionen uden de store beslut-
nings beføjelser. 
98 Alligevel var der mod slutningen i Skovbrynet et enkelt barn, der efter 4 måneder spurgte 
hvornår jeg blev hentet, og som dagen efter spurgte om min mormor også kom til julefesten. 
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 Oplevelsen af at det var svært at forholde sig til børnenes konflikter, både fordi jeg 
ikke synes jeg kendte dem godt nok, men også fordi jeg ofte ikke havde set hvad der fo-
regik, blev også en nøgle til at se hvordan dette indimellem også udgør en udfordring 
for personalet. 
Positionerne i feltet og graden og typer af deltagelse var således ikke kun et spørgsmål 
om mine egne valg i grader af og vekslen mellem deltagende observatør og observe-
rende deltager(Emmerson et al 2011), men i meget høj grad også et spørgsmål om 
hvordan feltets aktører konkret positionerede mig i hverdagslivet(Ringer 2013).  De 
voksne bad fx indimellem direkte om hjælp, når de spurgte om det var ok, at jeg lige var 
alene på stuen eller på legepladsen. Børnene bad verbalt eller non-verbalt om hjælp. Fx 
kom de hen med en jakke der skulle lynes, med skoene i hånden, hev i ærmet og pegede 
på en kasse de ikke ku nå, eller søgte direkte kontakt:  Vil du tegne en kat? Vil du hjælpe 
med at bygge en skyder? Vil du lave den for mig? Jeg kan ikke lave det!  Indimellem op-
søgte de mig også som mig: Hej hvem er du?, eller hvad hedder du, eller vi leger her, el-
ler se denne her!, eller hvad laver du?. Efterhånden som vi lærte hinanden at kende, 
søgte de indimellem også kropskontakt, fx ved at læne de sig op af mig, vil du sidde her 
ved siden af mig?, eller ved at hoppe op på skødet.  
Børnenes kontaktinvitationer blev over tid også kropslige erfaringer med de centrale 
kulturelle forbindelser i feltet om relationer mellem børn og voksne. Her blev det klart 
for mig at jeg netop indtog en voksenposition der forholder sig afventende, anerken-
dende og responsivt overfor børnenes initiativer og deres tempo for relationens udvik-
ling. En position der over tid gav mig adgang til at se hvordan dette netop er en af de 
centrale kulturelle forbindelser for relationen mellem børn og voksne.  

4)Metodeovervejelser og konsekvenser 
I det følgende går jeg nærmere ind i overvejelser, tilpasninger og konsekvenser af de 
konkrete metodiske valg. 
Afsnittet er inddelt i fire underafsnit om hhv a)Observationer, b)Perspektiver i Obser-
vationer, c)Værksteder og d)Interviews 

a)Observationer 
Roller, redskaber og deltagelsesformer 
Observationsforløbet har været en glidende vekslen mellem forskellige måder at del-
tage, observere og skrive på, i relation til hverdagslivet(Emmerson et al 2011: 22-23) der 
i sin kompleksitet, omskiftelighed og intensitet kalder på forskellige grader af, og former 
for deltagelse, der således ikke kun har været op til mig. Min deltagelse i institutionslivet 
har vekslet mellem 3 forskellige roller.  
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Som deltagende observatør, hvor jeg har deltaget med et ’partcipating to write’ ap-
proach(Emmerson et al 2011: 23), og hvor jeg har haft min lille notesbog i hånden og 
taget noter så godt jeg kunne, samtidig med at jeg har interageret med omgivelserne. I 
denne rolle har jeg kunnet være med på sidelinjen, typisk ved at befinde mig omkring de 
samme aktiviteter eller tæt på de steder, hvor børn og voksne har befundet sig, men 
samtidig med et observerende fokus.  
Som observerende deltager, hvor jeg har deltaget aktivt(og uden at tage noter samtidig), fx 
været med på tur eller spist frokost, og hvor jeg har været optaget af  et ’getting into 
place’ approach (ibid: 22), for derfra at observere interessante og vigtige begivenheder 
som jeg senere har skrevet ned. Ofte er jeg her gået fra på personalestuen umiddelbart 
efter hændelsen for at skrive ned, mens jeg stadig kunne huske så meget som muligt.  
Som tilbagetrukket iagttager med videokameraet tændt med henblik på at optage udsnit af 
hverdagslivet. Kameraet fungerede i sig selv som et filter mellem de konkrete situatio-
ner der udspillede sig, og min deltagelse. I det øjeblik jeg tog kameraet frem, iagttog jeg 
konkret livet gennem en linse, og kom øjeblikkeligt på afstand af det. Når jeg var færdig 
med at filme, noterede jeg kort omstændighederne omkring optagelserne og nedskrev 
desuden de tanker, jeg havde gjort mig, mens jeg filmede99.  
I praksis har jeg ofte vekslet mellem de forskellige roller mange gange i løbet af dagen, 
og mellem at observere og videofilme100. Nogen dage er jeg startet ud med at filme fx 
nissesamlingerne i Skovbrynet eller formiddagen i Klyngehuset, for så at overgå til del-
tagende observationer og omvendt. Indimellem har jeg filmet lidt, og så lagt kameraet i 
lommen for at kunne deltage i det der foregik. Fx filmede jeg en dag på Klyngehusets 
legeplads, mens der i bålhuset blev lavet mad, og en flok børn og voksne sad og kiggede 
på inde under Bålhusets halvtag. Da jeg nærmede mig, oplevede jeg konkret at være 
nødt til at vælge mellem at filme på afstand, eller kravle ind på bænken og deltage i sam-
været. Det lod sig ikke gøre med et kamera i hånden. Kameraet lukker således for di-
rekte deltagelse. Omvendt bidrager det til at indtage positionen som den radikale anden, 
og jeg oplevede konkret at jeg fx kunne spekulere over det der foregik, mens jeg optog, 
og det bidrog dermed til den eksotisering af det forholdsvis kendte felt som jeg også 
havde brug for.  
Det var langt sværere, når jeg deltog i hverdagslivet og gjorde mig tilgængelig for inter-
aktion. Vekselbevægelserne mellem de forskellige observationsmetoder bidrog således 
til en vekslen mellem nærvær og intensitet og afstand og refleksivitet der gjorde feltar-
bejdet til en dynamisk proces(Fihl 1992).  
Indimellem var der børn, der eksplicit frabad sig at blive filmet, eller omvendt bad om 
at blive filmet, eller om at prøve kameraet eller se tidligere optagelser. Samtidig blev de 
begge steder meget hurtigt ret uinteresserede i kameraet, som om det signalerede at her 
                                                      
99 Se Kampmann 2013 om vekslen mellem observation med og uden video. 
100 Bortset fra i den første periode i Skovbrynet, hvor jeg ikke filmede pga personalesituationen. 
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var en voksen der var beskæftiget med noget (vigtigt). I hvert fald oplevede jeg at jeg 
indimellem kunne gå lidt i ’ét med tapetet’, hvis jeg havde kameraet med. Jeg tolker det 
som et udtryk for en tid hvor børn er vant til kameraer og til at blive fotograferet i alle 
mulige sammenhænge, og at det derfor er en aktivitet de genkender fra hverdagslivet. I 
fht. de voksne var det til gengæld tydeligt at de ikke brød sig om kameraet,(selvom de 
havde sagt ja til at blive filmet), også selvom det hjalp lidt at det var børnene og ikke de 
voksne jeg fulgte. I praksis betød det at de ofte fortrak fra situationer hvor jeg optog 
hvis det var muligt101.  Jeg befandt mig derfor indimellem i den modsatte ende af fx le-
gepladsen end der hvor de andre voksne befandt sig, og kom måske til at tage en plads 
som en anden voksne ellers ville have indtaget. I hvert fald måtte jeg ofte lægge kame-
raet og gribe ind i konflikter, eller hjælpe med snørebånd eller andet der er umuligt med 
et videokamera i hånden, fordi der ikke lige var andre voksne i nærheden. 
 
Fra noter til tekst 
Deltagelse i hverdagslivet og udarbejdelsen af noter er tæt forbundne arbejdsprocesser i 
det etnografiske feltarbejde. 
”Doing and writing should not be seen as separate and distinct activities but rather as dialectically rela-
ted, interdependent and mutually constitutive activities.  This process of inscribing of writing fieldnotes 
helps the field researcher to understand what he has been observing in the first place  and thus enables 
him to participate in new ways to hear with greater acuteness and to observe with a new lense(Emer-
son et al 2011;19). Det er med til at gøre feltarbejdet til en intens proces af ’doing and wri-
ting’.  
Målet er at udarbejde tekster der består af tykke, detaljerede beskrivelser af hændelser i 
hverdagslivet, og at indfange så meget som muligt i en tilgang der samtidig har som 
grundantagelse at virkeligheden ikke lader sig indfange som den er, men altid erfares og 
forstås i mødet mellem forskerens konstruktioner og deltagelse i feltet. Der knytter sig 
en række metodiske overvejelser til hvordan sådanne beskrivelser bedst bliver til. Det 
første er at sikre at de noter der tages ’on site’ fungerer som huskere til den efterføl-
gende skriveproces. Inspireret af Emerson et al, betragter jeg ikke skriveprocessen som 
renskrivning af noter(fra papir til pc), men snarere som en tilblivelsesproces hvor hånd-
skrevne stikord bliver til tekst. Det betyder konkret at en del af feltarbejdet består i at 
udarbejde observationsteksterne off site, og i mit tilfælde at jeg er styrtet hjem med ta-
sken fuld af stikord og hurtige sætninger om hændelser for at producere teksten, mens 

                                                      
101 De syntes også det var ubehageligt til at starte med, at jeg viste filmklip på værkstederne, hvor 
de selv indgik. Jeg bestræbte mig derfor for at udvælge klip, der ikke udstillede enkeltpersoner. 
Eftersom langt de fleste klip var klip, der viste børnenes interaktioner og samtidig var mit forsøg 
på at løfte bidder af hverdagen frem som jeg var nysgerrig på, bidrog det i stedet til, at de hurtigt 
blev optagede af optagelserne og bekymringerne trådte i baggrunden. Samtidig oplevede jeg, at 
de generelt var utroligt selvkritiske. Hvis der var en pædagog på filmen, så var hun hurtigt til at 
kritisere et eller andet, hun ikke fik gjort eller kunne have gjort, og de andre lynhurtige til at aner-
kende hendes praksis (se også Prins 2017). Hvilket jeg tænkte måske også var en måde at be-
skytte sig selv mod en situation, hvor man kan opleve sig udstillet.  
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jeg stadig havde hændelserne i frisk erindring. Det betyder at det har været nødvendigt 
at udvikle en notat praksis der i stedet for at have fokus på ’ at få alt med’, har fokus på 
at lave noter der sparker hukommelsen i gang(Emerson et al 2011:58), hvor bla. vigtige 
sætninger eller udtryk der siges i en specifik situation er særligt gode til at frembringe de 
konkrete omstændigheder hvori det blev sagt, og hjælper til at huske kropssprog osv. 102 
Når data bliver til i mødet mellem forskeren og hverdagslivet, bliver feltdagbogen eller 
logbogen, som jeg har kaldt den, data som er nok så vigtige(Falkenberg 2017:119). Log-
bogen har jeg både brugt til at notere tanker og følelser undervejs i feltarbejdet, men i 
høj grad også til at reflektere over erkendelsesprocessen efterhånden som den fandt 
sted. Logbogen’s tekst er således data der bidrager til at vise hvordan erkendelser bliver 
til og flytter sig undervejs i feltarbejdet, efterhånden som jeg har nærmet mig feltets 
egne tolkningsrammer. 
Videooptagelserne har mange fordele i den sammenhæng, fordi de hjælper forskeren til 
at huske alle de mange detaljer der ellers ikke nødvendigvis ville komme med, men det 
betyder også, at de efterfølgende gøres til genstand for en slags anden-hånds observa-
tion hvor materialet kigges igennem og hændelser udvælges. Som enhver anden etno-
grafisk repræsentation er videooptagelser også en konstruktion: “People in video are always 
people in a video” (Pink 2013:107). Det betyder at videooptagelser kan bruges som hu-
skere på linje med stikord og noter, men ikke som vidnesbyrd om, hvad der egentlig fore-
gik. I stedet, skriver Pink, er det vigtigt at huske: “when we review our video to not play back 
but play it forward, video does not take us or anyone back either in time or to a place and locality. Ra-
ther video invites us to move forward with it, and as such make new knowledge as we engage with 
it”(ibid:107).  I mit tilfælde har jeg for en stor del fremvist de konkrete udsnit for perso-
nalet som en del af værkstedsforløbet som oplæg til fælles udforskning, men efterføl-
gende er de udsnit der er kommet med i afhandlingen omskrevet til tekst. Heri ligger i 
sig selv en produktiv fase hvor den konkrete observation skrives frem(se Emerson et al 
2011 kap 7).  

b)Perspektiver i observationer 
Børns bevægelser i rum, eller rummets bevægelser i børn 
Jeg var i udgangspunktet optaget af at indfange i princippet så meget som muligt af 
hverdagslivet, men måtte som alle andre erkende at det er nødvendigt med forskellige 
greb for at nedbringe kompleksiteten på den ene side, og at det på den anden side også 
er nødvendigt at træffe nogen valg der understøtter undersøgelsens fokus. 
Jeg startede derfor med at følge de børn der var nye i børnehaven, for derigennem at få 

                                                      
102 Samtidig betyder det ikke iflg Emmerson et al., at verbale sætninger eller udtryk nødvendigvis 
er det vigtigste eller det mest interessante, men blot at de bla. er gode ’huskere’ til at fremkalde et 
større billede og mange detaljer.  
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øje på hvad de skulle håndtere af kulturelle forbindelser for at blive genkendelige som 
medlemmer af kulturen(Hasse 2011103), (Emmerson et al 2011:24). Ved at følge be-
stemte børns færden gennem børnehaven, har jeg konkret haft mulighed for at iagttage 
hvad de støder ind i, opsøger og gør, eller har mulighed for at gøre. Det har desuden 
også åbnet blikket for ’ikke noget’, eller ’ikke så meget’, og der er derfor en del observa-
tioner af børn der står, kigger, roder lidt med en dims osv., og ikke sådan lige er i gang 
med noget eller nogen.  
Samtidig har jeg brudt dette perspektiv med at beslutte på forhånd at observere steds-
specifikt og tage udgangspunkt i et bestemt rum, og de situationer der opstår der. På 
den måde har jeg fået blik for hvordan sociale situationer opstår og forandres løbende i 
takt med børn og voksnes færden på kryds og tværs i institutionen, og kunnet se hvor-
dan rum og materialitet også er en aktiv medspiller i dette. Rum og materialitet forstår 
jeg som betydningsfulde i sig selv – som medskabere af situationer gennem oplæg og 
invitationer der muliggør nogle former for handlinger, og besværliggør andre, og som 
opfordrer til bestemte former for adfærd, og ikke til andre – selvom det aldrig er til at 
vide hvad der konkret sker når børn og voksne har omgang med materialiteten i den 
konkrete praksis, idet det beror på de konkrete kulturelle forbindelser(Hasse 
2011)(Kraglund og Otto 2010)(Bille & Flohr Sørensen 2011)(Gulløv og Højlund 2005). 
De vekslende perspektiver har især bidraget til at få øje på forskellige børns forskellige 
positioner  og forskellige færden. 
 
Det larmende og det stille 
Jeg forsøgte samtidig at være opmærksom på hvor let mit eget observatorblik blev fan-
get af ’det store’(James, Jenks & Prout 1999), når fx de verbalt sproglige børn havde 
gang i en langtrukken og støjende konflikt, og hvordan mit blik indimellem skulle tvin-
ges over på de hjørner af institutionen der var mere upåagtede104. Konkret filmede jeg 
en dag to mindre piger der sad i et hjørne og sang, mens de små skændtes om hvem der 
skulle vælge den næste sang. Jeg sad et stykke væk fra dem. Samtidig fik en gruppe store 
børn en stor og støjende konflikt lige til højre for mig. De blev uenige om hvem der 
skulle bestemme i spillet, og endte med at stå oppe på skamlerne og true med at ude-
lukke hinanden fra fødselsdagsfester i fremtiden ’hvis det sku være på den måde’(se ka-
pitel 9). Det var nærmest fysisk svært at fastholde fokus på de mindre piger i hjørnet, 
hvilket også illustrerer at nogen gange foregår der mange på samme tid, især i en børne-
have hvor børnene inviteres til at kunne gå i gang med forskellige ting samtidigt. Om-

                                                      
103 I sit PhD projekt indrullerede Cathrine Hasse sig som første års studerende på Fysikstudiet 
på Københavns Universitet for at følges med de andre nye studerende, som en vej til at forstå 
hvordan man bliver til som anerkendt fysikstuderende. (Hasse 2011. Se desuden Hasse 2002.) 
104 Jeg bruger begrebet i bred forstand, det der forbigår upåagtet i konteksten. I modsætning til 
Ahrenkiel mfl (2012), der bruger det om den del af pædagogers faglige arbejde, der er samfunds-
mæssigt upåagtet. 
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vendt er det også et eksempel på at forskerens dilemma også er feltets dilemma. Perso-
nalet kan heller ikke følge med i flere situationer samtidig, og deres opmærksomhed bli-
ver også let tiltrukket af det der ’larmer’ mest. I situationen optog videokameraet lyden 
af de store børns konflikt, sådan så jeg til dels fik begge dele, og bagefter kunne bruge 
lydsporet som jottings til at huske situationen og skrive den ud.  
 Efterhånden kom opmærksomheden på forholdet mellem det larmende og det stille til 
at sidde mere integreret i mig, bla inspireret af den afsluttende opfordring i Kim Ras-
mussens bog ’Børnene i Kvarteret, Kvarteret i børnene’, om ikke at lade sig anfægte af 
alder og handikap i fht. at følge børns perspektiver, men at se det som en metodisk ud-
fordring (Rasmussen 2003: 200). Selvom opfordringen var møntet på metoder til at ind-
fange børnenes egne perspektiver på deres hverdagsliv, brugte jeg det som inspiration 
til mine observationer, og det blev vigtigt for mig ikke at lægge til hvad jeg så som kul-
turens priviligering af de store, verbaltsprogligt dygtige mm.  
 
Børneperspektiv – Voksenperspektiv 
Jeg har metodisk anlagt et børneperspektiv i betydningen at følge børnenes færden i in-
stitutionen(Kampmann mfl 2017: 226). Jeg har forsøgt at kigge dem over skulderen for 
at komme så tæt som muligt på de kulturelle forbindelser mellem materialitet, handling 
og betydning de håndterer, erfarer og lærer. Det er børnenes gøren, bevægen og inter-
ageren der har haft min opmærksomhed, og jeg har flyttet mig efter børnene, fremfor 
efter de voksne. Samtidig er jeg optaget af forskellige børns forskellige positioner og er-
faremuligheder, og har dermed bestræbt mig på at indfange forskellige børns bevægel-
ser. Hvor befinder de sig? Hvad gør de? Hvilke erfaremuligheder ser de ud til at få ad-
gang til?  
Jeg anlægger samtidig også et voksenperspektiv, idet jeg forfølger de voksnes sociale 
udpegninger af kulturelle forbindelser gennem deres gøren i praksis, deres organiserin-
ger og deres italesættelser af intentioner, for herigennem at få indsigt i hvad det er for 
betingelser der fletter sig sammen med og igennem børnenes færden i institutionen. Jeg 
følger dem indirekte empirisk i mine observationer, men set fra børnenes perspektiv, 
dvs de voksne optræder som nogen børnene støder ind i, eller interagerer med i løbet af 
dagen, men det er børnenes bane jeg følger, hvilket også afspejler sig i mine observati-
onsnoter. Jeg ser således de voksnes orienteringer og organiseringer som en del af be-
tingelserne for børnenes vej ind i institutionslivet. Samtidig følger jeg de voksnes opfat-
telser empirisk gennem værkstedssamtaler og interviews, men stadig med henblik på at 
få indsigt i sociale udpegninger af kulturelle forbindelser, og hvad og hvordan det kan 
have betydning for børnene. 
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Opmærksomhedspunkter fra det analytiske felt 
Jeg bestræbte mig på at have hverdagslivet i forgrunden og fortrænge spørgsmålet om 
demokratiske erfaringer i udgangspunktet, for at forholde mig så åbent som muligt og 
give plads til overraskelser, hvilket ikke altid var lige let.  
Jeg havde på forhånd formuleret en række spørgsmål til undersøgelsen, der udsprang af 
mine forforståelser og undringer fra det analytiske felt. Nærmere bestemt: 
-Hvilke muligheder er der for børnene, for at engagere sig sammen med andre, deltage i problemløsning, 
bevæge strukturer og rammer, være uenige, tage ansvar, lytte til andre, blive lyttet til?  
-Hvordan omgås105 børnene med og i rum og materialitet og relationer, og hvilke muligheder og be-
grænsninger giver dette for ovenstående? 
-Hvor, hvordan og for hvem er de åbne steder? Hvem eller hvad inviterer, initierer og bevæger hvad, 
hvordan og hvornår? 
-Hvad gør kroppene? Hvad udtrykker og signalerer de? 
I det sidste spørgsmål lå der en interesse i at kigge nærmere på kommunikation som et 
også nonverbalt og kropsligt fænomen, ud fra et ønske om at udfordre den sproglige 
priviligering i opfattelser af ’det demokratiske’. 
Spørgsmålene forandrede sig over tid i takt med min egen læreproces i feltet, men i høj 
grad også i samspil med værkstedsforløbet. 

c) Værksteder 
Værkstedsforløbet var tænkt som et forløb, der skulle kickstartes med et fælles møde 
for hele personalet, hvor vi sammen skulle definere et fælles udforskningsspørgsmål og 
aftale hvordan hhv. deres og mine undersøgelser konkret skulle foregå. Herefter var 
planen at personalet i mindre grupper skulle mødes med mig til små vejledningsmøder, 
hvor vi kunne sparre på hvor langt de var kommet i deres undersøgelse, og sammen re-
flektere over og planlægge det næste skridt. Halvvejs skulle grupperne fremlægge for 
hinanden, og så skulle der køre en runde mere der blev rundet af med et fælles afslut-
tende personalemøde. Udover at facilitere processen var mit bidrag desuden at vise ud-
drag fra mine videooptagelser. Udvalget af videoklip var styret af mine optagetheder og 
nysgerrigheder, og fungerede derfor som oplæg for en samtale og som baggrund for 
fælles udforskning, idet den samtale der efterfølgende fandt sted, gav anledning til nye 
spørgsmål som vi ville undersøge nærmere. Ideen var således at bruge videoklip som 
cues for multivocal ethonography(Tobin et al 2009) eller samtaleoplæg der kunne skabe en 
åbenhed for at deltagerne kunne definere hvad udsnittet handlede om, og hvad der var 
interessant at diskutere og udfordre i fællesskab. Samtaleformen adskiller sig således fra 
det klassiske kvalitative interview der i højere grad styres af forskerens optagetheder, 

                                                      
105 Omgås forstås her som Omgang med, der både betyder færdes i, befinder sig med, men også 
gør noget med/på/i forhold til(Kraglund og Otto 2010). 
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både dem hun har formuleret på forhånd, og dem der opstår undervejs gennem samta-
len(Brinkmann & Tanggaard 2015: kap. 1.). I video-cue metoden slår videooptagelsen 
samtalen an, men den giver samtidig mulighed for at samtalen kan dreje i forskellige ret-
ninger alt efter deltagernes interesser(Tobin et al 2009). 
Jeg havde forestillinger om at skabe et udforskningsrum som også blev pædagogernes, 
og som ville gøre det muligt at få indsigt i potentialer for hvor og hvad demokratiske er-
faringer kunne være i Daginstitutionerne. Jeg havde, som nævnt, på forhånd ikke en 
forandringsambition med værkstederne, men jeg havde fastholdt ideen om fælles ud-
forskning ud fra en antagelse om at personalet var i besiddelse af en viden og nogle fo-
restillinger, også om muligheder, som jeg ikke selv ville kunne se. Det viste sig at være 
langt sværere end jeg havde forestillet mig. Til trods for en stærk ambition fra min side 
om at skabe en værkstedsramme der var håndterbar i hverdagen, og som tog udgangs-
punkt i deres optagetheder og problemstillinger, lykkedes det af forskellige årsager ikke 
at få et egentligt forskningsværksted op at køre i Skovbrynet, og personalet kom ikke 
selv i gang med egne undersøgelser. Muligvis pga. personalesituationen og den kaotiske 
aftalekultur der vedblev at være svær for mig at navigere i, fik værkstedsarbejdet således 
mere karakter af sparringsmøder, hvor jeg fremviste filmklip som jeg så drøftede med 
pædagogerne, ganske vist med udgangspunkt i optagetheder de også havde italesat. Det 
kom derfor mere til at ligne gruppeinterviews med udgangspunkt i videoklippene, sna-
rere end at være et forum for fælles udforskning. 
I Klyngehuset startede begge dele samtidig og det lykkedes i højere grad at skabe en fæl-
les opmærksomhed og fælles faglig udforskning af praksis som oprindelig var intentio-
nen. I det følgende drøfter jeg derfor primært værkstedsforløbet som det blev til i Klyn-
gehuset. 
 
Værkstedsforløbet i Klyngehuset 
På baggrund af de første film og indkredsningen af et fælles udforskningsspørgsmål 
valgte de 3 grupper,(der var tilknyttet hver sin aldersopdelte gruppe), hvad de ville un-
dersøge nærmere. Det fælles udforskningsspørgsmål der blev til på baggrund af en læn-
gere samtale på tværs af filmklip fra morgensamlingen, prioriteringerne i KIDs forløbet 
og et oplæg fra min side om demokrati, endte med at blive formuleret som: Hvordan får 
børn muligheder for at have indflydelse på at fællesskabet er et rart sted at være?. Samt et under-
spørgsmål der blev defineret som: Hvordan kan åbnende samtaler giver børn muligheder for at 
opleve at kunne bidrage til fællesskabet? Herfra valgte vuggestuegruppen at observere på de 
samtaler de havde med børnene, for at se på i hvilken grad de gav plads til at børnene 
kunne påvirke fællesskabet, og de to børnehavegrupper valgte at iværksætte forskellige 
aktioner der begge havde til formål at fokusere på et bestemt barns muligheder for at 
blive synlig for de andre. Både hovedspørgsmålet og især børnehavegruppernes fokus 
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fik enorm betydning for min egen videre udforskning, fordi det bl.a. gjorde mig op-
mærksom på betydningen af synlighed og usynlighed som fænomener der er relateret til 
erfaremuligheder.  
 Til at understøtte forløbet efterspurgte personalet nogle konkrete metoder, gerne i 
form af skemaer, som de kunne gennemføre deres egne undersøgelser efter, sådan så 
opgaven fremstod så konkret og håndterbar som mulig. Jeg introducerede dem derfor 
til en form for aktionslæring, hvor de enten kunne vælge at iværksætte en aktion som de 
så observerede på, eller observere på et lille udsnit af hverdagen med et særligt fokus106. 
Efterfølgende mødtes vi henover foråret til hhv. korte vejledningsmøder og længereva-
rende værksstedssamlinger, hvor grupperne fremlagde deres erfaringer med de konkrete 
aktioner og refleksionerne over det, og jeg fremlagde videoklip og observationsuddrag.  
 
Forforståelser om de rette metoder 
Metodisk var det en udfordring at ville trække på refleksionsmetoder der involverede en 
eller anden grad af skriftlighed hos deltagerne. En udfordring jeg ikke lykkedes med, til 
trods for alle mulige forsøg på at tilpasse mine oprindelige metoder til små skemaer, 
stikords-notater, gule post-its osv, og dermed til noget jeg forestillede mig kunne gøre 
det muligt at tage små noter i en travl hverdag, hvor man som oftest ikke kan deltage 
med henblik på at observere. I hvert fald kom de ikke i anvendelse, og pædagogerne 
mødte op til vejledningsmøder og fælles værksteder uden at have noteret hvad de havde 
observeret når de havde gennemført aktionen, og uden at have taget stikord til deres ef-
terfølgende refleksioner. Alt sammen noget der lå i de skemaer de selv havde bedt om. 
Jeg overskred således ikke mine egne forforståelser om at skriftlighed er en af meto-
derne til at fastholde en iagttagelse, en tanke og til at forstyrre sig selv, så man kan tage 
det frem senere og gøre det til genstand for refleksion og dermed fælles udforskning. I 
stedet fremlagde pædagogerne mundtligt hvordan det var gået med den konkrete ak-
tion, og vi drøftede i fællesskab de spørgsmål der rejste sig og hvad næste skridt kunne 
være. Selvom jeg gjorde mig umage med at anerkende at det var helt fint at gøre det på 
denne måde, og vise at jeg havde fuld forståelse for deres travle hverdag, bidrog det må-
ske alligevel til at producere følelser af utilstrækkelighed.   
 
I praksis var selve videooptagelserne utroligt lette teknisk at gennemføre med et lille og 
let videokamera. Det var til gengæld utrolig besværligt at ville anvende et set up, hvor 
jeg til hvert værkstedsmøde skulle vise filmklip i en institutionel kontekst der ikke var 
gearet til dette. Hver gang måtte nogen i personalegruppen ud og lede efter en forlæn-
gerledning, og hver gang måtte jeg låne en projektor på Roskilde Universitet der altid 

                                                      
106 Jeg trak på materialer jeg havde udarbejdet til et udviklingsprojekt i Københavns Kom-
mune(Klynger i Udvikling 2, Smidt & Krogh 2013), som understøtning til forskning i egen prak-
sis. Materialerne bestod af forskellige skemaer, hvor de konkrete skridt fra spørgsmål, hypotese, 
aktion, observation og refleksion var kort beskrevet, og hvor der var plads til at tage noter for 
hvert felt.  
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skulle returneres efter få dage. Til trods for at jeg hver gang kom i god tid og testede 
teknikken på forhånd, var der ved hver eneste fremvisning alligevel mystiske svigt un-
dervejs. På den måde kom jeg også her til at insistere på en metode der var fremmed 
for feltet og måske fremmedgørende, til trods for at hensigten netop var det modsatte, 
fordi de konkrete videoklip bragte hverdagslivets genkendelighed frem i lyset som en 
invitation til fælles udforskning. 
 
Helt grundlæggende var ambitionen om at lave fælles udforskning med personalet, en 
udfordring i en presset kontekst hvor der i forvejen er mange udviklingsinitiativer og 
styringsredskaber i farvandet, der samtidig benytter sig af lignende metoder. Selvom 
Klyngehuset selv havde formuleret at de ville se nærmere på indflydelse og deltagelse, 
og derfor følte sig heldige(sagde de) da jeg kontaktede dem, havde de måske alligevel 
ikke sådan helt selv formuleret det, men måske snarere tænkt at det ville være godt for 
dem, når nu KIDs målingen så ud som den gjorde. Måske var interessen til at begynde 
med i virkeligheden nok så meget at få det fikset, som at blive klogere på temaet. 
 Engagement bliver derfor et udfordret begreb. Når en del af de styringsteknologier der 
benyttes, trækker på metoder der fordrer personalets engagement og aktive deltagelse, 
samtidig med at det iværksættes med henblik på at styre og kvalitetsforbedre praksis, så 
bliver det måske svært at forvente et egentligt engagement og en ægte nysgerrighed ’ne-
defra’, som i nærværende tilfælde.  
Konkret blev værkstedet derfor også et sted der viste hvordan andre politiske og pæda-
gogiske dagsordener kan skygge for interessen for ’det demokratiske’, samtidig med at 
det også fremstillede indlejrede forståelser af det demokratiske som ikke sådan lod sig 
udforske, hvilket jeg udfolder nærmere i analysen.   
Samtidig bidrog personalegruppens konkrete valg af udforskningsspørgsmål, og de tre 
små undersøgelser som de i værksatte, samt vores fælles samtaler på tværs af dette og 
de udvalgte videoklip, til at få indsigt i de kulturelle forbindelser og tolkningsrammer 
for at gøre den slags. Hvad kan der tænkes i, hvad finder man på at undersøge og hvor-
for? Det betød at værkstedsforløbet, til trods for de mange udfordringer, alligevel bi-
drog til at jeg fik adgang til lokale opfattelser af det demokratiske og mulighederne og 
begrænsningerne for at udvide forståelserne af dette, samt at jeg blev udfordret på mine 
medbragte tolkningsrammer. 
 Jeg havde som nævnt ikke en forandringsambition på personalets vegne i betydningen 
at deres deltagelse i forløbet nødvendigvis skulle afstedkomme konkrete forandringer i 
deres praksis, men en ambition om at værkstedet som minimum skulle være givtigt som 
refleksionsrum for begge parter. Pædagogernes aktive deltagelse og engagement i de 
fælles værkstedssamlinger gav mig indtryk af det i en vis udstrækning var lykkedes. Der-
udover betød min sideløbende tilstedeværelse i hverdagslivet at ’snakken’ kunne fort-
sætte i løbet af dagen. Det foregik bla. i forbindelse med turene ud af huset, som to ud 
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af tre grupper valgte af basere deres konkrete aktioner på. Jeg deltog i nogle af disse og 
oplevede her, at pædagogerne selv tog initiativ til at snakke ud fra det undersøgelses-
spørgsmål de havde formuleret som afsæt for den konkrete aktion, samt at det gav mu-
lighed for og anledning til at drøfte det konkrete spørgsmål i lyset af og relation til de 
konkrete børns bevægelser og interaktioner som de udspillede sig på turene.  
 
Uforudsete sidegevinster 
Som nævnt havde jeg planlagt min undersøgelse som en struktureret vekslen mellem et-
nografisk feltarbejde og værkstedsforløbet, og det primære bindeled som værende de 
videoklip jeg udvalgte, og som derfor rejste fra det ene forløb til det andet, og hvor 
spørgsmål, udfordringer og kontraster fra værkstedssamtalerne rejste den anden vej. 
Hvad der kom bag på mig var at det over tid også blev kropsliggjort i mig selv, sådan at 
jeg oplevede at udvekslingen kom til at leve i mig som en ukompliceret glidende over-
gang. Ud over det strukturerede forløb kom det også til at fungere på den måde, at jeg 
impulsivt kastede observationer ind i samtaler med personalet, eller omvendt at temaer 
de tog frem på værkstederne, straks fik mig til at tænke på en situation jeg netop havde 
befundet mig i. Det gav også anledning til at spørge ind til personalets udpegninger af 
forskellige forhold: ”Når I siger det, er det så dét, jeg fx så i morges eller….?”. Måske 
kan det ses som et tegn på at jeg på det tidspunkt var nået et godt stykke i forhold til at 
kunne trække på kulturens egne tolkningsrammer og se hvor dens erfarne medlemmer 
har sin opmærksomhed. 

d) Interviews  
Jeg indledte som nævnt i begge institutioner med at interviewe dele af personalet og le-
dere(hver for sig) i mindre grupper. Formålet med interviewene var at få indblik i per-
sonalets opfattelser af ’det demokratiske’ og deres overvejelser omkring hvordan de ar-
bejdede med det. Jeg valgte gruppeinterviewet107, netop fordi det er frugtbart ”til at pro-
ducere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer”(Bloor mfl. 2001:89 ct i 
Halkier 2015: 139). Gruppeinterviewet gav mulighed for at deltagerne kunne kommen-
tere på hinandens udsagn, følge op, uddybe eller modsige hinanden. På den måde kan 
det give indsigt i komplekse forhold, som ikke nødvendigvis kommer frem ved at inter-
viewe enkeltvis(Ibid:139). Desuden var jeg netop interesseret i deres opfattelser som 
personalegruppe,(incl forskelligheder og uenigheder), og hvordan de får betydning for 
organiseringer og prioriteringer, og ikke enkeltpersoners opfattelser. Jeg tog udgangs-
punkt i det semi-strukturerede interview, ”hvor interviewet forløber som en interaktion mellem 
forskerens spørgsmål(…)og interviewepersonernes svar”(Brinkman & Tanggaard 2015:36).  Jeg 

                                                      
107 Jeg kalder det gruppeinterview selvom det almindeligvis kaldes for fokusgruppeinterview, 
men jeg synes det sidste er misvisende, fordi det også bruges i kommercielle sammenhænge med 
henblik på bla. at kortlægge forbrugsmønstre. 
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brugte de indledende interviews til at komme ind i institutionen, til at få en ide om for-
ståelser af det demokratiske og til at tune mig ind p, hvordan de i forvejen arbejdede 
med det, eftersom institutionerne jo bl.a. var udvalgt ud fra en forhåndsoptagethed af 
’det demokratiske’ på en eller anden måde.  
 I Skovbrynet interviewede jeg to pædagoger og en medhjælper og fik pga. sygdom al-
drig foretaget det andet interview der var planlagt. I Klyngehuset interviewede jeg pæ-
dagogerne i to omgange108. Jeg var nysgerrig efter deres udpegninger og opfattelser som 
en af indgangene til feltarbejdet, og konkret til hvor jeg bl.a. skulle begynde mine obser-
vationer. ’Det demokratiske’ viste sig at være svært at spørge til, og viste sig herudover 
ikke at være et særligt aktivt begreb hos pædagogerne, ligesom henvisning til formålsbe-
stemmelsen i dagtilbudsloven om demokrati og medbestemmelse ikke gav genlyd, og på 
den måde kom til at bekræfte fornemmelsen af at ’det demokratiske’ som en kulturel 
implicit selvfølgelighed var trådt i baggrunden for de andre formål –  især trivsel, læring 
og ’det sociale’(Gulløv 2015 – jvf. også kapitel 1). Jeg måtte derfor ty til ord som delta-
gelse, indflydelse, medbestemmelse, fællesskab, individ osv., ord, der netop ofte forbin-
des med ’det demokratiske’, men som samtidig netop var med til at styre det i en ret-
ning som jeg selv gerne ville væk fra, nemlig spørgsmålet om demokrati som noget med 
at blive hørt og være med til at bestemme. Interviewene var designet som løst strukture-
rede samtaler omkring nogle få interviewspørgsmål som jeg på forhånd var interesseret 
i. Jeg gennemlyttede det første interview umiddelbart efter, og noterede mig vigtige 
punkter. Interviewet kom således til at fungere som en indgang til feltarbejdet, fordi det 
skabte nogle opmærksomhedspunkter som fulgte med mig ud i hverdagslivet.  
I Klyngehuset brugte jeg de indledende interviews til at spørge ind til hvilke diskussio-
ner de havde haft om indflydelse og deltagelse i forlængelse af KID’s forløbet, og hvad 
der lå bag de stikord der var refereret fra en personaledag med fokus på det nye emne. I 
min iver efter at koble mig på det, der allerede foregik, og forfølge det, kom jeg mulig-
vis til at sætte pædagogerne i en situation, især i det første interview, hvor de ind imel-
lem kunne føle at de skulle prøve at huske hvad der var ment på et møde som de ikke 
havde særlig præsent. Det gik op for mig at de ikke oplevede at det var noget de sådan 
aktivt havde arbejdet så meget med i hverdagen, og at de oplevede indflydelse og delta-
gelse som nogle abstrakte begreber der var svære at forbinde med hverdagens pædago-
giske arbejde. På den måde kom jeg utilsigtet til at trække på en måde at snakke om pæ-
dagogisk arbejde på som lå langt fra deres optagetheder og indsigter i hverdagslivets 

                                                      
108 Jeg havde spurgt lederen om det var muligt at interviewe personalet i mindre grupper, og 
hvordan det rent praktisk kunne lade sig gøre. På hendes initiativ blev det arrangeret sådan, at 
jeg kunne interviewe pædagogerne. På min opfordring kom medhjælperne sidenhen også med i 
forløbet. Dette afspejler hvad jeg senere kunne se, var en del af et større mønster for hierakiet i 
personalegruppen. I Klyngehuset tildeles de pædagoguddannede et stort ansvar, og de betragtes 
som ledere af stuerne, de tværgående grupper osv. 



 110 

pædagogiske arbejde, og som netop var det jeg gerne ville tale med dem om. Ved at 
tage udgangspunkt i det jeg troede var en væsentlig proces, nemlig KIDS forløbet, kom 
jeg til at starte med noget som for dem var forbundet med noget eksternt, og skubbe på 
nogen forventninger om at de burde eller skulle have gjort noget. Samtidig gjorde de sig 
umage med at levere det de troede jeg gerne ville have. Som interviewer kom jeg således 
også til at positionere mig indenfor en diskursiv genre der lignede forvaltningens og sty-
ringsrationalerne(Ringer 2013), hvor der tales om initierede udviklingsprocesser og pæ-
dagogers praksis som noget der skal forbedres og løftes109. Omvendt havde personale-
gruppen som en del af KIDs forløbet udvalgt morgensamlingen som et udviklingsrum 
for deltagelse og indflydelse, hvilket gav en konkret indgang til at tale om hverdagsliv og 
pædagogiske overvejelser i fht. ’det demokratiske’ og muligheder og begrænsninger i 
morgensamlingen.  

5) Etiske Dilemmaer 
I det følgende beskriver jeg en række etiske dilemmaer jeg har befundet mig i, undervejs 
i forløbet. Etiske dilemmaer definerer jeg som at stå i en situation hvor flere værdier og 
hensyn der ligger til grund for undersøgelsen indimellem støder sammen. Til trods for 
ihærdige bestræbelser på at følge forskellige etiske retningslinjer vil det alligevel være 
umuligt at undgå at befinde sig i situationer hvor de hensyn som retningslinjerne tyde-
liggør, og som man som forsker forsøger at honorere, ikke indimellem støder sammen 
(Brinkmann 2015), (Madison 2005),(Aldersson & Morrow 2011). 
 
Gribe ind / ikke gribe ind  
Selvom jeg havde besluttet at jeg som udgangspunkt ikke ville gribe ind, løse konflikter, 
irettesætte osv. befandt jeg mig alligevel indimellem i situationer hvor jeg oplevede at 
jeg var nødt til at gribe ind i forhold til børnene. At jeg på den ene side jo synes det var 
uetisk at blande sig, og på den anden side uetisk at lade være. Det var fx situationer 
hvor nogen sloges voldsomt, græd, ødelagde ting eller overskred (eller ramte) mine 
(egne)grænser, og der ikke var andre voksne i nærheden: fx når Vicky siger at Sara dril-
ler hende med at hun er tyk, men at det kan hun ikke gøre for, for jeg kan bare trække ma-
ven ind, så er jeg ikke tyk, og det også er fordi jeg spiser for meget” – og ingen svarer. Eller når 
Balder siger direkte til mig; ”Jeg hader Saraf”. Jeg spørger ”Hvorfor?” Han siger, ”Jeg hader 
ham bare, han kan heller ikke snakke dansk”.  
Her ligger implicit en model om at voksne skal markere når børn overskrider hinandens 

                                                      
109Agnes Ringer viser i artiklen: ”Researcher-participant positioning and the discursive work of categories: 
Experiences from fieldwork in the mental health services”. hvordan hun, til trods for ønsket om det mod-
satte, kommer til at postionere interviewet med brugeren Frederik om hans hverdagsliv, inden-
for den diskursive genre fra den bio-medicinske diskurs (Ringer 2013:6) 
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grænser og vores fælles normative idealer om at man ikke må gøre hinanden fortræd. 
Ved at gribe ind fratog det mig, i de konkrete situationer, muligheden for at se hvad der 
sker hvis jeg ikke gjorde det. Omvendt oplevede jeg at der samtidig lå en uudtalt for-
ventning fra både børn og voksne om at voksne(og i dette tilfælde mig) skulle gribe ind 
eller markere at her er der noget der ikke er i orden. Samtidig greb jeg også ind som 
mig, der blev følelsesmæssigt ramt af den måde de taler med hinanden eller om hinan-
den på. Det at være voksen, ligne en voksen, og på mange måder fungere som en af de 
lidt mærkelige voksne betød at jeg ikke kunne frasige mig at reagere. Jeg oplevede at det 
indimellem tvang mig til at deltage, og at deltage som rigtigt medlem, på godt og ondt. 
Jeg påvirkede feltet på den måde, at jeg helt konkret trådte i stedet for en anden der 
ville have været der i mit sted, og også ville have været nødt til at handle. Og som sik-
kert ville have grebet ind på en anden måde. Omvendt gav det mulighed for at erfare 
den del af voksen-barn relationen i en daginstitution, der også rammer den voksne som 
følelsesmæssigt som menneske. 
 
At komme (for) tæt på 
Fordi jeg havde valgt at følge de nye børn, befandt jeg mig ofte i nærheden af Saraf der 
legede alene i et hjørne i institutionen. Langt inde i forløbet startede han en leg med 
mig, hvor han fremviste børnehavens legetøj for mig, og fx hentede alle dinosaurus-
serne for at vise mig dem en ad gangen. Det tolkede jeg som at han gerne ville have 
kontakt – og at jeg var sådan en man kunne få det med. Det var bl.a. helt tydeligt når 
jeg indimellem sad på gulvet. Så var han henne ved mig med det samme, som om det 
var et signal om tilgængelighed. Til sidst kom han løbende og kastede sig i armene på 
mig når jeg kom, og lagde op til fangeleg. Jeg blev selv glad for at se ham når jeg kom, 
og oplevede samtidig at mine følelser var forstyrrende og nærmest lidt forbudte. Det 
blev for mig et signal om at nu skulle feltarbejdet stoppe, at jeg var ved at blive alt for 
involveret. Det føltes frygtelig svært at afvise ham, samtidig havde jeg en klar forvent-
ning til mig selv om at det burde jeg gøre. At jeg ved at fortsætte relationen til ham ville 
skygge for at han kunne skabe relationer med andre i institutionen, at jeg ville lægge til 
eksklusionen af ham ved fortsat at være der.  
Omvendt kan man argumentere for at vi havde udpeget hinanden, og at han netop var 
ved at tilegne sig forbindelsen om at tage kontakt og henvende sig til en voksen der så 
responderer. På den måde var det måske derfor uetisk at afbryde forbindelsen til 
ham110. Samtidig var et brud alligevel uundgåeligt, fordi feltarbejdet under alle omstæn-
digheder nærmede sig sin afslutning.  

                                                      
110 I Kris Kalkman’s Phd projekt projekt udvikler han en tæt relation til en pige med flygtninge-
baggrund, der er ny i institutionen og ikke rigtig har relation til nogen. Kalkman traf således det 
modsatte valg, og beskriver, hvordan det ser ud til at hjælpe hende med at ’laminere’ sine erfarin-
ger i overgangen mellem hjem og institution(se Kalkman2017 og Kalkman et al 2017). 
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Mellem uvidenhed og forpligtelse 
Under mit ophold i Skovbrynet blev jeg opmærksom på forskellige forhold som be-
kymrede mig, og hvor jeg reelt blev bekymret for konkrete børns velbefindende. Jeg 
brugte derfor en del krudt og nattesøvn på at finde ud af, hvad jeg skulle stille op med 
det. På den ene side var jeg, som alle andre, forpligtet til at handle hvis jeg var vidne til 
noget der måske var skidt for barnets tarv. På den anden side var jeg opsat på at fast-
holde positionen som uvidende, og pædagogernes position som de vidende. Jeg kunne 
desuden ikke reelt vide om jeg havde ret, og det sidste jeg ønskede var at dømme eller 
fordømme det jeg havde set, ud fra en betragtning om at jeg alligevel måske vidste 
bedre. Det handlede samtidig også om at det ville være skadeligt for relationen, hvis det 
blev taget ilde op – en relation jeg var afhængig af for at fuldføre min undersøgelse. Di-
lemmaet var således også et dilemma mellem hensynet til de konkrete børns tarv og 
hensynet til muligheden for at gennemføre min undersøgelse.  
Samtidig er forskerens position som den radikale anden jo netop ualmindelig privilege-
ret. Min mulighed for at observere de samme børns bevægelser over længere tid gav 
måske netop en helt unik indsigt i bestemte børns hverdagsliv – så i det lys, var det fak-
tisk netop muligt at jeg havde fået øje på noget de ikke havde mulighed for at se.  
I samråd med min vejleder valgte jeg at fremlægge mine observationer som undringer 
hvilket havde forskelligt udfald. I tilfældet med Jonathan, der af personalet blev omtalt 
som farlig, infantil autist og som en der var mere eller mindre uden for rækkevidde, 
valgte jeg at tage det op som en undring og begrunde det med observationer af ham, 
hvor han interagerede, legede med andre og viste omsorg111.  Her lykkedes det at invi-
tere til en åben drøftelse, hvor der i situationen kom mange nuancer på blikket på Jona-
than. I tilfældet med Saraf der ud fra mine observationer havde befundet sig primært 
alene i et hjørne, uden ret megen interaktion med andre børn eller voksne, valgte jeg at 
fremlægge det som en undren omkring den pædagogiske strategi. Jeg spurgte om det 
var rigtig set, når det ser ud som om det var op til ham, i hans tempo og på hans initia-
tiv, at skabe relationer i børnehaven? Og jeg spurgte om det var en bevidst strategi. Det 
bekræftede personalet. I tilfældet med Saraf var jeg så påvirket af oplevelsen af at han 
var (for) alene, og bekymringen for om jeg blev for normativ og fordømmende i min 
italesættelse af det, at jeg fik fremlagt det helt modsat – og pædagogerne derfor hørte 
det som noget meget positivt. Bagefter var jeg helt forvirret, men trøstede mig med at 
jeg i hvert fald havde gjort opmærksom på hvad jeg havde set112. Efterfølgende tænker 
jeg at mit blik på børnene ikke så overraskende blev forandret over tid, og at jeg under 
det første ophold i skovbrynet fik øje på nogle få børn, fordi de stak ud fra resten der 
blev omtalt som ’gode’ børnehavebørn. ”På en god dag kan vi jo nærmest sende personalet 

                                                      
111 Her samarbejdede jeg med en kandidatstuderende Katrine Wibrand der, i en del af perioden, 
lavede feltarbejde til sit speciale i institutionen. 
112 Desuden havde jeg ingen grund til at være bekymret for Saraf’s tarv i fht hans hjemmesitua-
tion, hvilket ville have nødvendiggjort, at jeg havde handlet anderledes aktivt på det. 
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hjem, så klarer de den selv”(Interview Skovbrynet 160916). I Klyngehuset lagde jeg måske 
ikke så meget mærke til børn som Jonathan eller Saraf, fordi normalen var en anden, 
men måske også fordi jeg over tid ikke længere blev forbløffet over at høre børn omtalt 
som ’infantil autist’ , som fx Jonathan blev det. Desuden kontrasterede jeg bevidst og 
ubevidst til Skovbrynet og oplevede de voksne i Klyngehuset langt mere indgribende i 
forhold til situationer hvor børn var i gang med noget, og blev måske derfor mindre be-
kymret for om nogen blev oversete, som i tilfældet med Saraf. 
 
Solidarisk diplomat på listefødder 
I Skovbrynet delte både lederen og personalet på skift deres frustrationer over aftale-
koks og manglende organisering med mig. En frustration der især handlede om hvor-
dan der blev taget beslutninger eller netop ikke, og hvordan og hvorvidt de respektere-
des i huset, samt ikke mindst om hvem der burde eller skulle, eller netop ikke, gøre no-
get ved det. Jeg forsøgte at balancere min deltagelse ved at være lyttende og forsigtigt 
spørgende og samtidig være opmærksom på at dele sol og vind lige, sådan så ingen 
kunne komme til at føle at jeg var mest på nogens side. Ikke mindst lederen søgte mig 
og ville gerne dele sine frustrationer med mig – jeg oplevede hende som klemt og alene, 
og kunne derfor godt forstå behovet, men samtidig blev det også i stigende grad ubeha-
geligt, fordi hun brugte tid og kræfter på at tale med mig, hvilket samtidig tog tid og op-
mærksomhed fra at løse nogle af udfordringerne. Jeg forsøgte derfor at holde mig lidt 
på afstand af hende for ikke at bidrage til mere kaos, end der allerede var. Det blev også 
klart at der var mange ting jeg ikke ku se når jeg var i nærheden af hende, samtidig med 
at der var andre ting jeg så netop kunne se.  
I Klyngehuset bestod balanceringen mellem THEA’s(lederen) kraftige uddelegering af 
opgaver og projektdeltagelse hhv. organisering af interviews og værkstedstid på den ene 
side, og på den anden side, hendes hierakiske ledelsesstil, der indimellem kuldsejlede be-
slutninger som fx en arbejdsgruppe havde taget om, hvad de ville kigge nærmere på i 
fht. værkstedsforløbet.  Hele ideen med at invitere til fælles udforskning bygger netop 
på at anerkende forskellige vidensformer og optagetheder der udfordres hvis lederen in-
sisterer på noget andet.  
At lære gennem feltarbejde handler således også om at lære organisationskulturens for-
bindelser og dens betydninger for forskningsprocessen. Samtidig betyder det også at 
forskeren må balancere mellem at være solidarisk med alle fra deres respektive positio-
ner, at være diplomatisk i fht. at håndtere modsatrettede interesser, og at være på indfø-
lende listefødder over for de dilemmaer og frustrationer som deltagerne deler under-
vejs.  
Det havde konkret betydning på den måde at jeg i lige så høj grad kom til at lære for-
bindelser for samarbejde og organisationsliv at kende, som deres kulturelle forbindelser 
knyttet til muligheder for demokratiske erfaringer. 



 114 

6)Internationale kontrasteringer 
Jeg valgte at bruge feltbesøg i børnehaver i hhv. Toronto, Canada og Auckland, New 
Zealand som en metode til at arbejde eksplicit med forbløffelser gennem det jeg kalder 
International kontrastering. Jeg bruger international kontrastering som en metode til at 
skabe et andet udsyn på min egen kontekst, ved at flytte mig til et andet sted, i det her 
tilfælde feltbesøg i to forskellige lande, som et bidrag til at eksotisere det kendte(se Fihl 
1992). Kontrasten til det kendte gør netop at noget selvfølgeligt eller upåagtet kan blive 
synligt. I modsætning til deciderede komparative projekter bruger jeg således internatio-
nal eller tværkulturel kontrastering alene med henblik på at blive klogere på mit kon-
krete genstandsfelt. 
Tobin et al anvendte i projektet Preschool in Three Cultures, Video-cued-multivocal 
ethnography til bevidst at frembringe forskellige kulturelle forbindelser i de tre delta-
gende kontekster i projektet. Formålet var på den måde at indfange de implicitte kultu-
relle selvfølgeligheder der udgjorde et vigtigt fundament for den pædagogiske praksis, 
og som var genkendeligt og tæt på de respektive førskole-læreres egne forståelser af 
hvad der kendetegnede førskole-pædagogikken i hhv Japan, USA og Kina. I modsæt-
ning til den komparative tradition hvor der sammenlignes på udefrakommende katego-
rier(etic cathegories), arbejdede dette studie med fokus på at fremkalde kulturens egne 
forbindelser(emic cathegories) gennem kontrastering til pædagogisk praksis fra de andre 
deltagende lande( se Tobin et al 2009)113. Hasse og Trentemøller udviklede en lignende 
metode; Kulturkontrast metoden til at indfange kulturelle forskelle på muligheder for 
universitets-karrierer for kvindelige fysikere på tværs af en række europæiske universite-
ter(se Hasse og Trentemøller 2009)(Hasse 2014). Fælles for begge tilgange er at de ud-
viklede alternative tilgange til internationale og tværkulturelle sammenlignende projekter 
der i stedet kan frembringe de forskellige kulturelle forbindelser i de respektive kontek-
ster. 
Jeg er inspireret af ovenstående metoder, hvor kontrastering har fokus på emiske kultu-
relle forbindelser, men jeg bruger metoden udelukkende envejs. Jeg er som sådan ikke 
interesseret i New Zealand og Canada og i hvorvidt de institutioner jeg har besøgt, er 
repræsentative for de respektive lande, eller om jeg har fået en grundlæggende ide om 
hvordan hverdagslivet i de institutioner jeg har besøgt, sådan nogenlunde typisk folder 
sig ud.  Når besøgene bruges til kontrastering, er de primært interessante fordi de ska-
ber kontrast til det hjemlige genstandsfelt – i det her tilfælde daginstitutioner i Dan-

                                                      
113 Ved at vise videooptagelser af daginstitutionsliv fra USA til japanske og kinesiske førskolelæ-
rere og vice versa fik forskerholdet adgang til deltagernes vurderingskriterier og tolkningsram-
mer, der netop fremkom ved deres forbløffelser over den amerikanske praksis. Samtidig bidrog 
deltagernes konkrete spørgsmål også til at de amerikanske førskolelærere kom til at tænke over 
forhold de tog for givet i deres praksis,. 
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mark. Ved at opholde mig i en daginstitution i New Zealand får jeg gennem mine for-
bløffelser øje på de kulturelle forbindelser jeg selv trækker på, og som jeg bla har lært 
gennem min deltagelse i børnehavernes hverdagsliv, og dermed de forventninger jeg 
har til hvad en daginstitution kan være/ikke være.  Det der forbløffer mig ude, det jeg 
opfatter som markant anderledes, bliver samtidig et sted at forholde sig nysgerrigt til det 
velkendte fra. Det er derfor mødet med det, der opfattes som fremmed, der kan give 
adgang til en opmærksomhed på det man er hjemmeblind overfor. 
Kontrastering gennem internationale feltbesøg har derfor som formål at få øje på egne 
kulturelle implicitte selvfølgeligheder, og desuden muligheden for at forholde sig reflek-
sivt til disse. Gennem mine egne forbløffelser og implicitte komparationer over det jeg 
oplevede ude, fik jeg øje på noget af det jeg selv tog for givet i den danske daginstituti-
onskultur.  
Konkret besøgte jeg 4 forskellige børnehaver i hhv. Taupo og Auckland New Zealand, 
hvor de 2 besøg var korte rundvisninger og det 3. var et 4 timers ophold hvor jeg ob-
serverede på afstand. Den sidste institution i Auckland NZ besøgte jeg i to hele dage, 
sammen med kolleger, der var på længerevarende feltophold. Jeg deltog i aktiviteter, 
observerede og deltog i interviews med leder og medarbejdere som mine kolleger fore-
stod.  
I Toronto var en kollega og jeg på to dages ophold i en offentlig integreret institution, 
hvor vi deltog i aktiviteter, observerede, samt fremviste videooptagelser fra Danmark 
og New Zealand for personalet med inspiration fra Tobin og co’s metode (Tobin et al 
2009).  
Netop fordi jeg bruger besøgene som afsæt for kontrastering til den danske kontekst, 
har jeg valgt ikke at beskrive oplevelser og indtryk nærmere, men blot nævne de for-
bløffelser der skabte nye erkendelser, og som udfordrede mine medbragte tolknings-
rammer. 
 
Daginstitution som monokulturel og naturaliseret barndomsunivers 
I de forskellige New Zealandske institutioner var den eksplicitte tilstedeværelse af refe-
rencer til andre sprog end engelsk slående. I samtlige institutioner var der skriftlige refe-
rencer til de sprog der var repræsenteret i institutionen, ofte allerede i indgangspar-
tiet(plakater med velkommen på mange sprog, en tavle med flag, der viser hvor bør-
nene kommer fra osv), ligesom der alle steder var eksplicitte referencer til vidensformer 
og traditioner fra Maori-kulturen, ofte eksplicit tilstedeværelse af materialiteter fra for-
skellige religioner, fx Divali-lamper i loftet i anledning af den hinduistiske Divali-fejring, 
samt billeder fra fx Tonga-Language week på opslagstavlen. Alle steder refererede per-
sonalet med stolthed til den New Zealandske Læreplan og dens eksplicitte anerkendelse 
af særligt Maori-kultur og sprog, men også børns grundlæggende ret til anerkendelse af 
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deres modersmål, religion og kulturelle baggrund. Med andre ord fremstod institutio-
nerne som multikulturelle og multisproglige, allerede i indgangspartiet114. Hvorvidt mi-
noritetsrepræsentanter rent faktisk følte sig anerkendte, melder historien ikke noget om, 
hvorvidt Tonga-sprogugen i den ene institution også kan siges at essentialisere fortællin-
gen om Tonga, melder den heller ikke noget om, hvorvidt tilgangen i det hele taget alli-
gevel fastholder koloniale eller neo-koloniale strukturer og hierakier, melder den heller 
ikke noget om(se fx Solórzano & Yosso 2016 og Crenshaw 2006) – for blot at nævne 
nogle af de relevante kritikpunkter der knytter sig til postkoloniale og neokoloniale ud-
dannelseskontekster115. Jeg læser det alene som et signal – det giver mig et indtryk af at 
man i hvert fald gerne vil fremstå som en institution der også vil anerkende minoriteter 
og få minoritetsforældre og børn til at føle sig velkomne, samt at man gerne, i et eller 
andet omfang, vil give minoritetsbørn mulighed for genkendelse i fht. referencer fra de-
res hjemlige erfaringsbaggrund. Og jeg bruger det alene som en kontrastering, som jeg 
tager med tilbage som en forstyrrelse i mine egne tolkningsrammer.  
Det blev således til en ny forbløffelse over at dette ikke er tilfældet i Danmark. Her kan 
man ofte ikke se forskel i materialitet, skriftsprog, referencer mm. på vægge, gulv og le-
getøj alt efter befolkningssammensætningen i lokalområdet eller i institutionen.  I 
mange institutioner (inkl. de to hvor mit feltarbejde har fundet sted) står alt på dansk, 
og variationer i indretning og valg af materialer mellem forskellige institutioner skyldes 
de konkrete pædagogers præferencer eller forskellige orienteringer i fht. fx læreplanens 
fagområder116. Indgangspartiet i mange danske institutioner er synonymt med gardero-
ben hvor hvert barn har en plads, og i institutionen mødes man ofte af ting børnene 
selv har lavet, extracts fra det ’universelle’ barndomsunivers; sørøvere, prinsesser, dyr 
osv. Sprog omtales alene som sprog og er altid implicit et spørgsmål om dansk sprog, 
selvom det sjældent udtrykkes.  Mødet med det, for mig, anderledes miljø i New Zea-
land bidrog således til at jeg i højere grad fik øje på det der er, eller netop ikke er, typisk 
i den danske kontekst, som jeg måske ellers ikke have været overrasket over, og derfor 
måske ikke havde viet meget opmærksomhed. Det tydeliggjorde ligheds og ensheds-sig-
nalet i danske institutioner for mig, og referencerne til barndomsuniverset i form af dyr, 
sørøvere, glade farver osv. kan måske netop ses som et udtryk for at ville nedtone for-
skelle ved at se alle børn bare som ’børn’, uden at fremhæve (eller udpege) sproglige, re-
ligiøse eller kulturelle forskelle. Det kan ses som et generelt træk ved de skandinaviske 
velfærdsinstitutioner – bestræbelsen på at skabe lighed gennem forsøget på at udjævne 
forskelle. Fraværet af enhver form for reference til børnenes baggrunde kan netop for-
stås som resultatet af dette og som centralt for velfærdsstatens integrative kraft (Gilliam 

                                                      
114 Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt praksis så også integrerede forskellige perspektiver og 
sprog, og det er heller ikke mit ærinde. Jeg bruger det udelukkende som kontrastering til den 
danske kontekst.  
115 Se Elizabeth Ratas kritik fra et New Zealandsk perspektiv (Rata 2012) 
116 I idrætsinstitutioner er bevægelsesfremmende materialer tydelige, i insitutitoner hvor pædago-
gerne er optagede af kunst med børn ditto. 
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og Gulløv(2012)(Øland & Larsen 2011)117.  Det bidrager samtidig til en naturalisering af 
blikket på børn og barndom – at det bliver løsrevet fra hhv. klasse og etnicitet, og i ste-
det fremstår som et sted udenfor de distinktioner der ellers præger samfundet(Gilliam 
& Gulløv 2012:30). 
 
Børn som meningsproducerende 
I Toronto fulgte jeg hhv. de mindste børn på 2-3 år én dag, og de ældste børn på 3-4 år 
én dag. Her var materialiteten også slående, men på en anden måde end i Auckland. Lo-
kalerne var tæt pakkede med ting og sager, samtidig med at de var organiseret efter læ-
ringsmål, sådan så der var et hjørne til literacy aktiviteter, indrettet med puder, bøger og 
bogstaver på væggen, et hjørne til logisk matematisk læring med klodser, tal og kugle-
rammer, et hjørne til vandleg osv, osv. Jeg læste umiddelbart rummets pædagogiske in-
tention som et eksplicit fokus på børn som konstruktivt lærende og et klart fokus på læ-
replanens temaer som noget relativt specifikt som børnene skulle indføres i, men samti-
dig ved deres egen initiativ. Ifølge pædagogerne skulle alle læreplanens områder være 
tilgængelige for børnene til alle tider, sådan så de kunne gribe ud efter det ved enhver 
lejlighed. Det betød bla. at der til trods for regnvejr, alligevel var arrangeret et læse-
hjørne med fremlagte bøger på legepladsen, som personalet bestræbte sig på at opret-
holde, uden at bøgerne tog skade af regnen. Hverdagen var samtidig ekstremt strukture-
ret i tidsintervaller og styret af sikkerhedsregulativer for hvor mange børn pr. voksen, 
der måtte være på hhv. på stuen og på legepladsen, hvilket konkret betød at børn blev 
flyttet rundt alt efter hvornår nogen mødte ind og ud, sådan så antallet igen passede. 
I kontrasten til hvad jeg tolkede som opfattelsen af barnet som primært konstruktivt læ-
rende individ, blev det ekstra tydeligt for mig hvor stærk opfattelsen af barnet som me-
ningsproducerende individ med egne forehavender er i den danske kontekst. Jeg kunne 
nærmest mærke fraværet fysisk, som en slags savn. En fundamentalt forskellig pædago-
gik der trækker forskellige kulturelle forbindelser mellem at arbejde med læringsmiljøer 
og opfattelsen af børn som aktive i deres egen læreproces. Det bidrog til at skærpe mit 
blik for hvordan opfattelser af børn som aktive og initierende i deres egne læreproces-
ser kan være afgjort forskellige118.  
 
 
 
  

                                                      
117 Se iøvrigt Rosengaard(2018) (2015),(Gulløv 2015). 
118 Se bla Georgeson et al, der peger på hvordan childcentredness forstås vidt forskelligt i for-
skellige kulturelle og national kontekster og derfor let kan spændes for mange og også modsat-
rettede politiske dagsordener (Georgeson mfl 2015) 
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Styringsværktøjer - Professionelt Råderum 
Pædagogernes begrundelser for institutionens indretning, aktiviteter og dagsrytme lå i 
AQI – Assessment  for Quality Improvements119, som de hele tiden bestræbte sig på at 
leve op til, i bekymring for det årlige tilsyn der ville kunne få dem til at ’Look Bad’, og 
som de aldrig viste hvornår kom120. Jeg oplevede dem grundlæggende stressede og be-
kymrede over dette som et fundamentalt grundvilkår i deres arbejde. Jeg tolkede både 
AQI og sikkerhedsregulativerne ud fra mine medbragte tolkningsrammer, som et gen-
nemreguleret og styret miljø hvor faglige argumenter for den pædagogiske praksis var 
erstattet af eksternt formulerede kvalitetsindikatorer og sikkerhedsregulativer til stor 
frustration for personalet der oplevede sig ekstremt umyndiggjorte121.  
I min tilbagevenden til den danske kontekst skærpede det mit blik for hvordan der til 
trods for stigende styring af dagtilbudsområdet, kvalitetsindikatorer og rapporter, doku-
mentationskrav, sprogvurderinger, kommunalt bestemte pædagogiske programmer og 
koncepter osv., der alt sammen i større eller mindre grad formuleres udenfor institutio-
nen, ser ud til fortsat også at være et professionelt råderum for pædagoger, i hvert fald i 
de institutioner jeg har befundet mig i. Til trods for de forandringer daginstitutionsom-
rådet i Danmark har gennemgået de senere år, de kommunale forskelle og varierende 
grader af styring, og til trods for at retningen eller bevægelsen ser ud til at gå i samme 
retning, fik det mig alligevel til at tænke over forskelle i graden af dette. I de institutio-
ner, jeg har befundet mig i, ser der ud til også at være et råderum hvor pædagoger har 
indflydelse på hvordan dagen skal forme sig, hvad de skal prioritere, hvordan de vil or-
ganisere sig osv., også selvom dette opleves som mindre end tidligere.  Det fik mig til at 
tænke over betydningen af daginstitutionernes lange historie i Danmark og betydningen 
af de reformpædagogiske understrømme og politiske kampe i feltet, der betyder at den 
samme transnationale styrings- og kvalitetsdagsorden der møder både Canada og Dan-
mark, alligevel gribes og gøres vidt forskelligt122. 
 
I det næste kapitel udfolder jeg afhandlingens analysestrategi og viser hvordan de analy-
tiske temaer er fremkommet i bevægelsen mellem det analytiske og det empiriske felt. 
 

 
 

 

                                                      
119 Se kommunens hjemmeside for en beskrivelse af AQI.  https://www.toronto.ca/commu-
nity-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/assessment-for-quality-im-
provement-aqi/ 
120 Heraf nødvendigeden af bøger på legepladsen.  
121 Hvilket de bla gav udtryk for under den efterfølgende samtale til videofremvisningen. 
122 Se det afsluttende kapitel i Tobin et al (2009) for en analyse af hvordan daginstitutionsområ-
det i hhv USA, Kina og Japan har forholdt sig fundamentalt forskelligt til den samme analyse af 
globalisering som vilkår. 

https://www.toronto.ca/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/assessment-for-quality-improvement-aqi/
https://www.toronto.ca/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/assessment-for-quality-improvement-aqi/
https://www.toronto.ca/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/assessment-for-quality-improvement-aqi/
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Kapitel 5        Analysestrategi 
Som beskrevet i kapitel 4 begynder analysen allerede under feltarbejdet og er blevet til 
undervejs i mødet mellem min deltagelse i hverdagslivet og værkstedsforløbet, særligt i 
Klyngehuset. I dette kapitel beskriver jeg bevægelsen fra afslutningen af empiriproduk-
tionen til de 4 analysekapitler, som de ligger i afhandlingen. Selvom temaer, spørgsmål 
og nysgerrigheder som sagt allerede var i gang med at sortere materialet, ligger der alli-
gevel et stort arbejde i at finde ud af hvilken vej analyserne skal gå123.  
 
Analysestrategien tager udgangspunkt i et empirinært afsæt i tråd med kulturanalysens 
ambition om at komme tæt på menneskers levede hverdagsliv. Det betyder et forsøg på 
at arbejde analysen frem på empiriens egne præmisser i første omgang, og trænge teore-
tiske forståelser i baggrunden, velvidende at empirien samtidig er skabt på baggrund af 
et møde mellem forskersubjektets allerede lærte forbindelser og erkendelsesinteresser 
fra det analytiske felt124 og den konkrete deltagelse i kulturens hverdag.  
Den første fase af analysen bestod derfor af at bakse med et stort og mangfoldigt mate-
riale i retning af nogle håndterbare og knap så mangfoldige temaer, der kunne gøres til 
genstand for selve analysen. Denne fase var kendetegnet af en vekslen mellem på den 
ene side ordningsstrategier til at få styr på materialet gennem systematisering, kategori-
sering og tematisering, og på den anden side forstyrrelsesstrategier der udfordrede 
netop dette, i forsøget på ikke at komme til at lukke materialet for hurtigt ned og blive 
forført af hurtige strukturer.  
Næste fase var en tilbagevenden til det analytiske felt og dermed til erkendelsesinteres-
ser og teoretiske forståelser og begreber, men med spørgsmål og nysgerrigheder på bag-
grund af lærte forbindelser i det empiriske felt, for så igen at rette blikket mod det em-
piriske felt, nu med skærpede briller.  
Sidste fase var selve udfærdigelsen af analysen med afsæt i afhandlingens teoretiske per-
spektiver, på baggrund af det der i sidste ende blev trukket ud af det empiriske felt. 
Analysen bliver således til i tranedansen mellem det empiriske og det analytiske 
felt(Hasse 2011:141), hvor forskeren bevæger sig frem og tilbage mellem forskellige po-
sitioner i begge felter. I sidste fase må forskeren vedblive at holde døren på klem til det 
empiriske felt for at fastholde vurderingskriteriet om relevans for det studerede felt, 
selvom hun ellers i denne fase primært arbejder på det analytiske felts præmisser og 
med dertil hørende vurderingskriterier.  

                                                      
123 Jeg er inspireret til denne fremstilling af Signe Lehn-Chistiansens PhD afhandling fra 2011.  
124 I Hasses definition, dvs. det videnskabelige felt som forskeren deler med andre forskere(se 
afhandlingens kap.2). 
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Ordens- og forstyrrelsesstrategier 
Jeg indledte den lange proces med at gå fra de rå data til selve skrivningen af analysen - 
fra kaos til orden - med at lytte alle interviews og værkstedssamtaler grundigt igennem, 
mens jeg skrev dem ud. Jeg havde i forvejen lyttet dem igennem undervejs, samt syste-
matisk mod slutningen af feltarbejdet – for på den måde at være opmærksom på hvad 
det var særligt vigtigt at forfølge, men i perioden med udskrivning lyttede jeg på en an-
den og mere intens måde. Jeg hørte efter hvad der egentlig blev sagt med en iver efter 
at få alting med, fremfor, som under feltarbejdet, mere at lytte med henblik på at samle 
op og huske på ting fra gang til gang.  
Jeg startede den egentlige kategoriseringsproces med at læse igennem fra første inter-
view og lavede en kategorisering derfra, som jeg brugte til at læse videre over i observa-
tionsnoterne. Eftersom det gennemklippede materiale både bestod af interviewudskrif-
ter, observationsnoter, feltdagbog og udskrifter fra værkstedssamtaler, var materialet 
meget forskelligartet.  I praksis bidrog gennemlæsningen ikke meget til at indfange ana-
lytiske temaer, eftersom jeg fik over 30 forskellige kategorier alene ved det første inter-
view, men det bevirkede at jeg fik en slags overblik over materialet(se også Lehn-Chri-
stiansen 2011). Næste læsning var udskriftet fra det sidste forskningsværksted. Værkste-
det havde fungeret som et forum hvor personalet i deres respektive grupper fremlagde 
hvad de havde arbejdet med siden sidst, ligesom jeg fremlagde en observation eller et 
videoklip og en nysgerrighed. Fordi det var det sidste værksted, kom det til at fungere 
opsamlende på det forløb vi havde haft sammen, og producerede derfor i særlig grad 
pointer og temaer til analysen. Det blev således en måde at skærpe opmærksomheden 
omkring de temaer i analysen som var blevet til henover feltarbejdet, og at høre perso-
nalets perspektiver på dette. Jeg gennemlæste derfor den sidste værkstedssamtale meget 
tæt med fokus på hvordan der blev udpeget forbindelser mellem handlinger, aktører, 
materialitet og betydning i de respektive temaer der blev bragt op. 
 
Afhandlingens dobbelte erkendelsesinteresse, i hhv både forståelser af det ideelle barn, 
den gode barndom og pædagogik og forståelser af ’det demokratiske’ på den ene side 
og muligheder for demokratiske erfaringer i et pragmatisk perspektiv på den anden, har 
betydet at jeg har adskilt den analytiske proces i to dele, hhv den kulturanalytiske og den 
demokrati-teoretiske, for efterfølgende at bringe dem i spil med hinanden. 
 
Kulturelle forbindelser og modeller i en pragmatisk inspireret kulturanalyse 
Ved hjælp af begreberne kulturelle forbindelser, social udpegning og kulturelle modeller 
fra Hasses kulturanalytiske begrebsapparat masserede jeg materialet med spørgsmålet: 
Hvilke forbindelser etableres der, trækkes der på, og gøres væsentlige?  
De kulturelle forbindelser udgør kulturanalysens mindste enhed. De lærte kulturelle for-
bindelser mellem handlinger, materialitet og betydning fungerer som handleviden for 
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medlemmer i kulturen, efterhånden som de tilegnes. Handleviden er ”hverdagens pragmati-
ske forbindelser der betyder noget for vores muligheder for at handle125”. Det handler om hvad man 
skal/kan gøre her, men også om hvordan lærte kulturelle forbindelser får betydning for 
fx hvad og hvordan vi lærer at opleve verden eller lærer at nyde den. Det er de kultu-
relle tolkningsrammer der tilbyder særlige rammer for hvordan der skabes betydning. 
Der er derfor tale om to niveauer af handleviden. Et der retter sig mod at handle gen-
kendeligt og accepteret, og et der handler om at kunne tolke dette med udgangspunkt i 
kulturens egne forståelser. 
Inspireret af begreberne kulturelle forbindelser og handleviden spørger jeg til, hvad det 
er for kulturelle forbindelser børnene skal kunne håndtere for at få muligheder for at 
handle. I hvilke situationer efterspørges hvilke forbindelser, og hvad betyder det for 
forskellige børn hvilke forskellige erfaremuligheder de har mulighed for at gøre sig i 
daginstitutionens hverdagsliv? 
Jeg bruger begrebet om kulturelle modeller som et begreb til at indfange de grundlæg-
gende indbyggede opfattelser af børn, barndom og pædagogik i daginstitutionskulturen, 
der samler de mange kulturelle forbindelser af handleviden i større sammenhængende 
modeller. Hverdagslivets kulturelle forbindelser er knyttet sammen i klynger, der udgør 
de overordnede kulturelle modeller i organisationen. Holland og Quinn beskriver iflg. 
Hasse kulturelle modeller som en organiseret viden sat sammen til kulturelt standardise-
rede og derfor genkendelige begivenheds rækkefølger, der for eksempel ”forventer hvordan 
et ægteskab forløber, hvordan vrede udløses, eller under hvilke omstændigheder en løgn kan undertryk-
kes. Disse kulturelle forbindelser indbefatter prototypiske begivenheder, prototypiske enheder og aktører. 
De fremmaner reelt hele små verdener, i hvilke redskaber aktiveres, aktører udfolder sig, og begivenhe-
der udspilles på simplificerede og helt igennem forventelige måder”( Holland and Quinn 1987:20. ct 
i Hasse p 97). 
Kulturelle modeller er et analyseredskab der peger på en organisering af tankeredskaber, 
hvor artefakters betydning bygges ind i selvfølgelige og forventelige relationer og for-
løb.  
Modellerne kan, hvis de kaldes eksplicit frem, fremstå som de idealer vi måler os selv i forhold til, eller 
det omvendte, skrækscenarierne på det vi i hvert fald ikke vil være. De udtrykker altså kulturel viden 
om hvordan verden bør være eller ikke være, snarere end kulturel viden om hvordan verden nødvendig-
vis er i praksis.(ibid:99).  
 
Det følgende uddrag fra udskriftet fra den sidste værkstedssamtale viser hvordan jeg 
opdelte teksten ud fra de forbindelser som pædagogerne trak mellem handlinger og 
iagttagelser og betydninger under temaet ’at vende Harris’, som havde været den ene 
gruppes fokus i perioden.  
                                                      
125 Det involverer vores følelser, fordi vi er engagerede i udfaldet og konsekvenserne af vores 
handlinger – heri det pragmatiske. 
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At vende Harris: 

En lille bitte stille dreng* Skal vi lege?, viser initiativ(viser ikke initiativ) 

Han vågnede faktisk(sov) 

Hey, jeg skal være med 

Har fået så meget rygrad nu, så nu tør han(ingen rygrad) 

Fra at han før kravlede 

langs væggen 

Pludselig leger, interagerer(leger ikke, interagerer ikke) 

har en mening, en holdning, tør byde inde(har ikke en 

mening, holdning,)(er bange, tør ikke) 

Vi har givet ham noget selvtillid(Han havde det ikke, vi 

gav det til ham) 

Ikke usynlig længere**  

 

De andre vælger ham til(bliver synlig) 

 Han kaldte på mig(han kaldte ikke) 

 Når jeg nu ser ham på legepladsen; lege med andre, 

snakke med andre, laver relationer (leger ikke, snakker 

ikke, laver ikke relationer) 

Selvom sproget ikke er det bedste.  

Hårdt, tungt, svært at 

vide(om det bærer frugt) 

En bonus 

 

*Tidligere blev han omtalt som, at nu er det ham der er spøgelsesbarnet 
**Findes man ikke før man ytrer sig?. Det interessante her er at det i tilfældet med Harris i dette 
uddrag viser sig at han ses som kommunikator, også uden ret mange verbale udtryk. (Temaer 
Klyngehuset 070617) 
 
Jeg fremskrev det modsatte i parentes, for tydeligere at fremkalde de normative forvent-
ninger der blev italesat, hvilket bidrog til at den overordnede kulturelle model for den 
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pædagogiske indsats stod ret tydeligt frem. Jeg gav mig herfra til at kigge på lignende 
forbindelser andre steder i materialet. 
Samtidig kiggede jeg på tværs af materialet fra start til slut – for at få en ide om forhol-
det mellem kategorierne fra det første interview og dem fra den sidste værkstedssam-
tale. Det bidrog også til at jeg blev opmærksom på hvordan min egne optagetheder 
havde flyttet sig undervejs i forløbet efterhånden som jeg lærte kulturens forbindelser at 
kende.  
Herefter valgte jeg, i et forsøg på at gå fra de mange kategorier og temaer, til færre, at 
klippe materialet i stykker ud fra følgende principper.  

1. Hvad gør børnene? 
2. De voksnes orienteringer, organiseringer, opfattelser: 
3. Hvad er relateret til institutions- og arbejdsliv? 

 
Tanken var på den ene side at forstyrre og gennemskære de temaer der allerede var 
etableret undervejs i feltarbejdet, og samtidig at ordne de mange små kategorier der var 
fremkommet ved den første gennemlæsning efter aktør-perspektivet. Ved at udskille 
hvad børnene gør fra de voksnes orienteringer og opfattelser, blev det muligt at fast-
holde blikket på hverdagslivet fra børnenes perspektiv, og efterfølgende forholde dette 
til de voksnes orienteringer og disse betydninger for børnenes erfaremuligheder.  Hvad 
gør børnene? Med hinanden, med de voksne i forskellige sammenhænge? Hvad møder 
de af udfordringer? Hvad inviterer situationer til? 
På samme vis bidrog udskillelsen af de institutions- og arbejdslivsrelaterede forhold til 
at få tydeliggjort forskelle og ligheder mellem de to institutioner og deres forskellige or-
ganiseringer, hvilket åbnede for overvejelser om betydningen af dette for den pædagogi-
ske praksis. 
I praksis klippede jeg materialet i små stykker bredte det ud på gulvet og samlede og 
ordnede. Efterfølgende samlede jeg de forskellige bunker op, og forsøgte at systemati-
sere forskellige slags ’gøren’ i underkategorier. Ved at klippe materialet i stykker brød 
jeg med den kronologiske rækkefølge og forløb som mine læreprocesser havde fundet 
sted igennem, hvilket bidrog til at løfte noget ud af den konkrete hændelse og se det i 
armslængde, samt at kunne se tematiske mønstre på tværs. 
Derudover grupperede jeg materialet i det jeg kaldte for en slags 2. ordens temaer, dvs 
temaer der var begyndt at tage form som nogen der så ud til at være relaterede til ind-
kredsningen af det demokratiske. Jeg kaldte dem temaer af særlig interesse, der både ud-
sprang af ovenstående, men også af brud, undren/forbløffelser, kontrastering og 
fylde(Ehn og Löfgren 2005), samt de optagetheder der var opstået undervejs, og som 
jeg havde forfulgt under hele eller dele af feltarbejdet.  
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Forskersubjektets forhåndsoptagetheder  
Derudover var der spørgsmål og temaer som jeg på forhånd var optaget af. 
Ifølge Cathrine Hasse må forskeren redegøre for selve grænsedragningens tilblivelses-
proces og ikke bare beskrive sine valg. Det gælder særligt de konkrete læreprocesser der 
transformerer forskerens kropsbaserede erfaringer til handleviden, og den analysetekst der bliver til i 
tranedansen mellem det analytiske felt og det empiriske hverdagsliv”(Hasse 2011: 289-90) 
 
Logbogen samt værkstedssamtaler undervejs var en vigtig kilde til at få øje på de for-
bløffelser der var opstået, og til at se hvordan optagethederne udviklede sig, mens jeg 
lærte kulturens forbindelser at kende.  I det følgende fremstiller jeg derfor nogle af de 
centrale temaer der groede frem undervejs.  
 
Fit for democracy 
Allerede efter det indledende interview i Skovbrynet blev jeg opmærksom på hvordan 
der var nogle børn der blev peget ud som dem der ligesom ikke var klar til demokrati-
ske erfaringer, eller som ikke rigtig kunne tåle det – og hvor demokrati i daginstitutio-
nen blev defineret som noget med at træffe valg, komme med forslag, byde ind og 
komme med ideer – samt det helt brede, at være med i det vi gør. Min ambition blev 
derfor at prøve at undersøge erfaremuligheder for forskellige børn, og særligt dem der 
blev udpeget som dem der ikke rigtig havde forudsætningerne (ud fra en betragtning 
om alle børns lige ret til demokratiske erfaringer, lige ret til at blive anerkendt som be-
rettiget hørbart subjekt, uanset hvor eller hvordan de var/blev positioneret).  Optaget-
heden bidrog til at skærpe mit blik for forskellige børns forskellige positioner og bevæ-
gemuligheder, og på hvordan de samtidig også blev omtalt og betragtet meget forskel-
ligt.  
 
Sprog og demokrati  
 Det betød også at jeg fra starten var optaget af den tilsyneladende kobling mellem 
sprog og demokrati, og det paradoks der lå indbygget deri.  I de første interviews blev 
min optagethed af dette skærpet, netop fordi pædagogerne forbandt demokrati med at 
ytre sig(verbalt), komme med forslag og ideer osv., og med at udpege nogen bestemte 
børn som dem der endnu ikke havde især de sproglige forudsætninger for dette. Det 
betød at jeg under resten af feltarbejdet var nysgerrig på hvad sprog betyder eller ikke 
betyder for demokratiske erfaringer. En optagethed jeg også forfulgte teoretisk. I analy-
sen forfulgte jeg spørgsmålet om hvordan og i hvilken grad demokratibegrebets tætte 
forbindelse til kommunikation og særlig sprog, både hos Dewey og Biesta, kan strækkes 
og udfordres i retning af nonverbal og kropslig kommunikation. Hvilke spor og ytringer 
kan så høres/ses? Hvilke muligheder for at gøre sig erfaringer i den fælles verden kan så 
iagttages?  
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Referencer og mangfoldighed 
Opholdet i New Zealand, materialitetens anderledeshed og en undren omkring betyd-
ningen af dette rejste en række spørgsmål om kulturelle forestillinger om sociale bag-
grunde og erfaringsbaggrunde, og pædagogernes udsagn om hvilke baggrunde nogen 
børn havde, og som nogen andre manglede. I forlængelse af temaet omkring sprog og 
demokrati bidrog opholdet i New Zealand også til at jeg fik øje på diskursen om sprog i 
Danmark som et-sproglig. Jeg vidste godt på forhånd at der var et stærkt fokus på 
sprog i feltet, bla. pga. sprogvurderingerne, og via de første interviews som beskrevet. 
Men jeg fik først gennem besøget i New Zealand øje på hvordan sprog i Danmark er 
synonymt med dansk i en grad så dansk aldrig nævnes, og på en sådan måde at de der 
ikke taler dansk, omtales som nogen der ikke har sprog. Samtidig betød forbløffelserne 
over forskellene i materialitet mellem daginstitutioner i hhv. New Zealand og Danmark 
at jeg blev nysgerrig på hvad materialiteten og børnenes erfaringer med den har af be-
tydning for muligheden for at deltage og udfordre fællesskabet. En interesse der ikke 
mindst blev skærpet af mit eget møde med Klyngehusets Sangmappe på min første dag 
institutionen, og mine erfaringer med at kunne deltage på lige fod fordi jeg kendte refe-
rencerne og derfor kunne udvise den rette handleviden i situationen. 
 
Man skal selv 
Mine første erfaringer med livet i børnehaven var en forbløffelse over hvordan nye 
børn finder ind i og ud af institutionslivet. Hvordan der var en rummelighed overfor, at 
de kunne finde ud af det på deres egen måde, i deres eget tempo osv. Det betød at ma-
terialet er fyldt med børn der kigger, står, venter, osv., hvilket også er et resultat af at jeg 
i begyndelsen særligt havde fulgt de nye børn(se kap.4). Jeg var især forbløffet over to 
ting – at idealet om at barnet selv finder ind i det og ud af det i sit eget tempo, stadig er 
så stærkt, til trods for politiske og pædagogiske dagsordener om tidlig indsats, skole-
start, mere fart på læringen osv., og desuden forbløffelsen over at særligt de børn der 
ikke taler meget eller noget på dansk, så ud til at befinde sig i periferien af institutionsli-
vet. At de stort set ikke henvendte sig til nogen, og at ingen rigtig henvendte sig til dem. 
Jeg havde forventet et meget synligt fokus på sprog i hverdagen og havde en forhånds-
optagethed og en forventning om tætte samspil og relationer mm. Desuden betød min 
interesse for demokrati som et forhold mellem individ og fællesskab en nysgerrighed på 
hvordan disse børn kunne komme til at bevæge sig tættere på fællesskabet og omvendt. 
Dette bidrog til netop at tydeliggøre de kulturelle forbindelser mellem børns egne initia-
tiver og voksnes respons på dette.  
 
På den baggrund havnede jeg med 5 temaer af særlig interesse og et stort tema om for-
bindelser i hverdagslivet. Det begyndte at ligne en form for orden, samtidig med at der 
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fortsat var langt til en disposition for analysen, sådan så jeg kunne begynde at skrive 
den.  

1. Referencer, handlemåder 
2. Rum og Materialitet, kontrasterende rum 
3. At der også kommunikeres med kroppen 
4. At blive set/at blive synlig 
5. Hverdagslivets kulturelle forbindelser 

 
Som en del af strategien om både at arbejde med at ordne og forstyrre materialet i den 
første fase, arbejdede jeg desuden med inspiration fra Ehn og Löfgrens analytiske stra-
tegier: Perspektivering, Kontrastering, Dramatisering og Venten(Ehn&Löfgren 
1998:160)126. 
Perspektivering handler hos Ehn og Löfgren om at bygge nye platforme der kan give 
forskellige udsigtspunkter, hvorfra materialet kan anskues(Ibid 162). Udover som nævnt 
at arbejde med aktør-perspektiver(hhv. børnene, de voksne, institutions ogarbejdsliv), 
arbejdede jeg også med et materialitetsperspektiv, hvor jeg gav rum og materialitet for-
rang i min læsning. Det betød bla. at jeg fik øje på andre kulturelle forbindelser og an-
dre dele af hverdagslivet end det som var fremkommet gennem aktør-perspektiverne. 
Konkret fulgte jeg bla. sangmappen i Klyngehuset gennem materialet og fik derigennem 
øje på flere måder at forstå dens funktion og betydning end den første, der var knyttet 
til mine egne erfaringer om at have referencerne i orden, hvilket førte til en ganske an-
den analyse, end jeg oprindelig havde forventet. 
Dramatisering er hos Ehn og Löfgren en opfordring til at se efter dramatiske hændel-
ser, modsætninger, intensiteter og brydninger i materialet.  På samme vis er det hos 
Hasse et vigtigt sted at kigge for at få øje på de sociale udpegninger, der in- og eksklu-
derer kulturelle forbindelser. Jeg oversatte dramatisering til bla. brud, i form af sætnin-
ger eller handlinger der fremstod umiddelbart usammenhængende, og som jeg derfor 
ikke kunne gruppere – eller hvis indhold ikke passede med de kategorier jeg allerede 
havde lavet. Tanken var at når sætninger eller fortællinger brydes, så er det et udtryk for 
at der er vigtige modsætninger på spil. Da jeg efterfølgende gav dem sin egen kategori, 
viste de sig at have det til fælles at de alle i samme sætning indeholdt ambitionen om at 
lytte til børnene, følge deres spor osv. og samtidig ambitionen om at give børnene no-
get, lære dem noget, opdrage på dem osv. Noget pædagogerne oplevede som en mod-
sætning, noget der spændte ben for hinanden. Det bidrog derfor til at kaste lys på de 
mange ofte modsatrettede mål med det pædagogiske arbejde og de mange forskellige 
blikke på børnene.127 

                                                      
126 Ehn og Löfgrens princip om eksperimenteren(ibid:168) er en opfordring til at prøve at lege 
med materialet med inspiration fra kunsten og poesien. Det fravalgte jeg.  
127 Ønsket om at lave børneinterviews og problemerne med at få dem iværksat, samt reaktio-
nerne på dem der faktisk blev gennemført, blev en vigtig kilde til indsigt i udfordringerne i at in-
vitere børn som subjekter. Bruddene peger på den ene side lige ned i daginstitutionens historiske 
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Kontrastering er hos Ehn og Löfgren en invitation til at undersøge sit materiale gen-
nem at se på hvad noget ikke er, eller ikke betyder, som en vej til tydeligere at fremkalde 
hvad noget er(Ibid 164). Udover den kontrastering jeg havde foretaget undervejs i felt-
arbejdet gennem implicitte og eksplicitte komparationer(bla via feltbesøg i New Zea-
land og Canada), arbejdede jeg i analysefasen især med kontrastering mellem de to insti-
tutioner, som en af måderne hvor jeg kunne fremkalde betydninger. Derudover funge-
rede opdelingen af materialet efter aktør perspektiver også sådan at jeg ved at forholde 
børnenes bevægelser til de voksnes orienteringer skabte en kontrast i materialet. Det bi-
drog til at få øje på i hvilke typer af situationer noget så ud til at have betydning, snarere 
end til at lave en samlet fortælling om hver institution, og det tydeliggjorde samtidig for-
skelle mellem personalets fremstillinger af deres optagetheder om fx sprog og den måde 
de praktiserede det på i hverdagen. I gennemlæsningen af udskriftet fra den sidste værk-
stedssamtale skrev jeg det modsatte frem i parentes, for at tydeliggøre de normative for-
ventninger der lå implicit i de udpegninger som pædagogerne gjorde(se ovenfor). 
Venten beskriver Ehn og Löfgren som en nødvendig tålmodighed og accept af at i 
denne fase er analyseprocessen indimellem en tung og slidsom affære, hvor det kan fø-
les tåget og svært at få øje på, hvordan man egentlig skal skære analysen(ibid:170). No-
gen gange må man bare vente på underbevidstheden eller på at materialet taler.  Venten 
er samtidig en accept af at den analytiske proces ikke er logisk rationel, men netop også 
kreativ og refleksiv, og dens erkendelser fremstår derfor indimellem på de særeste tids-
punkter og steder som det ikke altid er muligt at planlægge. Også selvom man prøver.  
 
Videoobservationerne kom til at fungere på en særlig måde. Fordi jeg valgte at klippe 
det udskrevne materiale i stykker – kunne jeg af gode grunde ikke inkludere videoopta-
gelserne. De har i stedet fungeret på to andre måder. I første omgang havde de klip jeg 
havde brugt i værkstedsforløbet, allerede skabt snit og kategorisering i optagelserne, 
hvilket derfor kom til at præge de temaer der udviklede sig under feltarbejdet. De er 
blevet til i forhandling mellem pædagogernes interesser og mine spørgsmål. Ved feltar-
bejdets afslutning betragtede jeg derfor disse udsnit som en del af det ’skrevne’ materi-
ale, bla fordi jeg for en dels vedkommende havde skrevet filmklippet om til tekst, og de 
blev derfor inddraget i kategoriseringen af materialet på linje med resten af observati-
onsnoterne. Resten af videooptagelserne, hvilket var langt den største del, lod jeg i før-
ste omgang ligge, og de blev ikke inddraget i processen med systematisk gennemsyn og 
kategorisering. I stedet brugte jeg dem efterfølgende, da jeg langt om længe havde be-
sluttet mig for temaerne i analysen, og vendte der tilbage for at finde klip der kunne 
høre med. De blev på den måde en form for sekundær empiri. Samtidig bidrog de også 

                                                      
dobbelthed(se kap.6), og samtidig lige ind i de nutidige brydninger på feltet, der handler om dag-
institutionens rolle og mål, og hvor et af kendetegnene er at der ser ud til at være utroligt mange 
og store ambitioner med området. 
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til at forstyrre mig – bla. de gange hvor jeg troede jeg havde noget på film som kunne 
bruges til at vise noget, og hvor det så viste sig at det faktisk var noget andet der udspil-
lede sig på filmen. Andre gange opdagede jeg nuancer i situationer, som jeg af gode 
grunde ikke havde i observationsnoterne, der til trods for bestræbelserne på at huske så 
meget som muligt, aldrig ville kunne få samme detaljerigdom som videooptagelserne.  
 
Demokratiteoretiske perspektiver 
I anden læsning bevægede de analytiske temaer sig også mødet mellem mellem  og em-
piri, og specifikt afsættet hos Dewey og Biesta. Jeg læste således det empiriske materiale 
igennem med begreberne om hhv Mellemzonen mellem individuelle ønsker og det 
ønskværdige for fællesskabet(Biesta 2018) og om løsning af problemer i baghovedet, og 
med en nysgerrighed på hvordan og hvorvidt begreberne kunne strækkes i retning af 
også at rumme mere kropsligt baserede interaktioner. Samt i det hele taget med et 
spørgsmål om hvordan og hvorvidt disse begreber kunne gøres anvendelige i fht. min-
dre børn i daginstitution. Omvendt vendte jeg også tilbage til teorien med særlige 
spørgsmål fra mit ophold med materialet fra det empiriske felt. Mere end noget vendte 
jeg retur med et spørgsmål der gik igen i mine feltnoter som et spørgsmål jeg med for-
skellig ordlyd havde formuleret igen og igen. Nemlig spørgsmålet om Hvilke mulighe-
der er der for at blive til som en der har noget på hjerte, og som en der kan bidrage?  
Spørgsmålet krydsede den dobbelte erkendelsesinteresse mellem på den ene side at 
blive klogere på hvad demokratiske erfaringer kan være for mindre børn, og på den an-
den side blive klogere på den kulturelle kontekst hvori demokratiske erfaringer gøres og 
fortolkes. Med det i baghovedet læste jeg mig dybere ind i demokratiteorien og skær-
pede arbejdet med udviklingen af et teoretisk begrebsapparat for demokratiske erfarin-
ger. Det teoretiske arbejde bidrog til at skærpe en del af de empirisk fremkomne temaer 
til egentlige begreber. For eksempel blev det klart for mig hvordan spørgsmålet om re-
ferencer kunne knyttes til Deweys erfaringsbegreb, hvor erfaringer lagres som forskel-
lige typer af vaner(Dewey LW1)(Garrison et al 2012: kap 1), og dermed får betydning 
for hvad individet kan trække på og referere til i konkrete sociale situationer. Referencer 
bliver således en måde at tale om resultatet af tidligere erfaringer i lyset af specifikke si-
tuationers konkrete efterspørgsel efter forskellige typer af handleviden. Det bidrog sam-
tidig til at forstå hvordan erfaringer og erfaremuligheder i en Dewey inspireret forstå-
else netop er indlejret i kulturen. I anden omgang vendte jeg derfor tilbage til det empi-
riske materiale med de analytiske spørgsmål der blev udviklet på baggrund af begrebet 
om demokratiske erfaringer, som beskrevet i kapitel 3. 
 
Efterhånden blev det også klart for mig at det ville være interessant at prøve at udfordre 
besvarelsen af spørgsmålet om muligheden for at blive set som en der kan bidrage og 
have noget på hjerte med teoretiske briller fra et poststrukturalistisk perspektiv, for der-
igennem at løfte hverdagslivets kulturelle forbindelser og sociale udpegninger op i et 
større politisk perspektiv. Judith Butlers teori om cirkulerende normative rammer og 
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rammeværk der fordeler potentiel synlighed og sorgbarhed ulige, blev en nøgle til at 
forbinde kulturens konkrete integrative og ekskluderende kræfter med politiske rationa-
ler og forståelser(Butler 2015). Hvad og hvem bliver usynlige som potentielle subjekter, 
og hvordan hænger det sammen med cirkulerende politiske rammer og rammeværk? 
Det poststrukturalistiske perspektiv bidrog således til den pragmatiske kulturanalyses 
fokus på situationers invitationer og kulturelle forbindelser som deltagerne håndterer, 
med at perspektivere disse i et større institutionelt og politisk perspektiv. 
 
Jeg begyndte selve skrivefasen med hvad jeg forestillede mig var et kapitel om referen-
cer, et kapitel hvor jeg både arbejdede med et hverdagslivsperspektiv med fokus på bør-
nenes bevægelser, med de voksnes udsagn og optagetheder som udtrykt i interviews og 
på værkstedsforløb, og med kulturanalytiske og demokratiteoretiske begreber. Det blev 
et meget kompakt, kompliceret og svært kapitel, hvor perspektiver og analysevinkler 
havde det med at skride. 
For at bryde med dette valgte jeg at åbne den næste analyse med afsæt i et materialitets-
perspektiv, hvilket også var præget af at jeg havde sendt et abstract til en konference 
med fokus på barndom og materialitet128 og deadline for abstact og paper pressede 
denne proces i gang. Jeg valgte at følge mit eget møde med Klyngehusets sangmappe og 
den intensitet jeg havde noteret mig omkring børnenes interaktion med sangmappen på 
tværs af hverdagslivet. Materialitetsperspektivet kom således til at fungere som et brud i 
den orden jeg uden held havde forsøgt at etablere i det første udkast til kapitlet om re-
ferencer. Samtidig blev det også klart at jeg i begge disse indledende analyser manglede 
kontekstens kulturelle forbindelser for at kunne analysere hvordan de så ud til at have 
betydning for demokratiske erfaringer. 
 
Styring 
Dette sted i processen kalder Ehn og Löfgren for styring. De skriver: ”Efter at have ar-
rangeret perspektiv, kontraster og drama i logiske ræssonementer og haft det sjovt med 
løse tøjler og frejdigt tolkningshumør, er det på tide at sætte ind med det store angreb 
på hele tankekonstruktionen for at se hvad den dur til”(Ehn & Löfgren 2006:176). 
 
Jeg endte derfor med at udskille i første omgang analysen af kulturelle forbindelser i 
hverdagslivet for at få tydeliggjort daginstitutionens hverdagsliv som kulturel kontekst 
for børns erfaremuligheder. Jeg valgte også at fastholde opdelingen i hhv. at følge hver-
dagslivet fra børnenes perspektiv gennem deres bevægelser og interaktioner, og i pæda-
gogernes optagetheder og opmærksomheder som de var kommet til udtryk i interviews 

                                                      
128 Childhood and Materiality, Jüväskyla, Finland Maj 2018. Finnish Society for Childhood Stud-
ies. 
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og som en del af værkstedsforløbet. Det betød at jeg efterfølgende kunne bruge de ana-
lytiske spørgsmål jeg havde udviklet i kølvandet på begrebet om demokratiske erfarin-
ger i kapitel 3, som indgange til den overordnede analyse af demokratiske erfaringer 
’ovenpå’ de foregående analyser, og derved netop blev i stand til at se hvordan kultu-
relle forbindelser og modeller både har betydning for mulighederne såvel som begræns-
ningerne for demokratiske erfaringer. 
 
Jeg endte således med en analyse i 4 kapitler med følgende overskrifter: 

1. Den bevægelige Samtidige Børnehave – Hverdagslivets rytmer og landskab 
2. Det demokratiske mellem adfærd og forudsætninger -Pædagogernes opmærk-

somheder og orienteringer 
3. Det Initierende (og synlige) Legebarn – Idealer for børn, barndom og pædago-

gik 
4. Potentialer for demokratiske erfaringer – I bøvlet mellem individuelle ønsker 

og spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden 
 
I næste halvdel af afhandlingen følger de 4 analysekapitler, der følges op af det afslut-
tende kapitel med konklusion og perspektivering.  
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Kapitel 6   Den Bevægelige 
Samtidige Børnehave  
Dette kapitel handler om forestillinger om gode børn, barndom og pædagogik gennem 
et blik på hverdagslivets rytmer og landskaber. Hverdagslivet i daginstitutionen er den 
kulturelle kontekst der, med inspiration fra Cathrine Hasses begreber, kan forstås som 
et kulturelt fortolkende fællesskab, hvorigennem kulturelle forbindelser mellem materia-
litet, relationer og konkrete handlinger gradvist læres af nye medlemmer(og forskere) 
som handleviden.   
Formålet er ikke at lave en udtømmende samlet kulturanalyse af børnehaven i sig selv, 
men at forsøge at indkredse centrale kulturelle normer for ’gode børn’, god barndom og 
pædagogik, gennem et blik for rytmer og landskaber som afsæt for en fremkaldelse af 
de pædagogiske og samfundsmæssige intentioner der trækker bestemte normative for-
ståelser med sig. Altsammen for at kunne nå frem til afhandlingens egentlige formål – 
nemlig at undersøge hvordan hverdagslivets kulturelle forbindelser har betydning for 
muligheder og begrænsninger for demokratiske erfaringer for alle børn. I kapitlet viser 
jeg at hverdagslivet i børnehaven er organiseret i forskellige tids-rum, der veksler mel-
lem forskellige orienteringer, initiativer og opdelinger af børn og voksne. Jeg konklude-
rer at de børne-initierede tidsrum er bevægelige og samtidige, i betydningen af at der fo-
regår mange ting samtidig som børn kan bevæge sig i mellem, og at det samtidig afspej-
ler børnehavens grundlæggende kulturelle model, det den egentlig er, også selvom den 
afbrydes i løbet af dagen til fordel for andre typer af aktiviteter.  
 
Jeg foretager i dette kapitel i første omgang en læsning, hvor jeg læser dagens organise-
ring og institutionens rum og materialitet som intentionelle invitationer, der i sig selv 
kan sige noget om indbyggede forestillinger om børn og barndom. Samtidig er det nød-
vendigt at studere hvordan materialitet og rum konkret indgår i kulturelle forbindelser 
for at forstå de lokale kulturelle betydninger. Vi kan ikke forstå hvad det konkret bety-
der for børns erfaringer, uden at se på hvordan børnene konkret bevæger sig igennem 
og med de materielle omgivelser.  Dewey ville sige at vi kun kan forstå de materielle 
omgivelser gennem de erfaringer vi gør os med dem – det er herigennem vi også kan 
erfare noget om deres beskaffenhed – fx varmen fra lyset der brænder, men det er sam-
tidig også gennem de konkrete erfaringer og den mening vi tilskriver dem i en bestemt 
kulturel kontekst, at betydning skabes. I kapitel 8 fremanalyserer jeg derfor i de kultu-
relle forbindelser og den handleviden som deltagere, gennem konkrete bevægelser på 
tværs af og igennem rum og materialitet, skal håndtere for at blive accepteret som gen-
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kendelige medlemmer. Til sidst i kapitel 8 samler jeg derefter op i forhold til spørgsmå-
let om normative forståelser af børn, barndom og pædagogik.  I dette kapitel skal det 
derfor i første omgang dreje sig om læse institutionslivets organisering og materialitet 
som invitationer til bestemte handlinger og interaktioner, der også kan forstås som ud-
tryk for forestillinger om det gode barn, den gode barndom og pædagogik. Kapitlet fun-
gerer også som en introduktion til det konkrete felt, hverdagslivet i to danske daginsti-
tutioner som danner rammen for de efterfølgende analyse kapitler. 

1)Daginstitutionsliv  
Jeg indleder med en beskrivelse af institutionslivet som rytmer og landskaber, der dan-
ner baggrund for en analyse af de hverdagslivs-rytmer som både børn og voksne er 
skrevet ind i, og de materielle landskabers indskrevne oplæg til bestemte typer af adfærd 
og brug. Jeg identificerer her tre kvalitativt forskellige typer af tids-rum. 

1. Børneinitierede tids-rum 
2. Vokseninitierede kollektive tids-rum  
3. Vokseninitierede tematisk orienterede tids-rum 

 
Jeg fremkalder tidsrummene gennem begreberne rytmer og landskaber: Rytmer, som be-
tegnelse for hverdagslivets organiseringer og skift imellem forskellige aktivitetstyper, 
forstået som dagsrytmen eller dagens organisering af tiden der har mere eller mindre 
den samme bevægelse hver dag129. Landskaber, som betegnelse for rum og materialitet 
hvorigennem hverdagslivet leves. Landskabsmetaforen understreger at rum og materia-
litet er levende, i bevægelse med bla. årstider, dagsrytmer og omgang med børn og 
voksne, men samtidig også noget der er udviklet over tid, og på den måde også noget 
der er skabt gennem kultivering over tid130.  Landskabet udtrykker en vis grad af visuel 
(og fysisk udstrækning) og er samtidig formet af den menneskelige bevægelse med det. 
Det folder sig så at sige ud for barnet som en konkret (muligheds)horisont der samtidig 
er formet af barnets oplevelser og erfaringer med dette(se Bille & Flohr Sørensen 2012: 
kap 3). 
Rytmer og landskaber siger noget om indbyggede forestillinger om god barndom og 
ideelle børn, samt forestillinger om pædagogikkens, og dermed institutionens, opgave 
og formål. 
Jeg fokuserer i dette afsnit særligt på rum og materialitet som invitationer til bestemte 
typer af handlinger og interaktioner. Det betyder ikke at de ikke omformes og forandrer 
betydning gennem den konkrete interaktion med mennesker, men at materialiteten også 

                                                      
129 Der er altså ikke tale om et analytisk rytmebegreb som hos Falkenberg 2016 eller Palludan 
2005, 
130 Se Gulløv og Højlund 2005. 
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må forstås som havende mulighedsbetingelser, og dermed også begrænsninger. De kan 
noget, og der er noget de ikke kan. Bille og Flohr Sørensen nævner her eksemplet med 
en stol der kan ”bruges til mange ting, også meget andet end at sidde på, men den kan ikke også 
være en computer”(ibid s.66).  Jeg er inspireret af forfatternes arbejde med Madeleine 
Akrichs begreb om script. Script forstås her som et filmmanuskript der skaber en 
ramme for handling. Ideen er at ingeniørerne og designerne har nogen ideer til hvordan 
brugeren skal bruge et objekt, eller til en opgave der skal løses ved hjælp af et bestemt 
objekt, og at disse ideer bliver indarbejdet i objektets materialitet. I et pragmatisk per-
spektiv kan man sige at noget af den viden om brugen af en genstand er indarbejdet i 
selve genstandens udformning. ”Et vejbump har scriptet brems når du ser mig. En plastikkop – 
smid mig ud når du er færdig med at drikke”(Ibid s.67). Ting bliver således bærere af bestemte 
’beskeder’. Jeg oversætter script til invitation og oplæg. Materialitetens konkrete betyd-
ninger har således i denne tilgang sine grænser i materialiteten selv og kan ikke blive til 
hvad som helst, også selvom den erfares forskelligt og tillægges forskellig betydning i 
forskellige fortolkningsfællesskaber.  
Det særlige ved materialitet i en pædagogisk sammenhæng er at det indgår i en intentio-
nel kontekst, der varetager en samfundsmæssig opgave på en særlig måde. Aktivitets-
invitationer gennem de materielle rammer vidner om hvad der opfattes som relevante 
aktiviteter for børn, og fortæller om hvad der kan og bør ske(Gilliam & Gulløv 
2012:77)131, hvilket samtidig indirekte siger noget om, hvordan børn forstås og forestil-
linger om, hvad der skal ske med dem. Samtidig betyder det ikke at alt er nøje gennem-
tænkt og tilrettelagt. Noget af den materialitet der er til stede, er der også bare, fordi det 
indgår som en kulturelt implicit selvfølgelighed om,  at sådan gør vi børnehave(Tobin 
2009). 
Både hverdagens organisering og strukturering af tid, aktører og funktioner og instituti-
onens rum og materialitet kan forstås som udtryk for indbyggede forestillinger om 
børn, barndom og pædagogik. 

Rytmer og landskaber 
Begge institutioner er organiseret omkring fysiske stuer132 der består af et hovedrum og 
et mindre rum i direkte forbindelse. Derudover er der begge steder et fællesrum der 
bruges til en række forskellige formål, og som også skifter funktion flere gange i løbet af 
dagen og året. Til hver stue er en gruppe af børn og voksne fast tilknyttet. Derudover er 

                                                      
131 Se desuden Ehn 1983; Kampmann 1994, Larsen 2001, Gulløv & Højlund 2005. 
132 En stue er et stort rum med mange funktioner, hvortil, der er knyttet en bestemt gruppe børn 
og voksne. Stuen refererer sprogligt og begrebsligt både til daglig-stuen; som er rammen om det 
fælles sociale samvær i hjemmet og til opholds-stuen; som er rammen om fælles socialt samvær i 
mere offentlige sammenhænge.  
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der begge steder en legeplads hvor børnene altid opholder sig i tidsrummet mellem 
kl.12-14, og meget ofte store dele af dagen i sommerhalvåret. 
 
Rytmer  
Dagen starter på en af institutionens stuer, hvor der tilbydes lidt morgenmad til dem 
der kommer tidligt. Fra omkring kl 8 fordeler børnene sig rundt omkring i huset. Bør-
nene ankommer løbende frem til kl 9.30. I Klyngehuset er der fælles morgensamling 
hver morgen omkring kl.9.15 på de respektive stuer med tilhørende børn og voksne, og 
herefter gruppeaktiviteter 2-3 dage om ugen. Nogle dage, hvor alle børn deltager i en 
gruppeaktivitet, og nogle dage, hvor det kun er skolegruppen, gruppen af 5 årige der 
skal i skole efter sommerferien, der mødes. Gruppeaktiviteterne består ofte af ture, ty-
pisk til nærliggende legepladser eller naturområder, men også til arrangementer på bibli-
oteket, eller til seværdigheder som Zoologisk Have og Rundetårn. Når der ikke er tur på 
programmet, kan en aktivitet også være at male sammen, eller være på legepladsen sam-
men i den specifikke gruppe, hvor de voksne indimellem tager initiativ til en fælles akti-
vitet. Gruppeaktiviteterne har ifølge pædagogerne som hovedformål at skabe en god 
gruppe, at børnene på samme alder får øje på hinanden på tværs af de to stuer, at de 
orienterer sig mod hinanden, leger sammen og tager hensyn til hinanden. Det er desu-
den vigtigt, ifølge pædagogerne, at børnene oplever at de hører til i netop den gruppe, 
fordi betydningen af en velfungerende aldersgruppe er afgørende for om gruppen af 
børn kommer til at fungere godt, når den bliver til skolegruppe. Hvis ikke det er lykke-
des at arbejde med gruppen indtil da, er det for sent, i forhold til hvad der opfattes som 
det vigtige arbejde der skal gøres for at forberede børnene til skolen. Det ligger heri at 
det ikke kan lade sig gøre, hvis gruppen af børn ikke fungerer sammen. Når der er syg-
dom eller forskellige andre ting der udfordrer opdelingen i grupper, bliver skolegrup-
pens aktiviteter som oftest afviklet, mens de andre gruppeaktiviteter aflyses eller tilpas-
ses til det tilbageværende antal af børn og voksne. Det viser samtidig at pædagogerne 
opfatter forberedelsen af børnene til skolen som et af de centrale mål med det pædago-
giske arbejde.  
Hver dag spiser børnene mad, tilberedt i institutionen, på deres respektive stuer. Efter 
frokost er alle på legepladsen undtagen den gruppe af voksne der holder møder eller 
pauser. Efter kl 14 går alle typisk ind igen i vinterhalvåret, og i sommerhalvåret bliver de 
fleste ude, eller nogen går ind, så der både er børn og voksne inde og ude. Omkring 
14.30 bliver der serveret et frugt-måltid, og herefter begynder de første børn at blive 
hentet. Efter 15.30 samles de tilbageværende børn og voksne på en af stuerne, eller bli-
ver ude hvis det er sommer. Denne dagsrytme er helt parallel til beskrivelsen af den ty-
piske rytme i en lang række studier af danske og nordiske daginstitutioner(se fx Gulløv 
2012, Seland og Kjørholt 2012)  
Hverdagens rytme i Skovbrynet ligner i høj grad, men med den relativt store forskel, at 
der sjældent er fælles morgensamling. Hvis det passer med antallet af voksne, afholdes 
der fællessamling på stuerne om fredagen, i følge pædagogerne bla. med henblik på at 
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kunne tale med børnene om Fri For Mobberi programmet133, som institutionen har be-
sluttet at arbejde med. Derudover er der fast Nisse-samling på stuerne hver dag fra ca. d 
25. november og frem til d.21.december, hvor børnene på skift har Nissen med hjem, 
og dagen efter fortæller hvad han har lavet derhjemme. Om torsdagen er der aktiviteter 
i aldersopdelte grupper, der typisk består i at grupperne med tilhørende voksne fordeler 
sig i hver sit rum omkring en vokseninitieret aktivitet eller en tur ud af huset.  I perioder 
er gruppeaktiviteterne knyttet til et fælles overordnet tema, fx Vikingetema, eller kun-
ster uger. Aktiviteter herfra breder sig indimellem til resten af ugen, sådan at en voksen 
godt kan tage initiativ til at sætte materialer frem til at fortsætte med fx produktionen af 
spøgelser i ler fra kunstværksteder for de børn der har lyst til det. Derudover er der en 
intention om at hver stue har en fast tur-dag om ugen, hvor hele stuen tager på tur sam-
men. Fælles for både fredagssamlingen, torsdagsgrupperne og turdagene er, at i de, i 
modsætning til i Klyngehuset, i langt højere grad afholdes eller aflyses i forhold til hvad 
der ellers foregår i huset, dvs møder med diverse kommunale aktører, forældre osv, 
samt sygdom. Det vurderes derfor løbende om ’Huset kan klare det’. Hvis der foregår 
for mange andre ting, aflyses hhv. ture og gruppeaktiviteter. I den periode, hvor jeg be-
finder mig i institutionen, er der meget sygdom, og aktiviteterne aflyses derfor meget 
ofte, med undtagelse af Nissesamlingerne i december. Derudover adskiller hverdagen i 
Skovbrynet sig også ved, at måltidet består af medbragte madpakker, som der udover 
selve frokosten også gerne må spises af, i løbet af dagen. Her henter børnene selv mad-
kassen i køleskabet, når de har lyst til det.  
 
Resten af tiden må børnene, i begge institutioner, i vid udstrækning bevæge sig frit over 
hele institutionens inde areal eller udeareal afhængigt af tidspunktet på dagen, og som 
udgangspunkt selv bestemme hvor de vil være, hvem de vil være sammen med, og hvad 
de vil beskæftige sig med, ud fra de aktivitetstilbud som er til rådighed. Det er fælles for 
begge institutioner at de befinder sig i kommuner der ikke går forrest i indførelsen af 
bestemte pædagogiske koncepter eller som er kendetegnet ved en stigende grad af 
skole-lignende aktiviteter og mange voksen-styrede aktiviteter som er tilfældet i nogen 
kommuner og institutioner134. Tværtimod er der i mit empiriske materiale mange og 
lange sekvenser af ikke formelt-strukturerede tidsrum, og relativt få eksempler på 
voksne der afbryder børns aktiviteter til fordel for bestemte voksen-initierede aktivite-
ter. 
 

                                                      
133 Et undervisningsprogram som er udviklet af Red Barnet til 0-9 årige børn med henblik på at 
forebygge mobning (www. friformobberi.dk). 
134 Se fx Buus(2019), Handbæk-Schmidt(2018), Ahrenkiel (2015), Gulløv(2015), Andersen & 
Krab(2014) 
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Landskaber 
Stuerne og fællesarealerne består af særligt indrettede områder eller kroge med funktion 
som legestationer135, der er præget med bestemte temaer som inviterer til bestemte ty-
per af lege. Nogle af dem er faste, som fx krogen med legoklodser og togbaner i Skov-
brynet, andre skifter fra dag til dag, afhængig af hvad personalet sætter frem af legetøj. I 
Skovbrynet er en anden fast station et tilsvarende tæppe med veje og biler på, oven på 
hvilket kasser med biler, færger, kæmpe busser osv. er placeret. I Klyngehuset er der en 
fast dukkekrog med dukker, dukkevogne, puder, dyner samt kaffestel – og et butiksom-
råde med en lille bar med disk og små kasser med ’varer’ der kan sælges. På hver stue er 
der et stort ovalt tæppe med et verdenskort og børn i forskellige farver placeret midt på 
gulvet, der således dækker hovedparten af gulvarealet mellem borde, stole, døre osv. På 
tæppet foregår Morgensamlingen.  
Derudover består landskabet i høj grad af gange, borde og stole, der skifter funktion i 
løbet af dagen, men typisk udgør en del af stations-landskabet, morgen og formiddag, 
hvor de voksne hver dag sætter forskellige typer af materialer frem, der inviterer til for-
skellige typer af aktiviteter. I modsætning til de faste legestationer, er der her tale om 
skiftende aktivitets-invitationer. I Skovbrynet er der meget ofte på den ene stue fremsat 
perleplader og kassen med perler på ét bord; forskellige former for magnetiske klodser, 
eller plader, der kan bruges som byggematerialer på et andet bord; samt på et tredje 
bord - det faste tegnebord, der består af en kasse med tuscher og eller farveblyanter, 
samt en bunke papirer og en stak med fortrykte kopiark der kan udfyldes med farve 
(som sider fra en malebog). Materialerne sættes frem hver morgen af personalet, så de 
står klar til at invitere børnene, når de ankommer. De flyttes inden frokost, hvor bor-
dene bruges til måltidet. 
I Klyngehuset er der også altid et bord med tegnegrej, men derudover varierer de bord-
centrerede invitationer fra dag til dag, og er ofte forbundet med at der sidder en voksen 
som er i gang med noget med nogen børn; spiller et spil, klipper noget ud, læser i en 
bog, eller i et enkelt tilfælde bygger noget af en papkasse. I begge institutioner sidder 
der ofte også en voksen og ’ordner’ noget, der ikke som udgangspunkt involverer bør-
nene, fx finder billeder i mapper til et barn der skal gå ud, kigger lister igennem, klipper 
noget ud der skal bruges til at udsmykke institutionen med, eller til et projekt osv.  
En del af det faste landskab udgøres desuden af mindre ’rum’ i rummet. Det er bla. et 
puderum, der i begge institutioner i praksis er et afgrænset hjørne med mange store pu-
der. Puderummet kan ligesom stuerne være’ åbent’ eller ’lukket’, afhængig af tidspunktet 
på dagen og antallet af voksne. Derudover er der små afgrænsede rum eller områder; 
butikken og dukkerummet i Klyngehuset, sofarummet og Hulen i Skovbrynet. På begge 

                                                      
135 Billy Ehn bruger stationer som metafor for daginstitutionens funktionsopdeling af aktiviteter; 
malerrum med malergrej, puderum med puder osv., der hver for sig inviterer børnene til at enga-
gere sig netop dér. Jeg bruger det som et begreb, der også dækker de forskellige aktivitetsopfor-
dringer, der findes i samme rum(Ehn 2005:94, Munck 2017:112).  
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legepladser er der små legehuse, og mere eller mindre permanente huler hvor det er fy-
sisk umuligt for voksne at komme, og som derfor i særlig grad fremstår som børnenes 
steder. Fælles for de små rum, inde som ude, er at nogen kan ’have dem’, i betydningen, 
at her leger vi, så der ikke kan komme andre ind.  
 
Legepladsen består, ligesom de indendørs arealer, af forskellige markerede områder der 
inviterer til bestemte typer af aktiviteter og bevægelser. Der er områder med fliser og 
cykler, gynger, rutsjebaner, klatretårne, fodboldmål, legehuse, sandkasser med skovle, 
spande, kageforme, og i Skovbrynet en lille købmandsdisk der bruges til ’kagesalg’. På 
Klyngehusets legeplads er der desuden et bålhus hvor der fast laves mad over bål en 
fredag om måneden, men hvor der indimellem også er bål på andre tidspunkter.  I 
modsætning til inde arealerne er der generelt langt færre ting, og det der er, inviterer i 
høj grad til store bevægelser; rutsje, løbe, cykle, gynge osv. samt til mere eller mindre 
hemmelige lege i de små huse/huler. 
Legepladsen fremstår begge steder meget som børnenes legeplads. De voksne er ofte 
ret tilbagetrukket fra børnenes aktiviteter, men er synligt til rådighed hvis der er nogen 
der har brug for hjælp. Det gælder særligt i det faste tidsrum midt på dagen – hele året. I 
det tidsrum ser legepladsen ud til at være et særligt sted, der også formes af at det er dét 
tidsrum hvor de voksne skiftes til at holde pause, og hvor de ordner en masse af det der 
skal ordnes. Hvis der skal ringes til kommunen, forældre, udfyldes skemaer, forberedes 
forældresamtaler, vejledes studerende, tales med forskere, forberedes en udflugt, et pro-
jekt mm. En slags fikse-ting-tid for de voksne136. 
Jeg læser derfor legepladsen som sted og invitation, både som en konsekvens af at der 
er behov for et tidspunkt på dagen, hvor børnene i højere grad er ’overladt til sig selv’, 
og som et udtryk for at legepladsen, i højere grad end institutionens indendørs arealer, 
forstås som børnenes eget rum, som en værdi i sig selv, hvilket også understreges af de 
deciderede børnesteder, hvor voksne fysisk ikke kan komme. Legepladsens opfordring 
og invitation bliver således også til i samspillet mellem de voksnes behov for fikse-tid, 
og idealet om at den er børnenes sted. 
 Om formiddagen i sommerhalvåret bliver legepladsen også indimellem et sted, hvor 
’inde-pædagogikken’ flytter ud. I Skovbrynet fremsætter personalet nogle af aktivi-
tets/lege-stationerne, fx ved at tage en stak bøger ud og lægge den på et bord, hente 
malergrej frem osv., sådan så det bliver en del af de ’tilbud’ som legepladsen byder på, 
og som børnene kan vælge imellem. I Klyngehuset bruges legepladsen også indimellem 

                                                      
136 Et behov, der også opstår fordi der ikke planlægges med forberedelsestid i skemalægningen af 
pædagogernes arbejdstid. Med undtagelse af personalemøder, der ligger udenfor institutionens 
åbningstid, er pædagogernes arbejdstid stort set skemalagt ’på børnene’. For eksempel udfylder 
Charlotte og Phillip trivselsmålings-skemaer ved et bord på legepladsen i Skovbrynet, så de sam-
tidig kan være tilgængelige for børnene. 
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som en ramme for en gruppe-aktivitet, hvor gruppen går ud og fx planter små planter 
ud, eller den voksne starter en Kongens Efterfølger leg for dem der har lyst. 
 
Fælles for begge landskaber, ude som inde, er at rum og indretning er præget af mange 
forskellige aktivitets-invitationer på samme tid, og at hver dag på den ene side ligner da-
gen i går, og på den anden side alligevel er forskellig. Personalet begrunder indretning 
og aktivitetsudbud med at de bestræber sig på at skabe mange muligheder, der appelle-
rer til forskellige børns forskellige interesser på samme tid, fremfor kun at have én slags 
legetøj tilgængeligt, eller forvente at alle skal samles om én bestemt aktivitet på samme 
tid. Stationer og aktivitets-invitationer signalerer viften af valgmuligheder og viften af 
væsentligheder der er spredt i rummet, til børn og voksne(se også Gulløv 2012: kap 3).  
 
Tids-rum 
På tværs af rytmer og landskaber er institutionslivet kendetegnet af en vekslen mellem 
tidsrum med meget forskellige invitationer.  
Mellem børneinitierede tidsrum på tværs af stuer, der er kendetegnet ved at børnene spreder 
sig over husets eller legepladsens stationer; vokseninitierede kollektive tidsrum, som hhv. 
morgensamling og frokostmåltid, der er fælles for stuens børn på tværs af alder, og ken-
detegnet ved at alle er samlet om en fælles aktivitet samtidig; og Vokseninitierede Temaori-
enterede tidsrum i aldersopdelte grupper, hvor aktiviteterne enten består af ture-ud-af-hu-
set, eller temaer/ projekter med et særligt indholdsfokus, fx vikingetema, maleprojekt, 
historiefortælling etc.  
Derudover er der tidsrummene mellem de 3 hovedrum – mellemrummene, der i ud-
gangspunktet er præget af overgang fra den ene slags aktivitet til den anden, og ofte in-
deholder momenter af venten, forberedelser(fx tage tøj på) eller oprydning(se Ahrenkiel 
et al 2012), og som også er et tidsrum der ikke er specifikt defineret137.  
Dagens rytme er således også en vekslen mellem tidsrum, hvor initiativet skifter mellem 
børn og voksne, hvor orienteringen for børnene skifter mellem en vifte af valgmuligheder, 
og hhv. et bestemt tema/opgave, eller bestemte roller i måltid/samling, og hvor sammen-
sætningen af børn og voksne ofte også skifter.  
Dagens rytme indebærer i høj grad også et skifte for de voksne i mellem forskellige rol-
ler. 
Derudover spiller landskabet en særlig rolle som med- og modspiller i de respektive 
tidsrum. 
 
I de børneinitierede tidsrum 
Landskabet udfolder sig her som en vifte af valgmuligheder, som det enkelte barn skal 

                                                      
137 Se Grindheim 2013 for en analyse af mellemrummene som mulighedsrum for børns demo-
kratiske fællesskaber. 
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vælge i mellem. De konkrete valgmuligheder i form af de forskellige lege og aktivitets-
stationer er ordnede som bestemte tilbud om aktivitet, der samtidig fordeler børnene i 
institutionen, uden at de voksne behøver at drive på dem (Gulløv & Højlund 2005:26)( 
Gulløv 2012)(Ehn 2009 mfl). Det er netop en invitation til børnene om selv at bevæge 
sig rundt. Børnene må således flytte sig selv rundt imellem andre børn og voksnes 
igangværende aktiviteter og interaktioner. Samtidig er det også en klar forventning at 
der foretages et valg – at barnet etablerer sig et sted og med noget og eller nogen i et 
stykke tid; fx camperer i legohjørnet, og går i gang med at bygge noget, samtidig med at 
andre børn også slår sig ned enten dér, eller ved en af de andre stationer.  
 
I de vokseninitierede kollektive tidsrum 
De vokseninitierede kollektive tidsrum er præget af kollektive aktiviteter, først og frem-
mest måltidet og samlingerne. De kører efter faste forløb og drives igennem af de 
voksne, der styrer den fremadskridende proces. Både måltidet og samlingen er kende-
tegnet ved at der er noget bestemt som alle skal, enten samtidig eller på skift. Begge ak-
tiviteter er båret af forholdsvis faste regler for hvad man må, ikke må, hvor man skal 
sidde etc. For eksempel foregår samlingen i Klyngehuset på tæppet midt i rummet, hvor 
børnene af sig selv sætter sig, mens de venter på at resten skal indfinde sig. I modsæt-
ning til det børneinitierede tids-rum er oplægget, under både måltid og samling, at man 
skal blive på sin forudbestemte plads, og således ikke må flytte kroppen som man vil, 
medmindre man har en af dagens særlige roller, fx at være borddækker. I Klyngehuset 
er der hver dag et barn fra hvert bord der er borddækker, og således sørger for at fragte 
bestik og mad fra den fælles madvogn til det specifikke bord. I mens venter resten af 
børnene ved bordet og modtager glas, tallerkner etc. fra borddækkerne. Under måltidet 
opfordrer den voksne ved bordet børnene til at sende maden videre til sidemanden, 
smage på det hele, prøve at hælde mælken op selv etc. Både måltid og samling er kende-
tegnet ved at alle har deres opmærksomhed i samme retning. I Skovbrynet henter hvert 
barn sin egen madkasse og drikkedunk i køleskabet og sætter den efterfølgende på 
plads. Når de voksne siger værsgo, begynder børnene at spise, mens de voksne henter 
mad til sig selv. Børnene opfordres til at spise og smage på det der er i madpakken. 
Bordplanen lægges af de voksne bla. ud fra princippet om at fordele børnene, så der er 
mest mulig ro, fordi de ellers ikke får spist noget, og så bliver trætte senere.  
 
I de vokseninitierede temaorienterede tidsrum 
De vokseninitierede temaorienterede tidsrum er ligesom de kollektive tidsrum kende-
tegnet ved at den/de voksne driver på situationen, og konkret ankommer til situationen 
med et bestemt formål, plan, tema eller projekt. Desuden er de kendetegnet ved at 
gruppen af børn som oftest er aldershomogen, i modsætning til de kollektive tidsrum 
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og til de børneinitierede tidsrum. 
De ser derudover forskellige ud i de to institutioner.  
 Udover ture ud af huset eller skoleforberedende aktiviteter er gruppe-aktiviteterne i 
Skovbrynet ofte samlet omkring en bestemt form for værksteds-materialer; ler, palliet-
ter, silkepapir, perler osv. Aktiviteterne har som udgangspunkt at hvert barn kan lave et 
produkt, der fx enten skal udsmykke institutionen eller bruges til julegaver. Børnene 
kan vælge mellem modeller, farver og et udvalg af materialer(forskellige slags perler fx). 
Slutproduktet er forholdsvis klart defineret, fx i form af en skabelon. Aktiviteterne har 
ofte den enkeltes egen frembringelse af et produkt i centrum, samtidig med at det fore-
går i en situation hvor børnene er i gang ved siden af hinanden. Her er der typisk ingen 
forventninger om at man skal finde nogen at lege med i modsætning til de Børne-initie-
rede tidsrum, og overvejelserne om hvad man vil lave er relativt enkle – ’du kan vælge 
mellem en stjerne eller et hjerte’, og tilbyder samtidig et overskueligt udfoldelsesrum in-
denfor en begrænset ramme. 
 I Klyngehuset er gruppeaktiviteterne i højere grad centreret omkring ture ud af huset, 
eller bestemte temaer som pædagogerne gerne vil indføre børnene i, for eksempel for-
tælling, hvor der planlægges forskellige alders-specifikke aktiviteter. 
I begge institutioner fremstår udfoldelsen af de tema-orienterede aktiviteter fleksible i 
betydningen, at børnene går til og fra aktiviteten i forskellige tempi. Der er stor forskel 
på hvor længe man er i gang. Ofte vurderer pædagogerne at nogen børn mister interes-
sen eller koncentrationen, som så tilbydes muligheden for at gå hen at lege med noget 
andet.  
 
 
Omskiftelighed i rytmer og landskaber 
Dagsrytmens vekslen betyder at det bliver vigtigt at børnene kan lære forbindelserne 
for, hvornår der skiftes i mellem de forskellige tidsrums invitationer og opfordringer, og 
dermed mellem forskellige former for kulturel handleviden (Hasse 2011). Skiftene mel-
lem dagens forskellige orienteringer, roller og grader af bevægeligheder bliver i sig selv 
er en kulturel forbindelse der skal håndteres.  Det er helt parallelt til Eva Gulløvs be-
skrivelse af det anerkendelsesværdige børnehavebarn der har en udviklet fornemmelse 
for ”hvordan og hvornår man bruger ting og steder, hvornår man skal fylde og sætte sig selv i centrum, 
og hvornår man skal dæmpe sig og beherske sig”.(Gulløv 2012:78 ), samt Charlotte Palludans 
analyse af det respektable børnehavebarn der over tid udvikler en fornemmelse for 
hvornår og hvordan det skal placere sig, så det bliver synligt uden at fylde for me-
get(Palludan 2005).I forlængelse af det viser min analyse de forskellige fordringer i de 
forskellige tidsrum.  Under måltidet og samlingen forventes det at børnene tilpasser sig 
og deltager i forudbestemte faste forløb. I de børneinitierede tidsrum inviteres der til at 
børnene følger deres egne indskydelser i relation til landskabet af bevægelige børn og 
voksne. I de tema-orienterede aktiviteter inviteres børnene til at deltage og udfolde sig 
inden for en mere eller mindre defineret ramme. Fordringen til børnene om at håndtere 
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dagens skifte i orientering viser sig også ved at pædagogerne taler om at nye børn lige 
skal finde ind i rytmen, og at det kan tage lidt tid.  

2) Børnehaven er bevægelig og samtidig  
Landskabets indretning fortæller at udgangspunktet er at børn selv skal tage initiativ og 
gå i gang, og at de skal gøre det sideløbende med at andre børn går i gang med noget 
andet, eller det samme. Rummet står klar til at børnene selv kan gå i gang så snart det 
ankommer i børnehaven. Børnehaven kan derfor karakteriseres som bevægelig og sam-
tidig med invitationen til leg i centrum, fordi rytmer og landskaber netop fortæller dette. 
Også selvom politiske dagsordener og pædagogiske intentioner væver sig ind igennem 
og på tværs af dette i en iver efter at styre institutionslivet og børns læring og udvikling i 
bestemte retninger.  
Jeg bruger begrebet Bevægelig om hvad jeg opfatter som den grundlæggende invitation til 
børnene om at flytte deres kroppe rundt i institutionen, hvis de bevæger sig på særlige 
måder, og invitationerne om at flytte på eller bevæge materialitet, rum og relationer in-
den for de bestemte legestationer og deres tydelige oplæg til bestemte former for leg. 
Det samtidige bruger jeg som begreb for det forhold eller vilkår, at denne bevægelighed 
finder sted samtidig med andre børns og voksnes bevægelighed, og at det derfor bliver 
kendetegnende at der foregår mange ting samtidig. Der er mange samtidige invitationer 
og opfordringer til lege og aktiviteter ved siden af hinanden og i forskellige rum.  
Den bevægelige og samtidige børnehave er særligt børnehaven i de børneinitierede tids-
rum, men jeg forsøger her at argumentere for at det er børnehavens grundlæggende kul-
turelle model, en del af dens retningsanvisende kraft(Hasse 2011) – det er det den 
egentlig er, og kommer fra – det den egentlig gerne vil være/opretholde, hvilket netop 
viser sig i rytmer og landskaber. 
Den bevægelige samtidige børnehave inviterer stadig, når der er temaorienterede grup-
peaktiviteter om formiddagen i de samme rum. Dukkekrogen, lego hjørnet, klæd ud tø-
jet og togbanen forsvinder ikke ud af stuen, mens skolegruppen arbejder med at udfylde 
kommunens ark til brug for overgangsarbejdet med SFO og skole, eller arbejder med 
genfortællingen af historien om Guldlok. Det er der stadig. Legestationernes invitatio-
ner ’taler’ stadig i rummet, men skal nu ikke høres. Her kan man sige at landskabet spil-
ler imod aktiviteten, eller at landskab og aktivitet interagerer med forskellige budskaber. 
Det bliver derfor en del af børnenes kulturelle læreproces at lære at håndtere de kultu-
relle forbindelser mellem legestationernes invitationer og tidsrummet, og betydningen 
af dette for hvornår og hvordan man kan handle. 
De kollektive aktiviteter hhv. måltid og samling, der som oftest også finder sted i de le-
gestations dominerede stuer, understøttes af sceneskift; Bordene ryddes for legetøj og 
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materialer, hvilket er et aktivt signal til skiftet, og noget som børnene forventes at del-
tage i, og bordet dækkes med remedier der er specifikt for måltidet; tallerkner, krus osv. 
Sceneskiftet understøtter således aktiviteten, fordi det sender beskeder i samme retning. 
Inden morgensamlingen ryddes legetøjet op, og i Klyngehuset samles børnene på det 
store tæppe midt i rummet. Samtidig ’taler’ resten af legestationerne fortsat under sam-
lingen og ser bla. ud til at tiltrække opmærksomhed fra børn, der af forskellige grunde 
ikke vil være i rundkredsen. 
Landskabet er med andre ord ikke formet som et ’klassisk klasseværelse’ med mange 
borde og stole med enkelte legehjørner og udendørs legeplads, hvor rum og materialitet 
signalerer og inviterer til traditionelle undervisningsorienterede aktiviteter, der så ind-
imellem afbrydes af børneinitierede legeaktiviteter. I sådanne rum fortæller indretning 
og materialitet, at de tema/projektorienterede aktiviteter har primat – det er det der er 
udgangspunktet, og det vi vender tilbage til når vi er færdige med legetiden. Legen er en 
afbrydelse i det der ellers foregår. I danske daginstitutioner forholder det sig omvendt. 
Det understreges også af rytmen. Det børneinitierede tids-rum afbrydes ganske vist 
flere gange i løbet af dagen til fordel for kollektive aktiviteter eller temaaktiviteter, men 
herefter vendes der tilbage til det egentlige, den bevægelige samtidige børnehave. Som 
en hjem-ude-fortælling. Som en tilbagevenden til det vi egentlig var i gang med.  
 
Dobbeltheder i intentionerne 
Samtidig vidner rytmer og landskaber også om at der er mere eller mindre tydelige pæ-
dagogiske intentioner om at børn skal udvikle sig i bestemte retninger eller udvikle be-
stemte færdigheder. Der viser sig bla. i udvalget af legetøj og materialer i de respektive 
legestationer, der for eksempel enten understøtter bestemte dele af børnenes udvikling 
som fin og grovmotoriske evner, kognitive evner i form af invitationer til konstruktion 
og kombinationslege, stimulation af forskellige sanser, øver sociale kompetencer, bøger 
der skal gøre børnene bekendt med og interesseret i genren, klæd-ud tøj138 der skal invi-
tere til fantasilege osv. Derudover bærer valg af legetøj og aktiviteter, ifølge pædago-
gerne, også præg af ting ”vi ser børnene bare godt kan lide”, som sørøverskibe, togba-
ner, biler, at tegne osv.  Ting, der ser ud til at høre (forestillinger om dansk) barndom 
til. 
Men på den anden side fremstår det ikke som nogen systematisk tilgang, hvor pædago-
gerne tager aktivt stilling til hvorvidt de forskellige lege- og aktivitetsstationerne nød-
vendigvis også sikrer at børnenes brede udvikling tilgodeses gennem viften af mulighe-
der. Ligesom der heller ikke drives på børnenes valg om, hvor og med hvad de vil op-
holde sig, eller at det problematiseres hvis de fx næsten altid befinder sig i legohjørnet. 
Det tages i stedet som udtryk for at børnene gør det de gerne vil, er optagede af, og har 

                                                      
138 Som meget ofte er forskellige dragter, der refererer til riddere, prinsesser, konger eller dyreko-
stumer: noget med eventyr eller dyr.  
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lyst til139.  Legen ser ud til i sig selv at være det vigtige, og det at være i gang med noget, 
mens det er mindre vigtigt med hvad140. De erfaringer forskellige børn gør sig, hænger 
således i høj grad sammen med hvor de placerer deres kroppe.  
 
Dominansen af det børneinitierede og børns leg i bred forstand som ideal kan også for-
klare hvorfor en del af pædagogernes aktivitets- invitationer ser ud til også at fremstå 
med dobbelt sigte. De tager på den ene side udgangspunkt i noget pædagogerne og in-
stitutionen gerne vil vise børnene, invitere dem til, give dem mulighed for at prøve; fx 
krea-aktiviteter eller højtlæsning etc., men på den anden side, er de alligevel ikke så vig-
tige at det gør noget hvis det kun er nogen få børn der kommer til, eller at det ofte er 
nogen af de samme. Hvis børnene hellere vil noget andet, er det fint, bare de er i gang 
med noget, fordi det vigtigste alligevel ser ud til at være at børnene skal gøre det de kan 
lide, har lyst til, er motiverede for(Se også Gulløv 2015). 
Det erfarer jeg selv på egen krop efterhånden som jeg lærer kulturens forbindelser at 
kende: 
 
”Jeg sidder ved tegnebordet. Jonathan kalder henne fra bordet med perleplader, hvor han sidder alene. 
Han er i gang med at sætte perler på en perleplade med form som en kamel. Se, jeg laver en giraf!”, si-
ger han. ”Okay”, siger jeg, ”eller er det en kamel?”, ”nej en giraf”, svarer han. ”Okay så, svarer jeg” 
(Feltnoter 260916). 
 
Det vigtige er ikke at lære børnene noget bestemt – de kan tids nok lære forskellen på 
kameler og giraffer, og i hvert fald er det slet ikke det det handler om. Det handler om 
at Jonathan mødes af en anerkendende voksen der ser hvad han laver, og ikke under-
kender hans optagethed. Efterfølgende bliver jeg opmærksom på at jeg i situationen 
svarer ham som jeg gør, uden overhovedet at overveje det. At det er helt selvfølgeligt 
for mig. 
”Viktoria går tur med et tøjdyr(med form som en kattekilling) i snor. Hvem er det du har med der, 
spørger DINA? En Kattehund svarer Viktoria. Okay, siger DINA. En kattehund, den var ny”. 
(Feltnoter 110117). 
 
I tilfældet med kattehunden er det desuden også sjovt fundet på - et udtryk for barnlig 

                                                      
139 Det står i klar kontrast til landskabet i fx børnehaven i Toronto(se kap 4) og andre Head Start 
inspirerede institutioner(amerikansk program for førskoler, se www.scf.hhs.goc), der også har 
barnets bevægelse mellem legestationer som et centralt element i sin organisering og indretning. 
De er indrettet med synlige læringsorienterede legeområder som børnene skal igennem over tid, 
og hvor deres adfærd i legen observeres i relation til læreplanens mål. Fx  Områder literacy lege-
hjørnet, science området osv. (se Prins 2010). 
140 En pointe som Eva Gulløv 0pogså fremhæver som et centralt træk på tværs af 13 års feltar-
bejde i forskellige daginstitutioner(Gulløv 2012:6). 

http://www.scf.hhs.goc/


 144 

fantasi, en særlig grad af optagethed og underfundighed som bør anerkendes, og der er 
ingen som helst grund til at påpege at tøjdyret på en måde ligner en kat vildt meget.  
Dette dobbelte eller ambivalente syn på børnene som nogen der på den ene side skal 
udvikle sig og opdrages, og derfor udvikle sanser og færdigheder, lære noget nyt, intro-
duceres til noget osv., og som på den anden side er meningsproducerende mennesker 
hvis optagetheder og forehavender skal tages alvorligt i sig selv, er en central kulturel 
forbindelse i daginstitutionskulturen. På den ene side som noget, der iflg. Jan Kamp-
mann stammer tilbage fra reformpædagogikkens barnecentrerede strømninger, som fo-
kuserede hhv. på at stimulere og møde barnet der hvor det befandt sig i sin udvikling, 
og på at tage barnets nu-og-her forehavender og optagetheder alvorligt (Kampmann 
2014:22),(Gulløv & Højlund 2005:31), og på den anden side som en moderne dobbelt-
hed eller decideret ambivalent blik på barnet, der er gennemgående i vores kultur og 
politik på området. At børn skal være selvforvaltende, men samtidig inden for fastlagte 
rammer(Ibid s.32).   
 
Kapitlet viser at børnehavens rytmer og landskaber skifter mellem tre grundlæggende 
forskellige tidsrum, der efterspørger forskellige kulturelle forbindelser mellem børn, 
voksne, materialitet og handlinger. Det betyder at børn skal lære forbindelserne mellem 
de forskellige skift, og de forskellige typer af handleviden, de efterspørger. Det betyder 
også at erfaremulighederne i de respektive rum er forskellige. Selvom tidsrummene over 
dagen skifter, argumenterer jeg alligevel for at børnehavens grundlæggende kulturelle 
model, eller dens grundfortælling er, at den først og fremmest er en bevægelig og samti-
dig børnehave hvor børn kan bevæge sig på tværs af og igennem et landskab af stati-
ons-invitationer og andre bevægende børn. Rytmer og landskaber fortæller desuden at, 
til trods for et dobbeltblik på børn som nogen der både skal stimuleres til at udvikle sig 
i bestemte retninger, og som nogen der skal forfølge deres egne optagetheder, så ser det 
gode eller ideelle børnehave barn ud til at være et initierende barn der selv kan komme i 
gang med noget det er optaget af, og hvor det er mindre vigtigt hvad det er i gang med. I 
kapitel 8 kigger jeg nærmere på hvordan det initierende legebarn folder sig ud i den be-
vægelige samtidige børnehave.  
Hvorvidt den bevægelige samtidige børnehave giver muligheder for at børnene kan 
gøre sig demokratiske erfaringer, kommer an på hvordan børn og voksne konkret inter-
agerer og bevæger sig i de forskellige tidsrum, og det vil altid komme an på den kon-
krete og unikke situation.  
Samtidig er det relevant at spørge til hvordan stationsinvitationerne egentlig ser ud, 
hvad giver de muligheder for (ikke muligheder for)? I hvilken grad inviterer de, eller in-
viterer de ikke, til at børnene kan rekonstruere tidligere erfaringer?  
For eksempel kunne man spørge i hvilken grad situationerne inviterer til at børnene 
bøvler med at afskærme og afgrænse sig fra hinanden, og i hvilken grad de inviterer til 
at børnene kobler sig på hinanden og bøvler med at forhandle og koordinere hvordan 
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de vil have det med hinanden. Det er langt fra alene et spørgsmål om materialitetens in-
vitationer, men et spørgsmål om invitationer og bevægelser på tværs af og igennem ryt-
mer og landskaber.  
I næste kapitel kigger jeg nærmere på pædagogernes optagetheder, orienteringer og in-
tentioner for at få indsigt i, hvad de udpeger som vigtigt, og hvordan de forbinder det 
til ’det demokratiske’. 
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Kapitel 7  Det demokratiske 
mellem adfærd og forudsæt-
ninger - Pædagogernes opmærk-
somheder og orienteringer 
Dette kapitel beskæftiger sig med pædagogernes udpegninger af hvad de forbinder med 
det demokratiske i daginstitutionen, og det de udtrykker som vigtigt og relevant for de-
res pædagogiske arbejde og de samfundsmæssige opgaver de oplever at skulle forvalte. 
Analysen er fremkommet på baggrund af de indledende interviews i begge institutioner 
samt værkstedsforløbene. Jeg fokuserer i dette kapitel på hvordan der udpeges forbin-
delser mellem forskellige typer af forudsætninger og erfaremuligheder i hverdagslivet og 
opfattelser af ’det demokratiske’, og diskuterer hvordan dette har betydning for mulig-
heden for demokratiske erfaringer. 
Kapitlet viser at pædagogernes opmærksomhed bla. samler sig om en bestemt type af 
erfaringer, referencer og handleviden som de oplever at børnene mangler, og som ud-
peges som afgørende for deres muligheder for at kunne deltage i hverdagslivet og for at 
kunne præge og påvirke det der foregår; det er bla. kendskab til bestemte bøger og 
sange og til forhold i deres omverden. En del børn fremstilles generelt som mangel-
fulde i udgangspunktet, og det pædagogiske mål bliver at vende dem fra mangelfuldhed 
til det initierende, omskiftelige legebarn – idealet for det gode barn(jvf. kap.6), samtidig 
med at det vises hvordan der udpeges tætte kulturelle forbindelser mellem idealet om 
det initierende barn og ’det demokratiske’. Dannelse, kultur og rødder knyttes til dansk-
hed og til daginstitutionen som noget nogen børn ikke har, og som institutionslivet skal 
sørge for at de får. Særligt sprog eller manglende sprog er en betydningsfuld markør, 
idet der udpeges forbindelser mellem manglende dansk sproglige udtryk og tegn på for-
ståelse, og manglende oplevelser og sprog i det hele taget. Samtidig forbindes et godt 
sprog(dansk) med en vellykket skolestart, gode legekompetencer og gode muligheder 
for deltagelse og indflydelse. Sprog eller mangel på sprog bliver således en grænsemar-
kør for at blive synlig som en der har noget på hjerte og kan bidrage til fællesskabet. 
Kapitlet viderefører som udgangspunkt kulturanalysen fra kapitel 6, men med et skifte i 
perspektiv, hvor det her er de voksnes blik på børnene og deres opmærksomheder og 
orienteringer, når de taler om det pædagogiske arbejde der forfølges. På den baggrund 
analyseres betydningen af dette for muligheder for demokratiske erfaringer ved hjælp af 
Judith Butlers begreber om normative rammer, rammeværk og sorgbare liv (Butler 
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2015), der udfoldes senere i kapitlet. Det konkluderes at integrationisme udgør et cen-
tralt rammeværk for de pædagogiske blikke og bestræbelser, og at det gør det svært at se 
alle børn som nogen der har noget på hjerte, og som kan bidrage til fællesskabet. 

1)Det Demokratiske  
Det demokratiske defineres i de indledende interviews som forbundet med at ytre sig, 
træffe valg og byde ind, og med at børnene føler sig trygge nok til at gøre det. I begge 
institutioner fremhæver pædagogerne at det demokratiske handler om at give børnene 
valgmuligheder, at de kan byde ind, for eksempel ved at foreslå hvad vi skal have at 
spise til overnatningen, og hvor de gerne vil på tur, eller nogen gange vælge ikke at være 
med til noget, fordi man ikke lige har lyst. At de kan komme med ideer som pædago-
gerne lytter til, samt at ’de er med i det vi gør’.  Det afspejler på mange måder de 
samme fund som fx Pettersvold (2015), Westlund(2011), Sandberg & Eriksen(2008), 
samt Emilson(2009) finder i deres undersøgelser i hhv. norske og svenske daginstitutio-
ner – at de professionelle forbinder det demokratiske med det enkelte barns muligheder 
for at træffe valg, komme med ideer og byde ind, at få indflydelse på fx aktiviteter, samt 
eksplicit med børns verbale ytren omkring dette. Det demokratiske er således tæt for-
bundet med noget der kommer fra individet, og som i større eller mindre grad bør lyt-
tes til eller efterkommes af de voksne. Derudover forbindes børns muligheder for og 
mod til at ytre sig, i begge institutioner, også til om de føler sig trygge og har selvtillid.  
PHILLIP141 (…)og jeg tror faktisk det er der(i relationen) at de sådan tør åbne sig op, osse.  Uden 
at måske egentlig vide hvad de måske selv gør, men det der med at de kommer med ideer og føler sig 
trygge og kender hvem vi er. Og ved hvem de andre børn er, så det tror jeg også har rigtig meget at sku 
have sagt, før de ligesom, før man kan inddrage dem rigtig, kan man sige, ikk.(Interview 160916). 
 
Phillip refererer her til relationen mellem pædagog og barn, og påpeger at den må ud-
vikle sig lidt, så barnet føler sig trygt før det tør byde ind og måske udfordre lidt det der 
foregår. 
I Klyngehuset kobles arbejdet med tryghed i fht. at ytre sig især til de stueinddelte opde-
linger af børnene, hhv. .Løvestuen og Girafstuen, som danner rammen om bla. Mor-
gensamlingen. Trygheden kobles til at blive set som en i gruppen, og at børnene lærer at 
rumme hinandens forskelligheder. Så føler man sig tryg nok til turde ytre sig, fordi man 
får selvtillid.  

                                                      
141 De voksnes navne er med STORT. 
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MONIKA … det er jo sådan noget med at de, at det at I(personalet i vuggestuen)142 har været med 
til at bygge deres selvtillid og selvværd op, så de kan rumme sig selv, og rumme andre, fordi jeg tænker 
den der med at være medindflydende, hvis de er sikker i sig selv, så tør de også at ytre sig, så de er med 
til at gøre tingene og lave tingene om og alt det der, og så være en del af et fællesskab, det er jo det med 
at de lærer at rumme hinanden og lærer at rumme hinandens forskellighed, (…) nogen har briller på, 
nogen stammer, nogen kan nogen ting andre ikke kan, det der med at rumme hinandens forskellighed, 
det er også med til at hjælpe dem med at være en del af fællesskabet. (…)(Interview 240117). 
 
Det fremhæves som et (af de mange) formål med Morgensamlingen i Klyngehuset, at 
børnene støttes i at turde ytre sig, bla. ved at de på skift råber hinanden op ved at 
trække et billede fra et barn i gruppen og pege på vedkommende. Ifølge pædagogerne 
er det en af måderne hvor alle kommer på, og får øje på hinanden. Så bliver de trygge, 
og føler sig værdsatte af de andre børn, og får derigennem mod til at turde ytre sig. Det 
er ved at ytre sig at man får indflydelse, og det tør man bedre når man er tryg i gruppen.  
Pædagogerne fremhæver således det demokratiske som at børne kan træffe valg, ytre sig 
og komme med ideer, og at de voksne understøtter at de tør dette, bla. ved at arbejde 
med et rummeligt fællesskab, hvor børnene føler sig trygge og får øje på hinanden. 
Selvom demokrati som begreb generelt opleves som lidt fremmed for pædagogerne, så 
ligger deres oversættelse af det til medindflydelse, ytren og rummelighed over for andre, 
meget tæt op ad idealet om det initierende legebarn. På den måde viser de konkrete kul-
turelle forbindelser hvordan det demokratiske som livsform er indlejret i den pædagogi-
ske grundforståelse, og kan forklare hvorfor det ser ud til at smelte mere eller mindre 
sammen i den danske børnehavetradition, som det blev påpeget i kapitel 1. 

2)At blive klar til det demokratiske 
I det følgende fremstiller jeg, i tre temaer, pædagogernes opmærksomheder på forskel-
lige typer af forudsætninger som de peger på skal være på plads, før man kan være klar 
til at deltage i det demokratiske. Ting der først skal ordnes. Det drejer sig om sproglige 
forudsætninger, om bestemte referencer og oplevelser, samt om en bestemt type af dan-
nelse og kvalitet der samlet set udpeges som nødvendige forudsætninger for at kunne 
deltage i de gode lege, for at kunne forstå og deltage, og dermed have mulighed for at få 
indflydelse. 
 

                                                      
142 JANNI som også deltager i interviewet er primært tilknyttet gruppen af vuggestuebørn. 
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a) Sprog som grundforudsætning 
 I interviews og værksted fremhæver pædagogerne betydningen af sprog eller mang-
lende sprog som en forudsætning for at kunne deltage, ytre sig og have indflydelse. 
Derudover er der overalt i det empiriske materiale, i pædagogernes udsagn og kommen-
tarer, en generel optagethed af sprog og mangel på samme, der forbindes til alle udfor-
dringer og målsætninger. Det skal på plads først før børnene er klar. Sprog tales således 
frem, ikke bare som grundforudsætning for det der defineres som det demokratiske, 
men i det hele taget som grundforudsætning, for at kunne være med i legene, for at 
blive skoleparat, og for i det hele taget at kunne være med i hverdagen. 
 
LINE ” Altså,….det er her en helt anden børnegruppe der er her(end der hvor hun arbejdede 
før)143.Jeg tror det var gået op i hat og briller der(at arbejde med medindflydelse). Der er så mange ting 
i det. En ting er også det sproglige. Altså alle de børn der startede der, de skulle jo have sprogstimule-
ring, og nogen af dem kunne slet ikke noget dansk, hvor de børn der kommer her, de kan rigtig mange 
ting, de har sproget i orden… de kan rigtig meget,(…) Jeg vil skyde på at i hvert fald halvdelen af de 
børn vi har her, at det er nogen børn der kommer fra nogen gode harmoniske familier, som  har det 
godt med hinanden, og hvor altså sådan… ja…..de kommer herned ,og de kan forstå de kollektive be-
skeder, og de slår ikke på hinanden, de vil gerne lege og lære, og det er børn der virker til at have det 
godt, så de andre, det er sådan,, det er så’n nogen der kan have lidt problemer med noget når de starter. 
Vi har en lille gruppe der har det svært. (Interview 160916) 
Her kædes et godt sprog sammen med gode familier, børn der gerne vil lege og lære, og 
som forstår de kollektive beskeder, og ikke slår på hinanden. Et dårligt dansk bliver så-
ledes indirekte forbundet med det modsatte. Det er både en del af årsagsforklaringen på 
at børn har svært ved at deltage i lege, og samtidig det helt afgørende sted at sætte ind, 
både for at gøre børnene klar til det demokratiske, men også for at sikre deres fremti-
dige skolegang. 
Pædagogerne forbinder sprog til forståelse og deltagelse, og fortæller om børn der imi-
terer det der foregår, og derfor ser ud som om de deltager, men som ikke forstår hvad 
der foregår, og ikke er i stand til at udtrykke sig om det bagefter. 
THEA: ”Men for mig tror jeg også jeg hæfter det op på sprog på en eller anden måde, for hvis man 
ikke har sproget, så har man heller ikke den der stamme som man kan bruge.’(Værkstedssamtale 
070217) 144. 
 
Det kobles samtidig i begge institutioner til muligheden for indflydelse og medbestem-
melse at kunne ytre sig, komme med forslag der netop er verbalt sprogligt forstået. I 

                                                      
143 Line sammenligner børnegruppen i Skovbrynet med børnegruppen, der hvor hun arbejdede 
før, som hun beskriver som bestående af tosprogede med mange problemer.  
144 Værksstedssamtaler bruger jeg som betegnelse for de fællesmøder, jeg har rammesat som en 
del af værkstedsforløbet med personalet.  
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forlængelse af dette formulerer personalegruppen i Klyngehuset ét af de fælles udforsk-
ningsspørgsmål i værkstedsforløbet som; hvordan kan vi understøtte alle børns deltagelse i åb-
nende samtaler? Ud fra en optagethed af hvordan de i højere grad kan invitere børnenes 
perspektiver ind i samtalen. I forrige afsnit så vi hvordan tryghed under bla. Morgen-
samlingen ses som understøttende i fht. at børnene turde ytre sig. Her bredes de pæda-
gogiske bestræbelser ud til at understøtte, ikke kun at børnene ytrer sig om det de er op-
tagede af, men også til at understøtte at børnene inviteres ind i samtaler der ikke lukkes 
hurtigt ned145.  
Personalet taler derudover frem at de er optagede af alt det de skal nå med de her børn, 
inden de skal i skole, og vigtigheden af, at kunne arbejde med at udbedre de mangler 
som man kan se ved sprogtestene, allerede fra vuggestuealderen. 
 
MONIKA ”Vi vil rigtig mange ting med de her børn, og vi vil give dem rigtig mange ting, det er bare 
ikke realistisk i hverdagen. Vi kan ikke tage en gruppe børn fra hver dag for at give dem intensiv un-
dervisning eller intensiv leg læring med nogen ting, så derfor vil vi nå dem på en anden måde. Også fordi 
man sprogtester jo børnene, og det har givet os en øjenåbner for hvad de her børn, de mangler. Og hvis 
nu vi kan nå dem fra vuggestuen og få givet dem de der ting, så bygger vi videre på det, når de kommer 
videre i de forskellige grupper(de aldersopdelte grupper i børnehaven). Så ved vi også at vi får en stærk 
skolegruppe når vi når så langt. Fordi vi har arbejdet med det fra den gang” (Interview 240117). 
 
I citatet udtrykkes målet med den pædagogiske indsats som det at få en stærk skole-
gruppe, og som noget der er resultatet af et godt fundament allerede i vuggestuen for 
det efterfølgende arbejde i børnehaven. Generelt er der en bekymring for om børnene 
’er klar’ til skolen. Det er noget man skal være klar til, forberedt på. Hvis man ikke er 
klar, kan det gå en skidt i fremtiden. Sprogvurderingen bidrager til at tydeliggøre hvad 
der skal arbejdes på146. Helt konkret peger den på ’hvad de her børn de mangler’, og 
hvad det for ’ting’ vi skal give dem. Sprogtestens forholdsvis snævre fokus på sprog(og 
ikke alle mulige andre områder) bliver til et centralt budskab om hvad det er for nogle 
ting der skal arbejdes med hos nogen bestemte børn. Den bliver her talt frem som en 
ramme og retning for det pædagogiske arbejde i det hele taget. Det er det her de her 
børn mangler. Så ved vi hvad vi skal.  
Det er samtidig påfaldende at sprogvurderingerne får den betydning, idet de samtidig 

                                                      
145 Spørgsmålet om åbnende samtaler formuleres i værkstedsforløbet på baggrund af pædagoger-
nes oplevelser af at de hurtigt kommer til at lukke samtaler med børn ned, bla. fordi de stiller 
lukkede spørgsmål. En del af inspirationen kommer fra Charlotte Palludans begreber om ud-
vekslingstone og undervisningstonen(Palludan 2005), som pædagogerne trækker ind, samt fra en 
artikel, som jeg bringer ind i forløbet til inspiration, om Liv Gjems forskning i kommunikation 
med børn, der viser hvordan professionelle kommer til at lukke samtaler ned, og som kommer 
med forslag til hvordan man kan stille åbnende spørgsmål (Bjarløv 2013). 
146 Siden 2007 har det været lovpligtigt at sprogteste børn i 3 års alderen, der vurderes at have et 
behov for en sproglig indsats. Det er desuden almindelig praksis at lave sprogvurderinger af de 
samme børn og andre børn, der vurderes at have behovet, inden skolestart.  
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udsættes for ret omfattende og enslydende kritik i begge institutioner. De vurderes som 
utidssvarende, fordi der indgår ord som pædagogerne mener ligger fjernt fra børns 
hverdagssprog, og som de derfor ikke kender. Det er bla. ord som bagage, vaffel og 
slips. Desuden oplever de at de skal bruge en masse tid på at teste børn, hvor de ud-
mærket godt kender svaret i forvejen. Omvendt peger de også på at sprogvurderingerne 
indimellem alligevel er en øjenåbner for noget de ikke vidste, og som netop peger på 
’hvor de skal sætte ind’. Testens konkrete resultater giver måske tiltrængte pejlinger på 
hvad man skal i en kompleks kontekst med rigtig mange forskellige og også modsatret-
tede mål og intentioner147. Selve det at sprog, som det eneste læreplansområde, måles 
explicit, ser således ud til at have stor betydning for betoningen af sprog som dét vigtig-
ste, hvilket også understreges af at pædagogerne i begge institutioner forklarer mig at 
det jo netop er et område der kan måles, i modsætning til alle de andre områder i dagtil-
budsloven og læreplanen. Dette til trods for deres egen kritik af hvad det egentlig er den 
måler148.  
 
Kommunale strategier forstærker 
 Dette syn på viden om sprog som mere eller mindre fast viden om barnet, ser ud til at 
være forbundet til statslige og kommunale strategier. Sprogvurderingerne bidrager med 
at udpege det børnene mangler ’som vi skal sætte ind overfor ’– alene fordi det er dét 
der måles, og det ser ud til at blive forstærket af kommunale strategier for at understøtte 
sprogarbejdet i institutionerne. I den ene kommune foregår dette gennem specifikke 
kurser. I den anden kommune og institution med eksperter der rejser ud i institutionen 
og laver sprogstimulering med konkrete børn, hvilket formentlig også skyldes at det i 
denne institution er en mindre gruppe børn der vurderes at have behovet.  
I begge tilfælde ser viden om sprog ud til at være en mere eller mindre fast og relativt 
sand form for viden som nogen har, og som de kan videregive som konkrete metoder 
til nogen andre, der så kan øve sig på dem i praksis. På værkstedsmøderne i Klyngehu-
set taler pædagogerne om viden om sprog på en særlig måde: 
”Som vi fik at vide(…) hun fortalte at( …) hvad var det også, vi fik at vide….?  Fordi vi fik at vide, 
at det skal vi ikke(længere)(…)Hun fortalte også om de her ordfattige børn, nogen børn præsenteres for 

                                                      
147 I forskningsrapporten Programmering af Pædagogikken(Aabro et al 2017) peges der ligeledes 
på at de forskellige pædagogiske koncepter på den ene side udsættes for forskellige kritikker, 
men på den anden side opleves at skabe tydelighed, bla i form af fælles sprog og retning for det 
pædagogiske arbejde. 
148 Se Holm & Ahrenkiel 2018 for en kritisk analyse af sprogforståelsen bag det statsligt initie-
rede udviklingsprojekt Fremtidens Dagtilbud, samt bag sprogtestene der anvendes i daginstituti-
oner landet over. Forfatterne konkluderer at sprogforståelsen er snævert rettet mod læsning, 
fremfor i stedet mod kommunikation i socialt samspil, samt at børnenes kompetencer vurderes 
ud fra en norm der er dannet på baggrund af børn af højtuddannede etsprogede dansktalende 
der udgør baseline for testen(ibid:40) 
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700 ord om dagen, andre for 11.000(….) ja, hvad var det hun sagde? Hun sagde faktisk at de der 
spor i hjernen, de bliver faktisk slettet, hvis man ikke fik lov… ret skræmmende faktisk”(Værksteds-
samtaler forår 2017). 
Der refereres til kurser og metoder omkring sprog som utvetydige sandheder(sådan er 
det, sådan skal man gøre), og der refereres til eksterne eksperter og til noget man har 
hørt udefra, som fast viden om hvordan noget er. ’Som vi fik at vide’, ’hun sagde’ osv. 
Det bringes ind i samtaler, og der diskuteres hvordan man kan tage det til efterret-
ning/implementere det. Det står i kontrast til det fælles udforskningsspørgsmål som 
pædagogerne i Klyngehuset formulerer: at de er nysgerrige på hvordan de kan invitere 
til åbnende samtaler der i højere grad placerer sprog som et relationelt og situationelt 
fænomen, og som lægger sig tæt op ad den sprogforståelse der udtrykkes i de reviderede 
læreplaner. Det adskiller sig samtidig også fra hvordan den pågældende personalegruppe 
ellers arbejder med forholdet mellem faglig viden, og deres egen konkrete praksis i for-
hold til de andre fagfelter der relaterer sig dagtilbudsloven og læreplanen. Her er perso-
nalet selv opsøgende på at skaffe viden fx omkring arbejdet med fortællinger og kunst 
med børn149, og få ideer til hvordan man kan arbejde, og hvor der efterfølgende foregår 
en konkret afvejning/tilpasning/transformation af den konkrete pædagog i fht. den 
konkrete gruppe af børn: 
 ”Altså jeg synes, for man kan jo vælge at læse i bogen(mappen) og sige ok, vi gør sådan som der står, 
eller også kan man tænke ok, jeg gør lidt af det der står, og så gør jeg, så videreudvikler jeg lige selv, 
eller det funker slet ikke lige med de her børn , så så gør vi noget andet. Jeg synes det er ret godt” (In-
terview 240117).   
I Klyngehuset ser der ligeledes ud til at være en kulturel forbindelse mellem det at re-
flektere over og diskutere hvad der er det rigtige at gøre i en konkret situation, og opfat-
telser af faglighed. Det kommer bla. til udtryk under en af værkstedssamtalerne, hvor 
personalet i længere tid taler frem og tilbage om de mulige konsekvenser for forskellige 
hensyn(bla. en bestemt relation den pågældende pædagog er ved at opbygge) af forskel-
lige måder at tackle en konkret situation med et barn der falder i gangen. Denne måde 
at drøfte faglige overvejelser adskiller sig fra hvordan de senere på samme møde taler 
indbyrdes om deres sprogarbejde. Her drejer deres overvejelser sig om hvordan det går 
med at øve sig på de konkrete metoder de har lært på bestemte kurser: ”det er svært at få 
den op over 3(strive for five)”.  ”Det der ugleri er lidt svært…”150.   
 
På et opfølgende personalemøde fremlægger jeg mine overvejelser om hvordan deres 
opfattelse af og arbejde med sprog ser ud til at adskille sig fra de andre fagområder, og 
spørger om de kan genkende det. Det bekræfter de.  De begrunder det med, at det jo er 

                                                      
149 Som er de to temaer de arbejder med i perioden, og som de derfor taler om i værkstedsforlø-
bet og i interviewene. 
150 Jeg forholder mig ikke til de specifikke metoders egnethed, men udelukkende til måden, de 
tilsyneladende rejser ind i feltet på, fordi det tilsyneladende adskiller sig fra alle andre fagområ-
der.  
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fordi det kan måles, og noget jeg også hører som følelsen af pres og ansvar for at gøre 
det godt nok, særligt på det her område, fordi det netop er peget ud som ekstremt vig-
tigt.  
DINA tror du ikke også(henvendt til Karen), at det har noget at gøre med at det er så politisk dikte-
ret, altså det er så hamrende vigtigt at gøre de her små puds til samfundsborgere i den anden ende, at 
det er så politisk skemalagt, at hvis jeres unger ikke kan det her, så skal der gøres det her, og hvis de 
falder igennem her, så skal I gøre noget andet. Det er meget lige efter snoren ikk,(…)jeg tror det har 
rigtig meget, personligt i hvert fald, at det er jo ikke en tjekliste ikke, men alligevel der ligger sådan en 
stor boks politisk, at det her det skal børnehavebørn simpelthen kunne, og ja vi er lidt ramt af at 
mange af vores børn ikke har verdens bedste sprog, så skal vi lige pludselig løfte denne her opgave, og vi, 
ofte føler vi at , føler jeg, at det er os som hus her der skal løfte opgaven, hvor at hvis det er så politisk 
en opgave, så er det vi som det danske samfund der skal opfylde det der krav ikke?” (Opfølgende 
møde 061217) 
Hvilket forstærkes af at det også opleves som en SKAL-ting151 der ellers giver proble-
mer med kommunen. 
THEA(…) Hvis vi afleverer for mange børn til skolen som skal have basisdansk, så peger de jo 
fingre ad os, ej så har vi ikke gjort det godt nok (hun fortsætter lidt efter), og det er jo også lidt en 
SKAL- ting ikk, for det er jo ikke kun, altså jeg tænker vi kan rigtig meget, også omkring sprog, 
(Opfølgende møde 061217). 
Uddragene fra samtalen viser hvordan den kommunale styring i form af sprogvurderin-
ger, introduktion af bestemte sprogsyn og metoder, samt konsekvenser ved ikke at leve 
op til forventningerne på området, både bevirker at sprog fremhæves som ekstremt vig-
tigt at arbejde med, men også at det fremhæves på en særlig individorienteret og kon-
tekstuafhængig måde der adskiller sig fra pædagogernes optagethed(i værkstedsforløbet) 
af sprog som relationelt fænomen(se også Holm & Ahrenkiel 2018).  
I Skovbrynet ser bevægelsen ud til at være modsat. Her er der færre børn der vurderes 
som havende behov for særlige sprogtilbud, og måske derfor er det inklusionspædago-
gen der varetager sprogarbejdet. Hun observerer bla. på den 5 årige Rana og kommer så 
med forslag til hvad pædagogerne kan gøre, og hvordan der kan komme mere struktur 
på i hverdagen, siger hun til mig. Jeg observerer at hun leger med Rana og Rafiq(Rana’s 
lillebror), de læser i 100 ord bogen, leger med køkkenting og bygger lego sammen. Der-
udover har Rana fået plads i et særligt eksternt sprogtilbud hvor hun, én gang om ugen 
bliver hentet og returneret til institutionen. Et særligt tilbud, fordi hun som 5årig er så 
langt ”bagud”.  ”Vi har jo også fået hende i sproggruppe om torsdagen. Jeg har også tænkt på at 

                                                      
151 I begge institutioner hører jeg bestemte arbejdsopgaver omtalt som SKAL-opgaver. Det er 
typisk opgaver der er bestemt af kommunen, og som institutionens personale oplever at de ikke 
har indflydelse på, om hvorvidt de skal udføres, også når de ikke oplever at opgaverne giver me-
ning eller fører noget produktivt med sig.  
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tage med for at se hvad de laver, så jeg kan følge op på det”, siger inklusionspædagogen (Feltno-
ter 280916). Det er som om hun har overtaget ansvaret for Ranas sprogudvikling. Det 
er hende der lægger strategier, planlægger og følger op. 
Begge steder ser viden om sprog ud til at være noget der findes udenfor institutionen, 
og som forbinder sig til pædagogerne på andre måder end meget af deres andet arbejde, 
fordi det forstås som noget fast og ’sikkert’ i sammenligning med de andre fagområder. 
’Så ved vi hvad vi skal’. Det får betydning som noget der i praksis forbindes med sandt 
og rigtigt, og ikke noget man stiller spørgsmålstegn ved, selvom man i andre sammen-
hænge er kritisk overfor hvad der fremhæves som sprogtestenes begrænsede og foræl-
dede sprogforståelse.  
 Når sprog samtidig løftes frem som det altafgørende for både en succesfuld skolestart, 
deltagelse i de vigtige lege, og forbindes med at ytre sig og byde ind, så bliver denne vi-
den ekstremt magtfuld152. Udover at efteruddanne personalet i bestemte metoder, kom-
mer de kommunale strategier for dette til at understøtte opfattelsen af sprog som dét 
vigtige blik på barnet. Jeg argumenterer for at det bidrager til at forstærke det som det 
vigtigste overhovedet, og til at forstærke et særligt blik på og bestemte fortællinger om 
børn der ikke performer godt her. 
 Sprogvurderingerne placerer en del minoritetsbørn som dem der ligger nederst på ska-
laen – ”vi kan vist godt sige at vi har mange børn her, der ikke har verdens bedste sprog” (Opføl-
gende møde 061217). Det ligger helt implicit i talen og testningen af sprog at det er det 
danske sprog der er tale om. I det empiriske materiale nævnes eller høres andre sprog 
stort set ikke, medmindre jeg selv spørger eksplicit til det. Til trods for at halvdelen af 
personalet i Klyngehuset deler modersmål med en del af børnene med minoritetsbag-
grund153, ser det ikke ud til at gøre nogen forskel i sprogforståelse og hverdagsliv, und-
tagen ved særlige lejligheder/problemer. Når jeg i interviews og under værkstedsforløb 
spørger til det, så svarer de omvendt at det gør en klar forskel for børnene når de så 
eventuelt siger noget på fx arabisk:  
”MONIKA Det giver tryghed, det gør det bestemt 
JANNI og mod på, for barnet.. at kommunikere ikke? 
MONIKA Helt sikkert. Jeg har lært en dansk kollega at sige nogen ord, så troede børnene at hun ku 
bare snakke fuld arabisk, så de plaprede bare løs på arabisk …” (Interview 240117) 
 
Ifølge personalet gør det børnene trygge, og forældrene føler sig respekterede. Desuden 
giver det muligheder for at rydde misforståelser af vejen. Alligevel nævnes det aldrig, 
men underforstås at sprog er lig med dansk, det som Holm og Ahrenkiel kalder en ”na-
turalisering af småbørnssprog som dansk – og kun dansk”(Holm & Ahrenkiel 2018:41)(se også 

                                                      
152 En pointe som også Bundgaard og Gulløv fremhæver i Forskel og Fællesskab fra 2008 – 
hvordan den enorme politiske og pædagogiske fokusering på sprog kan mærkes og får betyd-
ning(Ibid; 70-71). På de 11 år der er gået, er den bevægelse kun blevet forstærket. 
153 Sprogene Urdu, Punjabi, Arabisk, Tyrkisk og Kurdisk, der er modersmål for hovedparten af 
børnene, er repræsenteret i personalegruppen.  
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Bundgaard og Gulløv 2008 og Palludan 2005)154. 
 Det får betydning for hvordan børn der ikke taler et godt dansk, opfattes.  
Det gør det muligt at omtale disse børn som nogen der ’ikke har sprog’, hvilket jeg hø-
rer igen og igen, uagtet børnenes flersproglige erfaringsbaggrunde. 
Det gør følgende udsagn, fra en samtale på Skovbrynets legeplads, muligt: 
ANNA; ”Og så er der Saraf, han kunne også i vuggestuen(tale dansk), men så har han været væk i 
6 måneder, i Afrika… i Tanzanien. Så har han glemt det hele”.  
KAREN:  hvor fra?” 
ANNA:” ja, fra Afrika”, svarer hun. Hun fortsætter; ”Ja så han har ikke noget sprog”. Hun kig-
ger over mod ham,(…..pause) ”eller ikke noget dansk sprog”. Saraf nærmer sig de store børn der leger 
i sandkassen. 
ANNA:  ”Vores børn er enormt omsorgsfulde…De er gode til at tage sig af de nye. Se nu får han lov 
til at stå der”. 
KAREN: ”Hvilket modersmål har han?......” 
ANNA: ”Afrikansk.” (Feltnoter 230916)                                                                                           
  
Jeg skriver efter en uge i logbogen: ”Jeg får den samme historie af alle om Saraf – han er fra Afrika, 
har været væk fra Danmark i 6 mdr, så han har glemt det danske, men det skal nok komme. Det er 
ligesom en historie der ikke rigtig forandres, og som genfortælles. Ingen har tilsyneladende gjort sig over-
vejelser over hvilket sprog han så taler, hvordan hans familieforhold er, hvad han har på hjerte osv. Det 
er som om han ikke rigtig er blevet til endnu”  (Logbog, sept. 2016) 
 
Historien om Saraf genfortælles uafhængigt af alle de voksne i institutionen med mere 
eller mindre samme ordlyd. Det er som om de ikke har spekuleret på det, før jeg spør-
ger om det.   
Reproduktionen af fortællingen om Saraf taler ham frem(eller ikke frem) på en særlig 
måde; som en fremmed der kommer langvejs fra og ikke kan tale, og som de indfødte 

                                                      
154 Hvilket understøttes i de nye reviderede læreplaner, hvor der skrives en del om sprog som al-
ment pædagogisk område, og hvor sprogvurderingerne er nævnt i sig eget afsnit. Her står der, at 
de skal bruges til at teste børn, der vurderes at have sprogproblemer, herunder to-sprogede 
børn, men intet sted nævnes det, hvad det for et sprog der er tale om (eller hvilket af de to sprog, 
hos de to-sprogede, der skal testes). To-sprogede er en personskabs-kategori, der som sådan ikke 
har noget med sprog at gøre, men i stedet fungerer som en kategori for minoritetsbørn. Det ad-
skiller sig fra de norske og svenske lovgivninger for daginstitutionsområdet, hvor der er krav om 
at børns flersprogede udvikling understøttes(se Holm og Ahrenkiel 2018 for sammenligning). 
Det står også i kontrast til  New Zealand’s læreplan for førskoleområdet: Te Whariki, hvor det 
fremhæves: ”Learner identity is enhanced when children’s home languages and cultures are valued in educa-
tional settings and when kaiko(teacher) are responsive to their cultural ways of knowing and being” (Ministry of 
Education, New Zealand 2017:p17). 
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tager godt imod, ’se, nu lader de ham stå der’. Samtidig er det tilsyneladende meget be-
grænset, hvad det er muligt at sige om ham, og hvordan det er muligt at se ham155.   
At det kan være svært at få nuancer på fortællingerne om børn der ikke taler på dansk, 
viser sig indirekte også i det modsatte tilfælde: 
I pausen under personalemødet rigger jeg projektoren til, imens der snakkes rundt om bordet. 
 ”Rana sagde 6 ord i træk til mig i går”, fortæller Line med overrasket og begejstret stemme. ”Jeg blev 
så glad for at høre hende sige mit navn”. ”Ja hun snakker helt vildt nu”, siger Christina. ”Hun er en 
stærk pige. Og kvik. Jeg tror ikke hun er understimuleret”. ”Ja” siger Lotte, ”den kognitive test viste 
jo heller ikke noget”. ”Hun ved også rigtig meget”, siger Christina. De fortsætter lidt. (Personale-
møde 6/3-2017) 
I logbogen skriver jeg: ”Jeg tænker, at det er som om de pludselig har opdaget hende, fordi hun er 
begyndt at snakke. I mine observationer (fra det sidste halve år) er der mange eksempler på, at hun 
ikke har kontakt med nogen, at ingen henvender sig, og at hun ikke henvender sig til nogen. Bortset 
fra inklusionspædagogen.” (Logbog 060317). 
 
På samtalen virker det som om at de pludselig har fået øje på Rana som om der kom-
mer flere nuancer på hende, fordi hun nu er begyndt at tale på dansk.  
Der etableres således en stærk forbindelse mellem at have sprog og dansk, og mellem 
dansk sproglig kompetence og at udtrykke sig. Sprog forstået som det danske sprog, ser 
ud til at blive afgørende som markør for hvordan man kan forstås. Samtidig ser det 
også ud til at det forbindes med at have noget at udtrykke. Hvis man ikke har sprog, så 
er der tilsyneladende ikke så meget at sige. Hvis man ikke udtrykker så på dansk, så er 
man tilsyneladende svær at få øje på som en der har et forehavende, som en der har no-
get på hjerte, eller som kan bidrage til fællesskabet, og fokus på åbnende samtaler for-
svinder.  
 
Der fremhæves således to grundlæggende forskellige opfattelser af det demokratiske, 
hhv. en forståelse der bygger på et syn på børn som nogen der kommer med noget/ta-
ger initiativer/har forehavender/optagetheder som det er relevant og meningsfuldt for 
dem at forfølge, og som de voksne bestræber sig på at høre, se og imødekomme i et el-
ler andet omfang, og en anden forståelse hvor nogen børn skal gøres klar først før de 
kan ses som sådanne. De kommer således ikke med noget som det er relevant at for-
følge, og ses i højere grad som nogen hvis adfærd skal korrigeres, før de kan betragtes 

                                                      
155 I mine observationer indgår Saraf i relativt få interaktioner i løbet af dagen og befinder sig en 
stor del af tiden alene i et af institutionens legehjørner, og han ser for mig ud til at være relativt 
usynlig for både børn og voksne. 
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som potentielle subjekter156.  Begge opfattelser befinder sig samtidig på et individorien-
teret niveau, der ikke forbinder sig til erfaringer i mellemzonen mellem individuelle øn-
sker og kollektive behov. 
 
 
Sprog og oplevelser som forudsætninger for deltagelse i de gode lege 
Begge steder er manglende dansk sproglige kompetencer desuden en udsatheds-kate-
gori, hvor det manglende (danske) sprog forbindes til en særlig handleviden, som bør-
nene så heller ikke har. Ud over et dårligt eller manglende sprog, mangler børnene også 
referencer og kendskab til omverden, og det får betydning for evnen til at kunne lege 
fantasifuldt i rollelege. 
THEA ”For mange år siden arbejdede jeg et sted hvor der hovedsagelig  kun var tosprogede børn eller 
næsten kun var tosprogede børn, og det var helt vildt interessant at se den der forskel på børn, der kom 
fra sådan  nogen hjem som var oplevelsesfattige, og hvor børnenes sprog faktisk også var fattigt, ikke 
kun på dansk, men også på deres modersmål, og når jeg sådan lige tænker på det, så tænker jeg tit på 
de der piger som havde sådan nogen rollelege, og de var helt vilde med at lege rollelege, køre rundt med 
dukkevognen og køre ind i køkkenet og lave mad, men deres rollelege var helt vildt stereotype, det 
handlede kun om at være mor, gå rundt med dukkevognen, lave mad, give baby mad og så køre en tur 
igen. De kunne slet ikke udvikle den der leg, den ku de lege sådan 3 år i træk, eller måske ikke helt, 
men der skete ikke noget nyt overhovedet, og når vi kigger på vores gode børn, så har de jo nogen lege 
som udvikler sig i alle retninger, og det tænker jeg, det er måske forskellen på de børn som måske er 
rige på oplevelser og rige på sprog og bliver fodret med ord hele tiden”(Værksstedssamtale 070217). 
 
I citatet forbindes det at være fattig på oplevelser og på sprog sammen med stereotype 
lege og manglende evne til at udvikle en leg i alle retninger. Omvendt fremhæves det 
som positivt ønskeligt at være det modsatte – de gode børn der ikke leger den samme 
leg hele tiden, men udvikler den ’helt vildt’. 
Det understreger det rigtige og ønskværdige barn og det uønskede og forkerte barn, 
som vi skal gøre noget ved. Citatet understreger også at der tilsyneladende er foretrukne 
lege og legekompetencer hvor det vilde og fantasifulde er bedre end det stereotype og 
måske hverdagsnære. Det der skal komme fra barnet selv, er således ikke lige gyldigt.  
Evnen til at lege gode lege der udvikler sig helt vildt, bliver således en målestok for om 
man er lykkedes som børnehavebarn – på om man har de rette referencer og sproglige 
                                                      
156 Det er samtidig to syn, der på en måde også afspejler de to forskellige opfattelser af sprog 
som hhv. ordforråd eller åbnende samtaler. Når fokus er på åbnende samtaler, drejer spørgsmå-
let sig om hvordan pædagogerne kan være opmærksomme på deres egen tendens til at lukke af 
for børnenes bidrag, i betydningen at her er der faktisk tale om børn med et bidrag. Når fokus er 
på ordforråd, drejer spørgsmålet sig om hvordan børn der ikke har sprog, kan få flere ord, så de 
kan komme til at bidrage.  
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kompetencer. (Jeg udfolder i kapitel 8 hvad der i øvrigt knytter sig af kulturelle forbin-
delser til det initierende børnehavebarn.) 
 Når man har svært ved at forstå hvad der foregår, så kan det være ekstra svært at lege 
på den gode måde. 
THEA ”Jamen så tænker jeg at de falder rigtig, rigtig meget igennem, lige præcis når de har et frit 
valg, når de selv skal iscenesætte sig selv, og selv skal gøre noget, skal deltage i en leg, så kan de rent 
faktisk ikke, så kan vi allesammen pege på de børn, der ikke kan være med, fordi de ikke forstår nok 
til at kunne være med” (Værksstedssamtale 070217). 
Når man ’falder igennem’, så bliver det tydeligt for omverden at man ikke lever op til 
forventninger om den rigtige opførsel, om at kunne levere varen. Citatet understreger 
idealet om det initierende barn som selv skal gøre noget, og at årsagen til at nogen børn 
ikke lever op til forventningen, er at de ikke forstår nok/kender nok til at kunne være 
med. Begge citater peger på at det er evnen til at komme ind i legen og udvikle den i 
vidt forskellige retninger der er indikatorerne på om man kan finde ud af det. Det yp-
perste er selv at kunne udfylde og udfolde sig i det mulighedsrum de voksne forestiller 
sig at legen er.  Således etableres manglende dansk sproglige kompetencer også som en 
forhindring for at blive til som det ideelle initierende legebarn. 
 
Manglende dansksproglige kompetencer opfattes således både som en forhindring for 
at kunne ytre sig og deltage i det ’demokratiske’, at kunne blive klar til skolen, og at 
kunne deltage i de gode lege.  
Jeg argumenterer for at det at udtrykke sig på dansk bliver en grænsemarkør for at blive 
genkendt som legitimt medlem af gruppen, at det bliver den grundlinse hvorigennem 
børn forstås og kategoriseres, særligt hvis man ikke har dansk som modersmål.  Så 
længe man ikke behersker sprog, dansk sprog, er man ikke rigtig til at få øje på endnu, 
men i en slags venteposition. En position der får betydning for hvem der kan ses og 
ikke ses som nogen der har noget på hjerte, og som kan bidrage til fællesskabet, og som 
får betydning for hvad der kan siges, fortælles og forstås omkring bestemte børn.  

b) Oplevelsesfattigdom og manglende omverdens kendskab 
Ud over sprog, tales betydningen af at have oplevelser, referencer og kendskab til hand-
lemåder tydeligt frem af pædagogerne, som forudsætning for at kunne forstå hvad der 
foregår, være med, snakke med, tage initiativer og bevæge det der foregår, hvilket kob-
les til ’det demokratiske’.  
Pædagogerne er især optagede af at børnene mangler oplevelser, kendskab til deres om-
verden og referencer. I Klyngehuset er det børnegruppen generelt, der fremstilles så-
dan. I skovbrynet er det en mindre gruppe børn, dem der på forskellig måde ’er noget 
med’.  Bestemte referencer nævnes af pædagogerne i forskellige sammenhænge som af-
gørende for at kunne deltage, bidrage og transformere i samtaler og samlinger, så vel 
som i lege. 
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KAREN ”Så, er det I siger også, at der er noget, i forhold til det der med at ytre sig, eller flytte på no-
get(…), at det skal man have nogen forudsætninger for, det kommer ikke af ingenting?  
MONIKA ”Altså børnene er nødt til, du er nødt til at give dem viden for, at de selv kan udvikle sig 
videre, hvis man kan sige det på den måde, hvis ikke de ved hvordan tingene fungerer i deres omverden, 
hvis ikke de ved hvordan…” 
JANNI(afbryder) ”de kan ikke lege zoologisk have, hvis ikke de ved hvad en zoologisk have er.” 
(Interview 240117) 
 
 De voksens opfattelser af hvad referencer er og kan være, og af hvad børnene mangler, 
ser ud til at samle sig om en bestemt type af referencer. Pædagogerne er optagede af at 
man skal kende sin omverden, der defineres ved bla. biblioteket, skoven, Zoologisk 
have, Rundetårn, bageren, viden om hvor fx æg kommer fra mm., og at det har betyd-
ning for om man kan forstå hvad der foregår, og om man kan være med.  Derudover er 
der på den ene side, en stærk opfattelse af at børnenes referencer og muligheder for at 
forstå det der foregår, hænger sammen med sproglige forudsætninger og oplevelsesrig-
dom eller mangel på samme, og at dette er knyttet til det børnene har med sig hjemme-
fra, det miljø de kommer fra, og på den anden side eller i forlængelse af det – en opta-
gethed af at fylde på, at udvide, at introducere ” så de selv kan vælge”, og så de får no-
gen af de manglende oplevelser. 
 
THEA: ”Altså jeg tænker tit på en eller anden artikel som jeg læste (…), som lige præcis handlede 
om deltagelsesmuligheder og det der. Nogen børn, der leger jul og nogen børn som aldrig har oplevet ju-
len og som rent faktisk ikke kunne deltage i den der leg, fordi de ikke anede, hvad det var for no-
get.(…). Hvis man er muslim, så forstår man måske ikke julen, og hvis man er dansker så forstår 
man helt bestemt julen, for det har man oplevet, men det kunne jo være masser af andre situationer, 
hvor man simpelthen ikke forstår noget, fordi man aldrig har nogen oplevelser, så man har ikke noget 
at hænge noget op på, for man har ikke oplevet ret meget, og man har ikke forstået ret meget af det, der 
foregår omkring en” (Værksstedssamtale 070217). 
 
I citatet kædes manglende erfaringer med at fejre jul sammen med manglende evne til at 
lege jul, og det bruges som eksempel på, at hvis man ikke har oplevet så meget, så for-
står man ikke så meget, og så er det svært at være med. Den udbredte juleerfaring 
blandt danske børn, bliver til en mangel på oplevelser hos muslimske børn, hvilket for-
binder erfaringer med jul med det normale og rigtige, og det modsatte med det afvi-
gende. Ligesom der i det hele taget skelnes mellem børn der har mange oplevelser, og 
børn der ikke har så mange. Forståelse kommer desuden her til at handle både om 
sproglige kompetencer og om bestemte erfaringer eller mangel på samme. 
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Bestræbelserne på gerne at ville give børnene nogle flere referencer og noget mere om-
verdenskendskab, udtrykkes eksplicit omkring de vokseninitierede aktiviteter i Klynge-
huset, herunder ture ud af huset. Turene har ofte mange formulerede formål, men de to 
der træder særligt frem, er hhv. at arbejde med de sociale relationer blandt børnene i 
gruppen, så de får øje på hinanden, samt at udvide børnenes omverdenskendskab, så 
der kan rådes bod på hvad der defineres som børnenes oplevelsesfattigdom; 
 
 ”DINA Umiddelbart tænker jeg, at man godt kan have flere eller mindre oplevelser.  Alle børn ople-
ver ikke det samme, alle børn oplever noget forskelligt. Uanset om det er med familien derhjemme eller 
tager ud og oplever noget eller går en tur i skoven eller om det er herfra og vi går en tur til biblioteket.  
Herfra og op til biblioteket kan du jo have 10 forskellige oplevelser. 
THEA: Hvis man har nogen voksne omkring sig som faktisk kan  sætte ord på det der sker” 
(Værksstedssamtale 070217). 
Det ligger implicit i citatet at der er tale om særlige ting der er oplevelser, og som de her 
børn mangler; skoven eller biblioteket, at man kommer ud(af hjemmet), og at der knyt-
tes en særlig kvalitet til det, nemlig at der skal være voksne omkring, der taler med en 
om det man oplever, før det bliver til oplevelser.  
”MONIKA(….) men de er jo nødt til at få nogle redskaber. De er nødt til at få, synes jeg, få noget 
viden omkring deres omverden for at kunne udvikle sig, og der er vi nødt til at også at have forældre-
samarbejdet mere ind i, fordi der er en del børn, som der ikke bliver snakket til. Der er en del børn 
som ikke får forklaret nogen ting i deres omverden, hvad laver en bager?, hvor får vi æg fra?, ja dem får 
vi fra supermarkedet, fra føtex, nåh ok… men hvor kommer æg(egentlig) fra?(sarkastisk tonefald)” 
(Interview 240117). 
 
Børnene tales her frem som nogen der ikke har viden om basale ting i deres omverden, 
fordi de ikke får nok af en bestemt slags oplevelser, og fordi deres forældre, ifølge pæ-
dagogerne, ikke snakker til dem og giver dem ordentlige forklaringer. Både forældre og 
børn fremstilles her som mangelfulde.  Desuden er der tilsyneladende et hierarki af op-
levelser og omverdenskendskab der er defineret ved at handle om hvad børnene oplever 
uden for institutionen, og der er en forståelse af, at nogen oplever meget, og nogen op-
lever lidt. 
I den lille gruppe af børn i Skovbrynet som ifølge pædagogerne ’har det svært’, og som 
’der er noget med’, befinder søskendeparret Rafiq og Rana sig: 
”LOTTE Det jeg siger er, at Rafiq.., altså de er jo vant til at sidde omme i et baglokale(til en kiosk) 
ikke, de er ikke de mest stimulerede børn, det kan vi vist godt blive enige om. De har også et meget un-
derstimuleret sprog og understimuleret på alle mulige måder, det der med at blive stillet foran cartoon157. 
Vi ved rigtig meget om Rafiq og Rana’s baggrunde. De kan jo alle farver på engelsk osv. (Værks-
stedssamtale 240417) 
Også her forbindes manglende stimulation med et understimuleret sprog og børn der er 

                                                      
157 Cartoon network, Tv kanal med tegnefilm 
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understimulerede på oplevelser. Samtidig vidner citatet også om forhold der er i Rafiq 
og Ranas umiddelbare erfaringsverden (Baglokalet til en kiosk, cartoon network og alle 
farver på engelsk), men som tilsyneladende ikke er hverken oplevelser eller stimulation.  
Samlet set defineres oplevelser, omverdenskendskab og referencer implicit til et be-
stemt ideal om den gode barndom der implicit fremstilles som normal og naturlig, sam-
tidig med at den tales frem som en nødvendig forudsætning for at kunne deltage i bla. 
legene. 
 
Hvordan får man omverdenskendskab og referencer?  
Udover at tage på ture til de steder man ifølge pædagogerne i Klyngehuset skal 
kende(bla. Biblioteket, Rundetårn, Skoven), nævner de som eksempel på hvordan de gi-
ver referencer til børnene, at de netop har læst historien om Guldlok og de tre bjørne 
højt for børnene. De nævner projektet som et eksempel på at de laver et oplæg til bør-
nene hvor de skaber så at sige en reference som børnene så selv tager videre og gør no-
get ved. De begrunder desuden projektet med at evnen til at fortælle en historie ud fra 
billeder testes ved 5 års sprogtesten: 
 
”JANNI Det er på basis af de sprogvurderinger der er blevet lavet på de kommende skolebørn, hvor 
man ku se, at de havde faktisk svært ved at lave en fortælling ud fra nogen billeder. Og det er jo noget 
der er vigtigt, og det var jo sådan de fleste af børnene, så det er jo noget vores børn hernede har brug for 
at træne. Det er noget vi ikke gør så meget ud af som personale, ellers ville de jo være bedre til det”(In-
terview 240117). 
 
Citatet peger på at pædagogerne får øje på børnenes mangler, her evnen til at fortælle 
ud fra billeder, gennem sprogvurderingerne der udpeger det som vigtigt. Samtidig med 
at pædagogerne pålægger(s) sig selv et stort ansvar i forhold at udbedre samme mangler. 
Det understreges hvad det gode og rigtige barn skal kunne, og hvad det samtidig er som 
andre børn mangler, og vigtigheden af at arbejde med det.  
Følgende er et uddrag fra en værkstedssamtale hvor Guldlok projektet omtales, og der 
tales om sammenhængen mellem at kende til det der foregår, og muligheden for at byde 
ind i relation til det konkrete barn Asger, der omtales som et barn med store sproglige 
vanskeligheder, og hvor der har været iværksat forskellige indsatser: 
 
MIRA: ”Når vi snakker om Asger ikke, altså der da vi havde grupper ikk?, her ”  
JANNI: ”Guldlok?” 
MIRA: ”ja, jeg synes, han var rigtig god til at være med ikk, og der var slet ikke noget, og lytte med 
og holde bamsen og ligesom han fulgte med. Han var rigtig god til det”. 
JANNI: ”Den har hans mor også læst for ham rigtig mange gange, har hun fortalt. Så… det har væ-
ret rigtig godt I lige havde valgt den, for så ku han, så ku han være super meget på der”. 
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MIRA: ”Ja der var slet ikke noget med ham, og du så det også godt selv, da du gik forbi(til 
JANNI)” (Værksstedssamtale 070617). 
 
I eksemplet får Asger, ifølge pædagogerne, mulighed for at bidrage og at være med, at 
kunne noget af det man skal, fx svare på pædagogernes spørgsmål, netop fordi han ken-
der historien. Mor har læst den for ham. Han fremviser således den handleviden som 
situationen efterspørger. For nogen er Guldlok således en ny reference, for andre, i det 
her tilfælde Asger, er den kendt. For nogen er de kulturelle forbindelser til højtlæsning 
kendte, for andre er de nye. Samtidig med at pædagogerne taler frem at kendskabet til 
Guldlok historien betyder at Asger  ’er mere med’, fremgår det ikke hvad det betyder 
for de børn der ikke kender til Guldlok på forhånd. Projektet om Guldlok der blev sat i 
værk for at give børn flere referencer og træne dem i historiefortælling efterfølgende, 
gør Asger synlig som deltagende, fordi han kendte den i forvejen – hvilket på en måde 
sætter ham uden for målgruppen. Samtidig fremhæves det som positivt, at det netop var 
den historie, fordi han så var ’mere med’. At det var godt for ham. Det giver ham en 
banefordel som de børn for hvem Guldlok historien var ny, og som var den primære 
målgruppe for forløbet, ikke har. Samtidig forbliver dette usynligt, ikke italesat – og 
kommer derfor utilsigtet til at reproducere bestemte børn som mere mangelfulde end 
andre158. Omvendt fremhæver pædagogerne netop ambitionen om at skabe en ny fælles 
reference som en af begrundelserne for at de læser historien for alle børnene i institutio-
nen og efterfølgende spiller den som teater. 
 
Når referencer og handleviden forbindes til bestemte former for omverdenskend-
skab(Zoologisk have, Rundetårn og bageren) og kulturgenrer(højtlæsning, sange, 
tegne/male, dansk sprog) kommer  hovedparten af børnene i Klyngehuset til at fremstå 
som mangelfulde, referencesvage og oplevelsesfattige, og det bliver samtidig umuligt at 
få øje på andre typer af referencer og andre typer af handleviden. 
 Min pointe er ikke at det ikke i sig selv kan give mening at finde ud af hvad bageren la-
ver eller besøge Rundetårn, men at personalets enorme opmærksomhed på børnenes 
mangler, kombineret med forestillingen om referencer og omverdenskendskab som no-
get der står i modsætning til børnenes hverdagsliv, kan komme til at overse og under-
kende de erfaringer og referencer de rent faktisk har ”however slender or meagre” som De-
wey skriver(LW13 i Garrison et al 2012 – se kapitel 3). 
Men det betyder også at nogen børn bliver svære at få øje på som nogen der kan bi-
drage og have noget på hjerte. 

                                                      
158 Bundgaard og Gulløv 2008 viste i deres undersøgelse af sociale præferencer i hverdagslivet, at 
der var et tydeligt mønster i hvilke børn der ønskede højtlæsning og dermed fik læst højt, og 
hvilke børn der ikke gjorde eller havde tålmodighed til eller motivation for det – et mønster der 
afspejlede den boglige tradition i hjemmet(Bundgaard & Gulløv 2005:83). 
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Hvis pædagogernes opmærksomhedsfelt er rettet mod børnenes mangler, bliver de i 
højere grad synlige som objekter for en kompensatorisk indsats, hvor deres hverdags-
livserfaringer bliver usynlige, ligesom det bliver svært at få øje på dem som initierende 
legebørn. 

c) Dannelse, kultur og rødder 
Opfattelsen af referencer og omverdenskendskab som knyttet til noget der befinder sig 
langt fra hverdagslivet i institutionen, knyttes også til en forestilling om dannelse, kultur 
og rødder. 
En måned efter min start i Klyngehuset fortæller jeg på personalemødet om min første 
dag i institutionen og mit møde med Løvestuens sangmappe, der består af gamle meget 
kendte danske børnesange, og jeg fortæller at det er sange, jeg selv har sunget for mine 
børn, og som er blevet sunget for mig. 
Jeg spørger til deres overvejelser bag sangmappens udformning: 
THEA ”Jamen jeg kommer jo bare til at tænke på det her med sange, ikke fordi…   jeg tænker det 
handler jo også rigtig meget om dannelse på en eller anden måde, altså de her sange, som jeg selv sang, 
dem sang jeg også for mine børn, og som jeg synes er super vigtigt, at min datter synger dem for sine 
børn, fordi hun også synes, det er vigtigt (…)altså det jeg tænker er gode film og gode bøger, og jeg har 
enormt meget lyst til at børn i dag også kender de der gode gamle, at de også kan synge jeg ved en lærke-
rede,  eller nogen af de der gamle sange og kan koble .. lige præcis det der med at have en eller anden 
kulturforståelse; det er det her land og den her tid vi bor i. Det har jeg rigtig meget brug for, men også 
noget som de kan synge sammen med mormor som sikkert også kender de der sange, altså ikke fordi de 
skal synge dem sammen med mormor, men altså det der med at have nogen rødder på en eller anden 
måde, det tænker jeg også er en del af det med at være dannet” (Værksstedssamtale 070217). 
 
I citatet forbindes sangene i sangbogen til dannelse og kulturforståelse, herunder kend-
skab til gode film og bøger. Eksplicit i fht. til sangene forbindes kendskabet til ’de der 
gamle’ og evnen til at synge dem, til at have kulturforståelse og kunne koble til ’det er 
dét her land og den her tid vi bor i’. Kendskabet til ’de her’ sange forbindes med kultur-
forståelse og nærmere bestemt til en forståelse af Danmark og den her tid.  
Samtidig forbindes det til noget personligt, som man kan synge med mormor, ’der sik-
kert også kender de der sange’. At have rødder der kan forbinde en med det man kom-
mer fra, og som kendes i generationer, og det præciseres som at være en del af det at 
være dannet. At synge netop de her sange med børnene kan altså forstås som en måde 
at understøtte eller udbygge børnenes kulturelle dannelse, ved at bygge på forestillingen 
om bestemte rødder. Sangmappen og syngeriet fremhæves således som en af de måder 
pædagogerne arbejder med at råde bod på hvad de forstår som børnenes manglende re-
ferencer.  
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Fremstillingen betyder samtidig at 75-80 % af børnene i institutionen kommer til at be-
finde sig udenfor det, der forbindes med rødder, kultur og dannelse, idet de ikke har 
dansk som modersmål, og med stor sandsynlighed ikke bedsteforældre der er vokset op 
i Danmark, og derfor formentlig ikke en mormor, der kender de her sange. Derudover 
er der en mindre gruppe børn i institutionen der har dansk som modersmål, men som 
ikke nødvendigvis kommer fra familier, hvor der er tradition for at synge.  
Det fremstår derfor som ekstra vigtigt at give netop de her børn de her sange, så de kan 
få noget af det de mangler; kulturforståelse, rødder og dannelse.  
I citatet modererer THEA samtidig sine udtalelser med ’altså det jeg tænker er gode film 
og gode bøger’ og ’altså ikke fordi de skal synge med mormor’, som om hun er fuldt 
klar over, at det her kan defineres på mange måder, og som for at sætte tryk på at det 
’bare’ lige er det som jeg mener. Det gør det samtidig til en lidt personlig udtalelse(så-
dan er det for mig/ i min verden), som beskytter den mod kritik. 
THEA fortsætter lidt; 
THEA ”…Og det jeg tænker, er måske i virkeligheden også at vi skal give de her børn noget kvali-
tet(…)og så kan man jo altid diskutere hvad er god kvalitet i børnesange osv. osv. Vi har jo også 
snakket lidt om hvad det er for nogen bøger vi gerne vil læse for børnene, det er jo ikke alle bøger jeg 
gider læse for børnene, fordi jeg synes de er for ringe ikk, så når vi gør noget sammen med børnene, er vi 
i hvert fald nødt til at overveje hvorfor gør vi det?, hvad er kvaliteten i det vi gør her?, og det er jo for-
skelligt fra den ene til den anden. Man kan jo elske en bog som andre hader, fordi man tænker den er 
tåbelig, så det er jo ikke entydigt, men man må i hvert fald selv have gjort sig nogen overvejelser over 
det” (Værksstedssamtale 070217). 
 
Her tilføjes spørgsmålet om kvalitet, ’vi skal give de her børn noget kvalitet’, der forbin-
des til fx gode bøger vi skal læse for børnene. På samme måde som med sangene, udpe-
ges der forbindelser mellem bøgerne og et kvalitativt univers, som børnene har brug for 
at blive indført i. 
Samtidig lægges der også her vægt på at kvalitet jo er noget man kan diskutere, og noget 
man kan have personlige præferencer for ’man kan jo elske en bog som andre hader’. På den 
anden side må der være nogen overvejelser om hvad der er kvalitet.   
THEA giver indirekte udtryk for at kvalitet, kulturforståelse og dannelse ikke er noget 
universelt, men netop noget hun føler for, som hun synes er godt. Samtidig udpeger 
hun forbindelse til alles rødder, kulturforståelse og dannelse og knytter det til den tid og 
det sted vi lever i. 
Det er påfaldende at barndoms landskabet af bøger og sange fremstår helt naturligt, og 
’indholdet’ i det reduceres til et spørgsmål om god og dårlig kvalitet og om rødder.  No-
gen bliver således u-dannede og uden rødder. Noget bliver god kvalitet, noget andet bli-
ver dårlig kvalitet. Samtidig tales det frem som noget vi også(bare) gør fordi jeg person-
ligt synes det er fint – som om det sagtens kunne have været noget andet, at det sådan 
lidt tilfældigt lige passer med hvad jeg i øvrigt også synes er dannelse, kulturforståelse 
og forbundet med nogen rødder som nogen skal have.  
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Med andre ord kan man sige, at danske middelklassenormer og værdier italesættes som 
universel dannelse, noget vi alle ville have godt af at have, som de rette rødder. Ordet 
kvalitet bidrager til naturaliseringen. Hvis det her er kvalitet, hvad er så det modsatte? 
Ehn og Löfgren fremhæver det som et centralt fænomen med udviklingen af borgerska-
bet og middelklassens fremvækst i løbet af det 20. århundrede i den vestlige verden. De 
skriver: ”… for borgerskabet blev dets egen måde at leve på og tænke på, ikke en klassekultur, men 
en menneskekultur, et kulturmønster som andre grupper i samfundet måtte lære(eller mangler).( Ehn 
og Löfgren 1995: 75)  
Det lidt tilfældige, personlige bidrager desuden til naturaliseringen af definitionerne på 
hvad der er rødder, kulturforståelse, kvalitet og dannelse, og hvem der har retten til og 
muligheden for at definere det. Det understreger at den kvalitet, de rødder og den dan-
nelse som nogen skal have, og som nogen mangler, er hentet i sit helt særlige danske 
billede, samtidig med at det producerer det som Vibe Larsen, med inspiration fra Gun-
nar og Alvar Myrdahl, kalder kulturelt efterslæb hos de andre (Larsen 2011:61). Natura-
liseringen bidrager desuden til at sløre magtrelationerne og den tilsyneladende ulige ad-
gang til at definere hvad lige jeg tænker er kvalitet, og beskytter det dermed mod kri-
tik159. 
 Det italesættes tilsyneladende ikke hvem, der har retten eller muligheden for at definere 
kvalitet og dannelse, og dermed efterslæbet hos de andre, men fremstår i stedet netop 
som noget naturligt. I Klyngehuset er halvdelen af personalet minoritetsrepræsentanter, 
og jeg spekulerer på hvilke muligheder de har for at definere hvad der er rødder, kultur-
forståelse, kvalitet og dannelse, og helt konkret fx hvad det er for sange eller bøger der 
er kvalitet, og hvad kvalitet i øvrigt kunne handle om.  
 Udover manglende referencer til bestemte fænomener i omverden og oplevelsesfattig-
dom i det hele taget, så betragtes en del af børnene således som i mangel af en særlig 
form for kvalitet og dannelse der kan give dem nogle rødder der samtidig fremstår som 
en umulighed.  
  

                                                      
159 Se Ringer 2013 med henvisning til Jonathan Potter 1997. 



 166 

4)Det initierende barn og det integrerede barn 
I det følgende tænker jeg videre over betydningen af dette, i forhold til spørgsmålet om 
muligheder for at blive til som en der kan bidrage og have noget på hjerte, med Judith 
Butlers begreb om rammer.  
Rammer forstås i Butlers terminologi som normative udsnit af virkeligheden, der ind-
rammes eller rammesættes på særlige måder i betydningen at nogen eller noget bliver 
synligt indenfor rammen, mens andet og andre forsvinder160. I Butlers forståelse er 
rammer ikke bare udsnit af virkeligheden, men skal forstås som en række politiske 
magtoperationer der påvirker vores opfattelser af hvad der tæller som virkelighed.  Med 
en Butler optik kan det kulturelle ideal om det initierende legebarn og mangelsynet på 
særligt minoritetsbørn forstås som en indramning af virkeligheden der bliver styrende 
for hvem og hvad de voksne kan få øje på, hvilke erfaringsbaggrunde der kan ses, 
hvilke børns ytringer der kan høres og følges, og hvilke liv der kan opfattes som rigtige 
og værdifulde.  
Butler tager udgangspunkt i en grundlæggende antagelse om kroppens generelle usik-
kerhed som et fælles vilkår for alle eksistenser. 
 ”Kroppens væren er altid overgivet til andre, til normer, til sociale og politiske organisationsformer som 
har udviklet sig historisk for at maksimere usikkerhed for nogle, og minimere usikkerhed for an-
dre”(..).”Den mere eller mindre eksistentielle forestilling om usikkerhed er således forbundet med et 
mere specifikt politisk begreb om usikrethed” (Butler 2015:40)161. 
 
Det betyder at alle mennesker i udgangspunktet er lige sårbare og er udleveret til omgi-
velsernes vurderinger, organiseringer og beskyttelse, men at nogle kroppe er mere sik-
rede end andre af historiske og politiske årsager, og at usikretheden derfor grundlæg-
gende er et politisk spørgsmål, der i princippet kunne sætte andre skel mellem hvem der 
er sikrede og usikrede. De normative rammesætninger af hvilke liv der er liv, og dermed 
mest værd at leve,162 får betydning for hvilke liv der frembringer fordringen om beskyt-
telse mod fx beskadigelse, vold, arbejdsløshed og fattigdom. Vi kan ikke få øje på liv 
som liv, hvis det ikke produceres på baggrund af nogle normer der gør, at vi kan gen-
kende det som liv.  
”Disse kategorier, konventioner og normer som forbereder et subjekt til anerkendelse, som fremkalder 
et sådant subjekt, går forud for og muliggør selve anerkendelseshandlingen. Genkendelighed kommer i 
den forstand før anerkendelse”(Butler 2015: 43). 

                                                      
160 Begrebet rammer refererer til billedrammen der konkret indrammer noget og ikke noget an-
det. Rammer forstås her altså ikke i betydningen af ramme-betingelser som det, der ligger rundt 
om eller neden under, som fx når vi taler om organisatoriske eller samfundsmæssige rammer. 
161 Usikkerhed er oversat fra det engelske precariousness, mens usikrethed er oversat fra det en-
gelske precarity(se oversætterens forord s.22 i Butler 2015). 
162 og dermed nogen vi sørger over tabet af, heraf begrebet sorgbare liv. 
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Det der normativt definerer hvad der er et liv, får således betydning for hvad der kan 
genkendes som liv, og dermed hvilke liv der kan anerkendes som liv.   
Det er ikke det samme som at subjektet udelukkende skabes af de betingelser det er ud-
sat for. Normative anordninger bliver afbrudt af hinanden, de dukker op og fortoner 
sig afhængig af mere omfattende magtoperationer, og de konfronteres ofte med spøgel-
sesversioner af det de hævder at vide. Spøgelsesversionerne er de mulige normer, det 
overskud af normer, personskaber og genkendelighedsmuligheder som falder uden for 
rammen, men som samtidig er med til at tydeliggøre den. Når versioner af virkelighe-
den skrottes eller ekskluderes til et domæne af uvirkelighed, betyder det at der skabes 
genfærd som hjemsøger den bekræftende version af virkeligheden – et levende og af-
kræftende spor. Potentialet for alternativer er således i princippet altid til stede. Her lig-
ger der et potentiale i at bringe spøgelsesversionerne frem i lyset, så de kan bryde ram-
merne, og se nærmere på hvad der huserer af genfærd i kanten af rammen der kan for-
styrre og udfordre eksisterende rammer.  
 
Med inspirationen fra Butler rejser eller forlænger jeg spørgsmålet om hvilke mulighe-
der der er for at blive til som en der har noget på hjerte, og som kan bidrage til fælles-
skabet, til spørgsmålet om muligheden for at blive set som en der har noget på hjerte og 
kan bidrage. Man må kunne genkendes som potentielt subjekt for at kunne inviteres til 
erfaringer med subjektivitet. Opfattelsen af børn som mangelfulde, oplevelsesfattige og 
sprogfattige betyder at de omtales som objekter for pædagogiske indsatser, og gør dem 
synlige på en ganske bestemt måde. En måde der ligger langt fra subjektifikationens do-
mæne og langt fra den grundlæggende antagelse om lighed(se kap.3). De falder således 
uden for rammen af de gode børnehavebørn, og erfaringer fra deres umiddelbare hver-
dagsliv, herunder fx erfaringer fra en fler-sproglig hjemmebaggrund, bliver helt usynlige. 
Samtidig får det betydning for hvordan de ikke-synlige børn har mulighed for at erfare 
om sig selv, at være nogen der er genkendelige som initierende børnehavebørn med no-
get på hjerte. Det rejser spørgsmålet om hvorvidt og hvordan det bliver muligt at erfare 
om sig selv, at jeg kan være sådan en der hører legitimt til og kan bidrage til fællesska-
bet. 
 
Rammeværket er de bagvedliggende normer som skaber rammerne for hvad der bliver 
synligt og ikke synligt i hverdagslivet. ”Det fortolkende rammeværk fungerer ved stiltiende at 
skelne mellem de befolkninger som mit liv og min eksistens er afhængig af, og de befolkninger som re-
præsenterer en direkte trussel mod mit liv og min eksistens” (Butler 2015:79). Oversat til dagin-
stitutions konteksten betyder det, at rammeværket stiltiende formulerer bestemte børn 
som nogen der enten er potentielt i fare eller udgør en trussel, og derfor som nogen der 
skal udsættes for bestemte indsatser der kan gøre dem genkendelige som integrérbare 
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individer i daginstitutionens fællesskab.  Begreberne om rammer der cirkulerer og ind-
rammer virkeligheden og de bagvedliggende rammeværk inviterer således til at forstå 
pædagogernes indramning af konkrete børn som nogen der ikke har sprog eller er ople-
velsesfattige, i lyset af bredere samfundsmæssige dagsordener der bidrager med norma-
tivt ’materiale’ til bestemte normative forståelser. Med inspiration fra begrebet om nor-
mative rammeværk rejser jeg spørgsmålet om hvordan de konkrete indramninger af det 
initierende legebarn, og sprog som grænsemarkør, er forbundet med udpegninger og in-
vitationer i politiske intentioner og lovgivende retningslinjer der ligger udenfor de speci-
fikke kulturelle forbindelser i de konkrete daginstitutioner. Jeg argumenterer på den 
baggrund for at dagtilbudsområdet, som en del af frontlinjerne i velfærdsstaten, er base-
ret på et grundlæggende integrationistisk rammeværk. 
Vibe Larsen og Trine Øland beskriver integrationisme som en fundamental stræben i 
det velfærdsstatslige projekt om at skabe sammenhængskraft og sikre nationens overle-
velse. Integrationisme er rettet mod at skabe orden og at integrere den Anden ved at 
gøre ens. Samtidig opretholdes grundfortællingen om at det etniske står i modstrid med 
det nationale. (Larsen 2012;2010), (Larsen og Øland 2011). Integrationismen bygger på 
forestillingen om lokalsamfund og befolkninger som en lang og rodfæstet historie med 
tilhørende afgrænselige identiteter der umiddelbart er genkendelige i forhold til enkle 
omdrejningspunkter. Det gør det nemt at afgøre og håndtere hvem eller hvad der hører 
til, og hvilket fundament der bygges på. Det bygger på en forestilling om et samfund 
hvis harmoni består i dets grundlæggende enshed og forestillingen om fælles værdi-
grundlag163.  
Larsen og Øland skriver:  
”Målet med forestillingen i integrationismen kan siges at være en enhedskultur; troen på natio-
nalstaten og majoritetskulturens integrative kræfter. Integrationens grundlæggende logik er at 
etablere en lighed der udjævner forskelle, hvilket kan udtrykkes med ’viljen til det samme’. 
Samtidig bygger integrationsmine på at den anden aldrig kan tillades helt at blive den samme. 
Grænsen mod den anden genoprettes hele tiden og på forskellig vis. Integrationspolitikken må 
således basere sig på kontinuerlig og uophørlig grænsedragning for overhovedet at være legitim. 
Logikken indebærer at der findes noget anderledes og passivt som kan integreres, og samtidig 
en homogenitet der kan integreres til”. (Larsen & Øland 2011:8). 
Når THEA taler om at børnene gennem kendskab til de gamle danske børnesange får 
nogen rødder og forbindelser til ’det her land’ og den her tid, i form af nogen sange 
som mormor også kender, så kan det ses som et integrationistisk rammeværk hvor alle 
ideelt set skal have de samme rødder for at kunne blive forbundet med det fælles pro-
jekt. Samtidig med at det fremstår som en umulighed, når nu mormor med al sandsyn-
lighed ikke kender de her sange. Det fremstår dermed som en umulighed at de konkrete 
børn kan lykkes med at blive ’den samme.  

                                                      
163 En forestilling, der lægger sig tæt op ad nationalstatslige forestillinger, hvor nationen forstås 
som lig med stat, homogent folk og territorium. 
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Integrationismen som en driver i det velfærdsstatslige projekt er en måde at beskrive 
det rammeværk der driver pædagogikken og definitionen af det pædagogiske område, 
og som tilbyder bestemte tolkningsressourcer til de konkrete normative rammer. 
Det integrationistiske rammeværk kommer bla til syne i både dagtilbudslov og lærepla-
ner, hvor enhver henvisning i retning af multikulturalitet, mangfoldighed, flere sprog, 
diversitet etc. er stort set fraværende, med et par ganske få undtagelser hvor det påpeges 
at børn skal møde deres egen kultur og andres164, men der er ingen invitationer til at få 
øje på eller anerkende mangfoldighed i børnenes sprog- og oplevelsesbaggrunde, eller 
til at medtænke dette i den pædagogiske praksis165. Det er ikke noget man forventes at 
forholde sig til, blive dygtig til, eller praktisere. Ligesom pædagogerne heller ikke invite-
res til at reflektere over betydningen af naturaliserede forståelser af den gode barndom 
og de ideelle børn.  
Desuden kan det integrationistiske rammeværk bidrage til at forklare den måde hvorpå 
demokrati, danskhed og daginstitution skrives frem i fht. ghettoplanen, jvf. kapitel 1. 
Her bor den gode nordiske barndom som minoritetsbørnene skal indlemmes i.  
De politiske rammesætninger understøtter indramningen af særligt minoritetsbørn som 
mangelfulde og grundlæggende forkerte, og bidrager til at guide pædagogernes opmærk-
somhed i bestemte retninger, og får indflydelse på hvad det bliver muligt at få øje på in-
den for de rammer der cirkulerer. 

5) Mangelsyn og muligheder for demokratiske erfaringer 

Integrationismen udgør således et normativt rammeværk der i sin bestræbelse på at 
skabe en håndterbar enhed, understøtter indramningerne af bestemte børn som man-
gelfulde, som nogen der falder uden for rammen om det initierende legebarn, og som 
der derfor skal ske noget med, før vi kan få øje på dem inden for denne ramme 
Det initierende legebarn i den bevægelige børnehave er samtidig et barn der opfattes 
som et barn der kan bidrage, og som har noget på hjerte. Det er her det indlejrede ’de-
mokratiske’ i den pædagogiske kultur forstås. Børn der falder uden for denne ramme, 
falder derfor også uden for subjektivitetens domæne. De kan tilsyneladende kun ses 
som objekter for kompenserende indsatser.  
Samtidig er initiativer, nysgerrigheder, bidrag og ytringer forbundet med en bestemt 
kulturel handleviden og konkrete kulturelle forbindelser der får betydning for om indi-
videt kan genkendes som et initierende legebarn.  

                                                      
164 Styrkede Læreplaner 2018:46 
165 Selvom Dagtilbudsloven og Nye styrkede Læreplaner blev vedtaget i 2018, dvs. efter feltar-
bejdets afslutning, er invitationerne de samme(se kap.1).  
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Der etableres en sammenhæng mellem opfattelsen af bestemte børn som mangelfulde 
og nødvendigheden af at give dem noget bestemt for at råde bod på det. Noget som vi 
ved hvad er, for at de kan være klar, både til det demokratiske og til skolen.  Desuden 
etableres der en sammenhæng mellem idealet om det initierende legebarn og det demo-
kratiske, der således smelter mere eller mindre sammen. Det initierende legebarn er 
også et barn der forstår, deltager i forhold til gruppen, ytrer sig og byder ind. Det står i 
modsætning til antagelsen om lighed som forudsætning for invitationer til erfaringer 
med subjektivitet. Nogen er ligesom mere klar end andre. En bestemt forståelse af refe-
rencer gør bestemte børns erfaringer usynlige, og skelner mellem børn som nogen der 
allerede er klar til det demokratiske, og nogen der ikke kan ankomme til subjektivitetens 
domæne. De er først og fremmest at forstå som nogen der har brug for kvalificering i 
form af at lære sprog og socialisering i betydningen at lære bestemte omgangsformer.  
 
Når jeg formulerer spørgsmålet om muligheder for at gøre sig erfaringer med subjekti-
vitet som spørgsmålet om muligheder for at blive inviteret som en, der har noget på 
hjerte, og som kan bidrage – at situationer inviterer til det – så bliver den første forud-
sætning at man er til at få øje på som potentielt subjekt. I næste kapitel vender jeg til-
bage til hverdagslivet i børnehaven og undersøger de kulturelle forbindelser for det ini-
tierende legebarn, som de konkret folder sig ud i den bevægelige samtidige børnehave, 
og viser hvordan det gør bestemte handlinger synlige og andre usynlige.  
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Kapitel 8   Det Initierende (og 
synlige) legebarn - idealer for 
børn, barndom og pædagogik 
Her geninstallerer jeg det normative ideal om det initierende legebarn i den bevægelige 
samtidige børnehave der blev fremkaldt i kapitel 6, og fremanalyserer de kulturelle for-
bindelser for den handleviden børn ser ud til at skulle håndtere for at blive genkende-
lige som sådanne. Jeg vender således tilbage til analysen af hverdagslivet som det kon-
kret gøres, særligt i de børne-initierede tidsrum, med det analytiske blik på situationer 
og erfaremuligheder i den bevægelige og samtidige børnehave. Kapitlet viser at den 
grundlæggende driver – dét der egentlig forsøges opnået i konkrete handlinger, ser ud 
til at være en stærk bestræbelse på at understøtte det initierende legebarn ved at aner-
kende og give plads til børnenes forehavender, til trods for mangelsynet på en del af 
børnene, som vi så i forrige kapitel. Det vises samtidig hvordan disse bestræbelser gøres 
på tværs af og igennem konkrete kulturelle forbindelser mellem børns handlinger og 
opfattelsen af disse som spor, ytringer og forehavender i relation til hverdagslivets ryt-
mer og landskaber. Samtidig vises det hvordan bestemte børn og deres spor, ytringer og 
forehavender slynges ud i periferien af hverdagslivet, og at disse børn især ser ud til at 
gøre sig erfaringer med at befinde sig i kanten af støvboldens læringsrum. 

1)Situationer og erfaremuligheder i den bevæge-
lige samtidige børnehave 
I det følgende genbesøger jeg de børne-initierede tidsrum i daginstitutionens hverdags-
liv, der hvor det initierende legebarn må forventes at have særligt gunstige udfoldelses-
muligheder, og kigger nærmere på hvordan situationer og erfaremuligheder for det initi-
erende barn konkret folder sig ud. 
 
At træffe valg på tværs af andre børns samtidige bevægelser 
Det er morgen på Rød Stue i Skovbrynet. På gulvtæppet i hjørnet ud mod legepladsen sidder Balder på 
5,5 år foran kasserne med duplo, Søren på 4 år, samt Seraf på 3 år. Tæppet afgrænser lego og tog lege-
hjørnet, der på den ene side skærmes af væggen, og på den anden side af en lav reol hvori der står kasser 
med hhv. legoklodser og byggemateriale til briotog. Alle tre ser ud til at være i gang med hver sit. Oven 
på det store bord i midten af stuen sidder Martin, Alexander og Mads, tre af børnehavens ældste 
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drenge, og taler sammen. De har bygget store lego-skydere, der ligger ved siden af dem.  
Jeg sidder på et hjørne ved bordet. 
Balder kalder på mig henne fra lego hjørnet: ”Vil du hjælpe mig med at bygge en skyder, lige-
som Alexanders?”, spørger han. Jeg sætter mig i krogen mellem kasserne og planten, og prøver 
at fylde så lidt som muligt i det trange hjørne.  På gulvtæppet foran Balder står kasserne til le-
goklodserne. Desuden ligger der legoklodser spredt ud over tæppet. Søren vender sin opmærk-
somhed hen mod kasserne og Balder og mig.  ”Jeg vil bygge en skyder magen til Alexanders”, 
siger Balder. Vi kigger over mod det store bord, og på hvordan Alexanders skyder ser ud. 
Den er bygget af store duplo klodser. Der er ikke flere af dem tilbage i kasserne. Jeg viser Bal-
der at han kan bruge de små, og vi går i gang med at bygge.  
Saraf ligger ved siden af og bygger togbane. Tim på 4 år, der ofte leger med Søren, kommer til. 
Han kører også med togvogne på skinnerne. Saraf og Tim kigger på hinanden. Saraf gentager 
Tims lyde. ”Tuut tuuut” 
Balder taber bagenden af skyderen som han nu har bygget. Klodserne spreder sig på gulvet, 
henover togbanen. Søren er i mellemtiden gået i gange med at bygge et tårn, og tager nogle af de 
faldne klodser der nu ikke længere er så lette at skelne fra dem der lå der i forvejen. Balder rå-
ber op. ”Han tager mine klodser”, siger han. ”Er du sikker på at det er dine?”, spørger jeg? 
Jeg kan se at Sørens byggeri er vokset meget hurtigt pludseligt. Og lige nu er der nogen klodser 
som på en måde er Balders, fordi de er faldet af hans skyder, men samtidig jo stadig også er 
børnehavens. Søren sidder med surt ansigt, frustreret over at han ikke kan se forskel. Der er 
ikke flere klodser i kasserne. Søren kigger afventende på Balder og afleverer et par af klod-
serne. Børnene fortsætter med hver sit. 
Jeg rejser mig op – så der bliver mere plads. Lidt efter har Alexander forladt det store bord og 
lego skyderen. Søren nærmer sig langsomt. Han tager forsigtigt fat i skyderen og løfter den op. 
”Det er Alexanders skyder”, siger Mads – ”men han er gået fra den,” siger Søren.  
Balder er forsvundet fra hjørnet, hvor Tim og Saraf fortsat befinder sig, i gang med hver sit tog-
bane-byggeri. Søren kommer tættere på, og spørger om han må være med. Ingen siger noget. 
Togvognene sidder fast i tunnelen. De hjælper hinanden alle tre med at få dem igennem. Søren 
går i gang med at bygge togbane i venstre hjørne. Han laver en rund cirkel af ’dreje’-skinner. 
”Det er min bane”, siger han. ”Mig bane nu”, siger Saraf glad, som om han smager på or-
dene. ”Jeg må heller ikke være på den bane”, siger Tim. Miro kommer hen til drengene. Søren 
siger: ”Vil du være med?”. (Uddrag fra feltnoter Skovbrynet 101016) 
Uddraget viser navigationen i mellem børn, materialitet og steder, hvordan de påvirker, 
inviterer, kobler, afviser og afleder hinanden. Hvordan mulighedsrummet der kan/skal 
gribes, er skrøbeligt og netop samtidigt og bevægeligt og afhængigt af de andre børns 
bevægen. 
Situationen er præget af børn der kommer og går fra lego/toghjørnet og på skift forhol-
der sig til muligheder og begrænsninger for at slå sig ned og komme i gang med det, 
man kan i hjørnet; hhv. bygge med duplo klodserne eller med togbanen. Det er som en 
dans af koordination, tilnærmelse, afgrænsning, forskansning, invitation og åbning. Der 
er tydeligvis interesse for at interagere, samtidig med at det hele tiden er til forhandling. 
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Situationen skabes af den trange plads og det, ifht. byggeønsket, begrænsede antal dup-
loklodser, samt individuelle togbane-projekter. Kæden af bevægende børn der pendler 
ind og ud mellem hinandens forskellige aktiviteter og for en tid berører hinanden, flet-
ter sig på tværs af dette. Det er altså ikke bare materialitet og organisering  der skaber 
invitationer til bestemte typer af aktiviteter og fordelinger af børnene, men de konkrete 
situationers erfaremuligheder skabes i høj grad også af børn og voksnes bevægen igen-
nem og omgang med dette(Kraglund og Otto 2010). Situationen er desuden reguleret af 
den faste regel for brugen af børnehavens legetøj, hvor det enkelte barn eller nogen 
børn kan have(i betydningen eje/besidde) legetøjet så længe de er i gang med det, men 
som må tages af andre børn hvis det ikke er i brug, eller man er gået fra det. Samtidig 
med at det er en regel der hver dag giver frustrationer, - og som for de mindste børn ser 
ud til at være en hård læreproces, idet vurderingen af hvornår man bruger noget, stadig 
er i gang med det, eller hvornår man er gået væk fra det, i høj grad ser ud til at være me-
get relativ, -  er det også en forbindelse, der hver dag reproduceres, især af de voksne, 
men også af børnene. Den udfordres tilsyneladende aldrig.  
Det ser ud til at være et vilkår at børnene konstant må afbøje og tilpasse deres færden i 
forhold til andre der også bevæger sig rundt.  Et barn der kommer ind på Rød stue, må 
således starte med at orientere sig om dagens aktivitetsmuligheder i form af aktivitets 
invitationerne fra legestationer, og den aktuelle fordeling af børn der samtidig hele tiden 
er i bevægelse, og derefter beslutte sig for hvor det vil slå sig ned. For en tid. Det bliver 
således både en åben invitation til at vælge hvad man vil lave og hvor – men samtidig 
også en fordring om at gøre det, og at gøre det i forhold til bølgen af bevægelige og 
samtidige mennesker og forholdsvis specifikke aktiviteter, der samtidig forandrer sig 
over tid i takt med andre børns færden. 
At det ikke altid er lige nemt, skal vi se i følgende eksempel; 
 Formiddagen er godt i gang på Løvestuen. I dukkekrogen er Amalie og Anna i gang med at lege. 
Ved bordet sidder medhjælperen Miriam med 4 børn og arbejder med at slå ’søm’ i små brædder. Teg-
nebordet er tomt, men der er papir og tuscher sat frem. I Gangen udenfor stuen tæller Amalie til gem-
meleg, mens 4 af de andre 5årige gemmer sig. Morgensamlingen er slut, men på tæppet midt på gulvet 
ligger pædagogen DINA og børnene Ahmet Miro og Natalia stadig og synger med sangmappen slået 
op foran sig. I kanten af tæppet foran reolen bygger Harris og Vibe med magnatiles. Harris er i gang 
med et højt tårn.  
Carlos på 3 år kommer ind på stuen. Han sætter sig ned ved siden af Ahmet Miro og Natalia. Car-
los får lov at vælge den næste sang. ”Er det den her?”, spør DINA. Han nikker og begynder at gøre 
fagterne til sangen ’Hjulene på Bussen’. De synger. Mens Carlos synger og gør fagter, drejer han krop-
pen og kigger over mod tårnbyggeriet og Vibe og Harris der bygger.  Da sangen slutter, er det Natalias 
tur til at vælge sang. Carlos kravler over til Vibe, og giver sig til at sætte magnatiles sammen til et tårn 
på et hjørne af Vibes byggeri. Kort efter braser det sammen, og han smadrer i raseri også ’parkerings-
huset’,  som Vibe har bygget. DINA trækker ham lidt væk fra bunken med Magnatiles og siger: 
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”Carlos det er ikke i orden. Kan du hjælpe hende med at bygge det op igen?”. Carlos kigger lidt, skub-
ber underlæben frem. ”Jeg vil gerne hjælpe dig”, siger DINA til Vibe, og genopbygger hurtigt ’parke-
ringshuset’. Carlos vender sig igen om mod gruppen af børn omkring sangmappen. Han kigger lidt på 
dem, hvorefter han rejser sig, spytter mod dem og går sin vej. ”Ad, hvor er det ulækkert” siger DINA 
vredt. 
Imens kigger Vibe henover byggeriet på gruppen der synger. Harris forsøger at få hendes opmærksom-
hed. Han holder med den ene hånd på det høje tårn, for at det ikke vælter, og prøver med den anden at 
nå hende på skulderen. Men hun sidder stille og kigger på de syngende. Sina kommer og lægger sig på 
tæppet ved siden af DINA, men rejser sig hurtigt op igen og hjælper Harris med at holde tårnet. Kort 
tid efter går hun igen”.(Videoobservation 140217) 
Eksemplet viser at det kan være svært at finde ind i det, der foregår, og vælge hvor man 
vil være, og hvad man vil være i gang med, og at det tilsyneladende bliver for svært for 
Carlos, der ender med at spytte og forlade det hele. Han har i forvejen en svær dag og 
græder meget. Han er en af de små og forholdsvis ny i børnehaven.  Børnenes opmærk-
somhed ser desuden ud til at være i bevægelse. Carlos kigger på tårnbyggeriet mens han 
synger. Vibe går i stå med byggeriet og kigger på de syngende. Opmærksomheden til-
trækkes eller hidkaldes af andre børns aktiviteter, og deres engagement i det der foregår 
omkring dem. Det kan tilsyneladende være svært at fokusere på det man er i gang med, 
når der samtidig er mange andre ting i gang omkring en. I den konkrete situation bliver 
Carlos et barn der ikke kan finde ud af det.  
Situationen er er også et eksempel på børns pendlen frem og tilbage mellem stationer. 
Sina der lige kommer ind, lægger sig ned på gulvet, rejser sig hurtigt op, som om hun 
lige prøver – ’er det her jeg vil være?’, føles det rigtigt?’. 
Stationernes invitationer er meget forskellige alt efter hvem der i forvejen er i gang. Der 
er forskel på om kassen af magnatiles står på gulvet, eller på sin plads i reolen, og man 
kan hive den frem og begynde at bygge, eller om der er allerede er fuld gang i byggeriet. 
Invitationerne er meget forskellige. Her midt på formiddagen, når det hele er i gang, 
pendler børnene i højere grad mellem grupper af andre børn og voksnes aktivitet, end 
om morgenen hvor dukkekrogen endnu ikke er ’taget’, butikken er tom osv. Det er for-
skellen på at starte op, hvor andre kommer til, eller komme til, hvor andre er startet op. 
Det gør valgsituationen anderledes, og den bliver også afhængig af hvor man kan 
komme ind, hvor der er plads osv. I det konkrete eksempel er både sanggruppen og 
tårnbyggeriet tilsyneladende ’åbne’ for de pendlende børn, Sina og Carlos, i betydningen 
at de ikke behøver spørge om de må være med. I andre situationer bliver det en vigtig 
del af muligheden for at finde ind i noget, om legen er ’åben’ for nytilkomne. Det sidste 
ser også ud til at hænge sammen med hvem der forsøger at komme ind i legen.166  
Det initierende legebarn må således lære at håndtere de kulturelle forbindelser mellem 
pendlen, legestationer, andre børns bevægelser, og med hvad og hvordan man kan 

                                                      
166 Se Gulløv 1999. 
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komme i gang.  
 
Kulturelle forbindelser for at komme i gang med noget med nogen 
En stor del af hverdagslivet i den bevægelige samtidige børnehave handler, udover at 
finde ud af hvor man vil være og med hvad, også om at komme i gang med noget sam-
men med nogen. En del af børnenes interaktioner i de forskellige aktivitets- og  legesta-
tioner i institutionen ser ud til at handle om netop dette.  
”Det er formiddag på Grøn Stue i Skovbrynet. Der er børn i gang ved de forskellige borde med hhv. 
perleplader eller med at tegne. Ved det store bord i midten er pædagogen Phillip i gang med at klippe 
pap ud, der skal bruges til at børnene kan male skjolde som en del af månedens vikingetema. To af 
børnehavens 3-årige drenge befinder sig i nærheden.  
Mike på 3 år kigger på. Han vender lidt efter rundt og får øje på Jakob og William, der løber rundt 
på strømpefødder. Han kigger på dem, sætter sig hurtigt ned og tager skoene af. Smider dem midt på 
gulvet og løber efter drengene. Den jævnaldrende Hugo kommer ind på stuen. Han er meget optaget af 
vaskebilen med ladrum der kan åbnes, og et par Ninjago-figurer. Han snakker hele tiden med sig selv; 
”så kan de sidde på forsædet…, så…”. Han sætter sig ved tegnebordet og fortsætter legen. Mike er 
vendt tilbage til stuen og kravler op ved siden af og kigger opslugt på vaskebilen. Han rejser sig halvvejs 
op for bedre at kunne se. Hugo kigger på Mike og lægger armene omkring sine ting og trækker dem 
hen mod sig, som for at skærme dem. Han tager det hele ned på biltæppet på gulvet, hvor de store last-
biler og færger står. Mike følger efter. Hugo tager fat i den store orange lastbil. Mike tager fat i sørøver-
skibet. Han holder hele tiden øje med Hugo. Mike finder en lege-boremaskine og rækker den frem mod 
Hugo, der ikke tager imod.. Han kopierer Hugo’s bevægelser.(…) Lidt efter kigger han ud mod lege-
pladsen. Han rejser sig op og stiller sig i døråbningen ud mod legepladsen, og løber også ud(på strømpe-
fødder) efter et andet barn. Hugo leger videre med vognparken. Mike kommer lidt efter tilbage. Han 
hiver sørøverskibet frem. Hugo kigger. Mike finder en lille bil, og kører med den op og ned af rebstigen 
og ind og ud på etagerne, mens han siger arghhhh lyde. Han rækker bilen over mod Hugo som for at 
sige ”krig”. Hugo besvarer ”invitationen” med en arhg…. Lyd og en ”bil” der kæmper. ”Der er noget 
med hejseværket” siger han til sig selv, mens han prøver at fikse noget på færgen. Mike kigger, Hugo 
snakker videre og henvender sig til Mike. Mike kigger tilbage, men svarer ikke” (Feltnoter Skov-
brynet 260916) 
Eksemplet viser Mikes forskellige forsøg på at komme i gang med noget med nogen. 
Først smider han skoene og løber efter de andre drenge uden sko. Bagefter kopierer 
han intenst Hugos bevægelser, som om han prøver at lure hvad det er, han har gang i. 
Så tiltrækkes han af legepladsen og følger efter et andet barn der løber ud, for til sidst at 
lykkes med at invitere Hugo til at lege ’krig’ med bilerne. Samtidig ender historien med 
at Hugo fortsætter sig egen fortælling, hvor der nu er noget med hejseværket på færgen 
der skal repareres. En fortælling Mike ikke lige griber.  
I modsætning til Mike virker Hugo opslugt af sin egen aktivitet det meste af tiden og 
skærmer sig mod Mikes tilnærmelser i første omgang. Han tiltrækkes først, da Mike selv 



 176 

går i gang med at køre bilen op og ned af rebstigen og inviterer ham til ’krig’. Først der 
bliver han måske synlig som potentiel legekammerat, fordi han her trækker på kulturelle 
forbindelser om, at man ikke kun kopierer hinandens bevægelser, men tager initiativer 
og finder på.  
Eksemplet viser også, at Mike er på arbejde. Det er ham der har udfordringen. Man skal 
selv. Det er ham som den mest nye eller fremmede eller som den der ikke er i gang, der 
er på arbejde med at komme ind her. Akkurat som Carlos. Man skal selv. De nye børn 
skal selv finde ind i det. 
Tilnærmelser og ’forhandlinger’ om hvad der skal leges, udfordres i det her tilfælde sær-
ligt af at Hugo bruger ord som hejseværk og forsæde, samtidig med at Mike ikke ud-
trykker sig på dansk(for tiden)167. Hugo fremstår her som et barn ’der udvikler lege helt 
vildt’, og Mike som et barn, der så småt er ved at fange at der skal mere til end at kopi-
ere de andres bevægelser, hvis man skal etablere et fælles forehavende med nogen. 
 
Det næste eksempel handler også om forskellige kulturelle forbindelser for at kunne in-
teragere med andre børn, i forhold til spørgsmålet om hvad vi skal lave sammen. 
 
Her vender vi tilbage til Søren og Saraf i legohjørnet. 
I legohjørnet hvor der tidligere blev bygget duploskydere og togbaner, fortsætter børnene: 
”Søren spørger igen Miro om de skal lege. Miro siger: ”os’ Saraf”. ”Saraf vil du være med til vores 
leg?”. Saraf kigger op. Miro klapper Saraf på hovedet. Saraf rækker ham en togvogn. 
Søren siger igen; ”skal vi lege?. De finder duploklodser i kasserne, bygger sig et fly og går væk fra hjør-
net ved togbanen, mens de snakker. Saraf bliver tilbage ved togbanen. På vej mod udgangen fra stuen 
møder de pædagogen Charlotte, der beder dem om at gå tilbage til tæppet i hjørnet” (Feltnoter Skov-
brynet 101016). 
I eksemplet gentager Søren flere gang spørgsmålet til Miro om ’skal vi lege?’, selvom de 
allerede sidder sammen. Jeg hører det som en invitation til at lave noget andet sammen 
end at bygge togbane og måske end at bygge i det hele taget. Det er gennemgående i da-
tamaterialet at børn indimellem spørger hinanden ’skal vi lege’, selvom de allerede er i 
gang med noget sammen, og at den anden nogen gange svarer: ’Vi leger da allerede’. Jeg 
forstår det som en invitation til en anden form for leg, måske en leg hvor man leger at 
man forestiller sig noget og bevæger sig i en fortælling, og at børnene således selv ope-
rerer med flere slagser eller hierakier for leg, som de arbejder med at navigere i. Det er 
således også en invitation til en forhandling om hvad vi skal lave sammen. 

                                                      
167 Mike har engelsk som modersmål. Ifølge pædagogerne talte han dansk i vuggestuen, men nu 
har han glemt det, og de kan ikke få ham til at sige noget på dansk nu. Han siger ord på engelsk, 
(’No’ og ’that’s mine’) når han er i problemer, men siger ellers ikke noget. De voksne henvender 
sig indimellem til ham på engelsk, når han ikke responderer(we are going on a trip). Det er som 
om at børn der ikke taler på dansk, i det hele taget bliver stille. Som om de lurer tidligt, at der 
ikke er en invitation til at tale på andre sprog. Heller ikke for Mike, selvom han konkret erfarer 
at de voksne både forstår og taler på engelsk. 
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Det bliver dermed en del af den handleviden man skal kunne håndtere i børnehaven, at 
kunne deltage i forhandlinger om hvad vi skal lave sammen, og lære at der findes flere 
former. 
Saraf fanger det i hvert fald ikke. Han forstår det som en invitation til noget, men må-
ske ikke helt til hvad, og rækker en togvogn som svar. Hvilket måske betyder, vil du 
være med til at bygge togbane? 168. På samme måde som i historien om Mike og Hugo 
ser muligheden for at kunne kommunikere sprogligt om det også ud til at have betyd-
ning herfor, selvom en del af deres ’samtale’ om hvad det går ud på, foregår non-ver-
balt169. 
Det næste uddrag viser at en del af det man skal kunne håndtere, også er at blive afvist. 
En af de kulturelle forbindelser er at man godt må afvise andre, hvis man er i gang med 
noget. Eller i virkeligheden at lære hvornår man må det. Fx må man ikke på rutsjeba-
nen, som vi skal se senere. 
 
Jeg sidder ved det høje bord ved siden af legehjørnet. Jeg er den eneste voksne i rummet. Valdemar, Ale-
xander og Balder er i gang med at bygge et tårn af magnatiles i legehjørnet, der afgrænses af gulvtæppet 
med togbane på. Saraf går derhen og signalerer at han vil være med. Han snakker(på swahili forment-
lig) til de andre børn. Valdemar siger højt og skarpt: ”Nej Saraf!”. Saraf vender sig mod mig med bø-
jet nakke og fremskudt underlæbe. Et udtryk jeg tolker som: ’jeg må ikke være med, du skal gøre no-
get’. 
Jeg spørger drengene om Saraf må være med. De siger ”nej” med begrundelsen: ”Vi bygger”. ”Han tror 
vi smadrer det, men det gør vi ikke”, siger Valdemar. (Underforstået, vi kan ikke forklare ham, eller 
han kan ikke forstå at nu er vi ved at bygge.) Jeg siger til Saraf at han ikke kan være med. Han græ-
der højt med store tårer ned af kinderne. Jeg tager ham på skødet, og han græder videre. Jeg spørger, om 
vi skal gå ind på den anden stue og finde på noget. Han nikker snøftende. Jeg tager ham i hånden, og 
vi går ud af stuen. (Feltnoter, Skovbrynet 171117) 
Jeg har fulgt Saraf fra han var helt ny i institutionen og har over flere måneder observe-
ret i mange sammenhænge, at han bøjer nakken når nogen slår, at han uden modstand 

                                                      
168 Jeg forholder mig ikke til legens formål, betydning, børnekulturelle særlighed osv. Jeg betrag-
ter leg som empirisk fænomen. Jeg er optaget af den særlige handleviden der knytter sig til for-
bindelser mellem materialitet, handlinger og betydning som en del af institutionslivet, og som 
derfor bliver forbindelser børn skal håndtere for at blive genkendelige som accepterede medlem-
mer af kulturen. Her i den del af institutionslivet hvor leg er et fænomen og et erfaringsrum, der 
finder sted på bestemte måder i danske daginstitutioner, og som efterspørger bestemte typer af 
handleviden. Se bla. Hangaard Rasmussen (2014), Øksnes (2012), samt Andersen & Kampmann 
(2002) for forskning der teoretiserer og undersøger børns leg ud fra en række forskellige viden-
skabstraditioner 
169 Se Bundgaard og Gulløv 2008 om hvordan børn der anvender anerkendte sprogformer i 
form af det danske sprog, har muligheder for at styre samvær, og hvordan børn der ikke beher-
sker sprogbrugen, kun vanskeligt opnår at deres ideer får gennemslagskraft og let ekskluderes fra 
lege(Ibid:70). 



 178 

accepterer at nogen hiver legetøjet ud af hånden på ham, at han forskanser sig i lege-
hjørnet, når andre børn kommer til, eller nærmer sig stille og afventende andre børns 
aktiviteter. Det er første gang jeg iagttager at han direkte spørger om han må være med, 
og at han samtidig bliver så ked af det. 
Sarafs individuelle ønske om at være med til at bygge støder sammen med gruppen af 
drenge der ikke er enige i hans forehavende. En del af den kulturelle læring i daginstitu-
tionen er også erfaringen med at blive afvist. På den ene side at kunne finde ind i noget 
med de andre børn, på den anden side at håndtere at man kan blive afvist. At de an-
dre(og en selv) har ret til at afvise nogen der vil ind i en leg. Samtidig viser det også en 
kulturel forbindelse, hvor den voksne alligevel prøver om hun kan understøtte barnets 
ønske om at være med, og hvor Valdemar svarer med en begrundelse som hun samtidig 
anerkender som legitim. At kunne komme med gode begrundelser for fx at afvise et 
barn med forventning om at de i nogen grad i hvert fald anerkendes, viser sig også at 
være en vigtig kulturel forbindelse. Der er et argument der vurderes som legitimt. 
Uddraget illustrerer desuden en anden vigtig forbindelse; at man kan søge trøst gennem 
gråd, som en slags nødbremse i navigationen mellem legestationernes invitationer og 
fordringerne om at finde ind i en leg med nogen.  
 
Opsamling 
Eksemplerne viser at en de helt centrale kulturelle forbindelser børn skal tilegne sig for 
at blive accepterede og genkendte medlemmer i den bevægelige og samtidige børne-
have, er at sætte noget i gang, komme ind i noget, få noget med nogen. At det igesom 
er dét man skal. At man kan komme i gang med det sammen med andre. I tilknytning 
til at navigere mellem valgmulighederne og slå sig ned og gå i gang med noget for en 
tid, skal man også lære at komme i gang med ’noget’ med de andre børn og relatere sig 
til dem på tilpasse måder. At træffe valg og komme i gang med noget er således både en 
mulighed for børnene i den bevægelige samtidige børnehave, men samtidig også en me-
get specifik fordring, hvor initiativer, ytringer og deltagelse finder sted indenfor de for-
holdsvis begrænsede valgmuligheder som institutionen byder på170, og ved brug af spe-
cifikke kulturelle forbindelser, som børnene skal lære for at kunne handle på genkende-
lige og anerkendelsesværdige måder, bla. forskellige former for handleviden i fht. at 
etablere fælles retning på leg. Det initierende barn bliver således muligt på en særlig 
måde. Det er samtidig helt centralt at dette netop foregår bevægeligt og samtidigt og at 
børn og voksnes bevægen sig mellem hinanden og samtidige aktiviteter og initiativer 
også skaber mange invitationer til opmærksomheden, der derfor kan trækkes i mange 
retninger, som vi tidligere så det med Vibe og Carlos, men som også trækker i de voks-
nes opmærksomhed. 
 

                                                      
170 Se også Kjørholt 2005 for en lignende diskussion. 
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I en pragmatisk inspireret demokratiforståelse giver valgmuligheder, i form af at kunne 
flytte sin krop rundt og vælge hvor og med hvem man vil være, ikke i sig selv mulighe-
der for demokratiske erfaringer. Stations-invitationerne fremstår som valgmuligheder 
og fordringer for den enkelte. Valgfrihed er med Biestas ord ikke et demokratisk be-
greb, fordi det ikke indebærer forestillingen om transformation. Den befinder sig i ste-
det på niveauet for private ønsker hvor der kan vælges fra en bestemt menu, men inde-
bærer i udgangspunkt ikke ”et kollektivt engagement i beslutningsprocesser vedrørende hvad der i 
det hele taget bør være på denne menu”(Biesta 2013:173), ligesom der heller ikke nødvendigvis 
inviteres til at forholde private ønsker til kollektive visioner.  
Jeg argumenterer samtidig for at børnene, til trods for dette, i nogle af situationerne 
bøvler med spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden, både verbalt og non 
verbalt, og at de gør sig erfaringer med at koordinere deres handlinger i fht. et fælles 
mål, og med hvor besværligt og skrøbeligt det kan være. Der skal ikke så meget til før 
de koblinger der etableres, ryger af kæden igen, og man må prøve på ny. 

2) Det initierende barn og den responderende 
voksen 
Idealet om det initierende barn og den bevægelige samtidige børnehave gør voksenrol-
len responsiv, særligt i de børneinitierede tidsrum hvor det er børnene selv der har initi-
ativet. Den voksnes rolle bliver at respondere på børnenes spor, udtryk og initiativer, så 
godt det lader sig gøre. Som konsekvens af den bevægelige og samtidige børnehave(jvf. 
kap 6) er de voksnes opmærksomhed af gode grunde flygtig. De kan ikke være alle de 
mange steder på en gang, de kan ikke løse en konflikt i den ene ende af huset, og samti-
dig se hvad der foregår i den anden ende osv.171 
Hvis man skal ses og genkendes som et godt børnehavebarn, skal man derfor finde ud 
af at gøre opmærksom på sig selv på særlige måder, fx ved at sætte spor der kan ses og 
høres, og ytre sig på måder der kan forstås. Der er særlige kulturelle normer for hvad 
der(kan) forstås som børns spor, ytringer og initiativer. Og det bliver afgørende at 
kunne udvise den nødvendige handleviden for at blive set som et godt børnehavebarn, 
og som en der har noget på hjerte, og kan bidrage til fællesskabet. Modsat ser nogen 
børn(’s spor) ud til enten at falde helt ud af de voksnes opmærksomhedsfelt, eller uden-
for rammen af hvad der kan genkendes som initierende legebarn på den forventede 

                                                      
171 Her er forskerpositionen helt urimeligt privilegeret, fordi den giver mulighed for at følge 
lange stræk enten det samme sted, eller følge børns lange baner af bevægelser på tværs af huset. 
Det giver mulighed for at se nogen sammenhænge som det er ret umuligt at se for pædagogerne. 
En udfordring der beskrives meget præcist i artiklen ’Hvis tid’ af Jan Kampmann (Kampmann 
1998).  
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måde.  
I det følgende kigger jeg derfor nærmere på, hvad det er for handleviden der gør det ini-
tierende børnehavebarn synligt for andre børn og voksne. Det drejer sig om at kunne 
hente en voksen, at ytre sig, så der lyttes og kunne sætte spor der kan ses172. 
  
Voksen-appel  
Dette tema handler om de kulturelle forbindelser mellem forskellige former for appelle-
ren til de voksne og muligheden for at blive trøstet og hjulpet.  
 
Voksen- appel 1; Søge Trøst og kontakt 
 Der er en central forbindelse mellem gråd og voksenkontakt. 
I historien fra før hvor Saraf græder fordi han ikke må være med,  forsøger han at ap-
pellere til den voksne om at gøre noget. Den voksne reagerer, men hændelsen fører 
ikke til det formentlig forventede resultat. Han afvises igen af drengene. Herefter græ-
der han højt og hulkende med masser af tårer. Det sidste tolker jeg også som en appel 
om voksenkontakt og som et tegn på at han er ved at lære en anden af de kulturelle for-
bindelser, nemlig at der er en direkte forbindelse mellem at græde og voksenkon-
takt/omsorg og/eller gråd og indgriben/hjælp. Gennem gråden får Saraf kommunike-
ret at han er ked af afvisningen, og at han gerne vil trøstes og i kontakt. I situationen gi-
ver det Saraf mulighed for at fastholde sig selv som en der har et legitimt krav på at 
blive hjulpet ud af sin fortvivlelse. Uddraget viser også hvordan Saraf træder ind i rum-
met som en der påkalder sig de andres opmærksomhed. De andre får øje på ham. Den 
voksne får øje på ham og reagerer på ham. Fordi han er i stand til at trække på den 
handleviden kulturen genkender.  Vi kan ikke forstå ham som handlende væsen hvis 
han ikke henvender sig på bestemte måder. Han kommer inden for rammen netop her, 
både fordi han henvender sig på den forventede måde, og fordi gråden gør ham gen-
kendelig som en, der har brug for trøst, som en der er ked af noget der kan forstås som 
legitimt. Saraf erfarer således at hans udtryk genkendes og bekræftes, også selvom han 
ikke opnår det egentlige ønske om at være med i legen.  
 I andre tilfælde græder børn over noget som de voksne synes er noget pjat, eller som 
man hurtigt må komme sig over. Mike græder i perioden rigtig meget, og især over at 
nogen andre børn tager det legetøj han har udset sig, eller er i gang med. Men det udlø-
ser ikke samme effekt hos de voksne. Det er noget man må lære at leve med. Til gen-
gæld trøster Ana ham og aer ham på ryggen og siger til mig at Viggo var rigtig hård ved 
ham ude på legepladsen. I betydningen at det gjorde rigtig ondt. Mike har her været ud-
sat for en grov uretfærdighed, hvilket giver ham et legitimt behov for at blive trøstet. 
 

                                                      
172 Se Charlotte Palludans afhandling Børnehaven Gør en Forskel fra 2005, hvor hun viser hvor-
dan det har betydning for børns muligheder for at blive genkendt som respektable børnehave-
børn, hvordan de bevæger sig, placerer sig og formår at gøre sig synlige. 
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Det følgende eksempel viser, at der er netop er grænser for hvor meget man skal søge 
de voksne 
I værkstedet udenfor har CHARLOTTE sat perlerne frem, så perlepyntningen af hhv. hjerter og stjer-
ner kan fortsætte. Mange børn er gået i gang på forskellige tidspunkter og har derfor hhv. et hjerte eller 
en stjerne som de er i gang med at pynte med navn på, liggende i en kurv. Jeg sidder på en stol i hjørnet. 
Jonathan kommer hen og læner sig op af mig. ”Hej” siger jeg og lægger armen om ham. CHAR-
LOTTE kigger over mod mig og siger: ”Du skal bare sig til hvis det bliver for meget. Han kan godt 
være lidt klæbende på de voksne. Han skal gå ud og finde på noget med de andre” (Feltnoter 
051016). 
 
Her understreges det at det vigtige er at gå ud og lege med de andre, og at man selv skal 
finde ud af det.  De voksne er nogen man kan søge trøst hos, hjælp eller ophold hos, 
men kun for en tid. Som en station i sig selv – en nødbremse man kan hive i. Samtidig 
ser det ud til at det bla. er afgørende for hvilken kontakt man kan få, om ens ærinde, ar-
gument eller problem genkendes som legitimt, jvf. også Mikes muligheder for at få kon-
takt ved at græde i det foregående eksempel. Der er således forskel på det der kommer 
fra barnet. Jonathans kontakt til de voksne ses tilsyneladende ikke som passende eller 
legitim. Samtidig tilbydes han ikke hjælp til at komme i gang med noget sammen med 
nogen. Det må han selv finde ud af. 
 
Voksen appel 2: at hente en voksen 
At kunne hente hjælp hos en voksen – denne historie handler om at det gør en forskel 
for de respektive børn om de kan hente en voksen. At den voksnes opmærksomhed 
netop er flygtig, og at det derfor er nødvendigt at kunne bede om hjælp når man har 
brug for det. Hvis man ikke henter en voksen, så er man overladt til selv at finde en løs-
ning. 
På Rutsjebanen foregår der ofte den samme leg. Børnene kravler op, enten nedefra bunden af rutsjeba-
nen og op mod toppen, eller løber op ad bakken og kurer ned. Gruppen af 4-årige der hører til i samme 
gruppe, befinder sig her over flere dage. De kravler op fra begge sider og rutsjer ned i hinanden, så der 
dannes et tog af børn der sidder med benene uden på hinanden. Sina, der er en af de ældste i ’midter-
gruppen’, råber til Harris, der også tilhører midtergruppen, mens han nærmer sig rutsjebanen; ”Harris! 
kun piger må være med”. ”Du må ikke, Harris” siger hun igen. Hun siger til de andre: ”Harris må 
ikke være med”. ”Du skal gå væk, Harris”, råber Vibe. ” ja gå væk, Harris”, siger Maya.  Harris 
trækker sig væk fra rutsjebanen. 
”Kun for piger” råber Sina. De råber efter ham. Han trækker sig længere tilbage og tager fat i cyklen. 
De råber igen til ham. Han flytter sig igen længere væk. Han kigger. Råber lidt forsigtigt tilbage. Le-
gen fortsætter. Pigerne kalder på et par af de andre drenge der også tilhører midtergruppen,(…)Sina 
siger” nu mangler viii….(som om hun tænker over hvem, der ellers hører til). Hun råber: ”Ahmet-
Miro, kom her, hen på Rutsjebanen(…)”. Harris sidder på gyngen et stykke væk og kigger på.  
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Få dage efter er samme gruppe igen i gang med samme leg på rutsjebanen. Karoline, der er ny i børne-
haven, men 5 år og dermed en af de store, går op ad bakken, og gør mine til at ville rutsje ned. Hun 
sætter sig øverst på rutsjebanen. Sina og Natalia kravler op nedefra og kurer ned et par gange. Vibe og 
Melissa kommer til. Sina siger til Karoline at hun ikke skal rutsje ned… Karoline siger ikke noget, 
men kommer hen til mig med grådkvalt stemme, ”Sina, siger jeg ikke må rutsje ned”, siger hun. Jeg 
tager hende med hen til DINA. Karoline gentager; ”Sina siger jeg ikke må rutsje på rutsjebanen”. 
DINA svarer: ”Så siger hun det. Det skal hun ikke bestemme”.  DINA går ned til rutsjebanen. 
Hun siger til Sina ”Sina, jeg hører at du siger, at Karoline ikke må rutsje ned, men alle må rutsje på 
rutsjebanen. Det skal du ikke bestemme”. Sina kigger lidt ud i luften, men siger ikke noget.  
I begge situationer samler midtergruppen sig på Rutsjebanen, og i begge situationer er 
der et barn der ikke må være med; hhv. den 5-årige Karoline og den 4-årige Harris. I 
den første situation er det samtidig en del af legen at få samlet de børn der i pigernes 
opfattelse hører til i Midtergruppen, hvilket tilsyneladende ikke indebærer Harris, 
selvom han formelt set tilhører gruppen, og situation ender med at han trækker sig væk 
og kigger på.  
I den anden situation henter Karoline en voksen, der irettesætter Sina og udtrykker den 
almen gyldige regel: at alle må være på Rutsjebanen, samt at det ikke er op til Sina(eller 
de andre børn) at bestemme.  Den voksne griber således ind og giver Karoline opbak-
ning hvilket Sina ser ud til at acceptere - i situationen i hvert fald. Karoline har en for-
ventning om at det giver mening at hente en voksen, at hun har en rimelig ret der lige 
nu overskrides. Historien fortæller betydningen af at kunne hente en voksne for at få 
opbakning når man ikke kan trænge igennem, samtidig med at henvendelsen skal ske 
med gyldig grund, i det konkrete tilfælde, krænkelsen af hvad der opfattes som en legi-
tim ret – alle har lige ret til at være på Rutsjebanen. Et princip der også anerkendes af 
den voksne. Samtidig bliver Karoline synlig for den voksne. Hendes problem og ople-
velsen af uretfærdigheden bliver synlig. Den påkalder sig handling. Den voksne er nødt 
til at reagere, og Karoline erfarer at den voksne bekræfter hendes egen oplevelse.  
Harris henter ikke en voksen. Han protesterer lidt med lav stemme, men trækker sig 
samtidig længere og længere væk fra rutsjebanen. Han kommer ikke igennem med sit 
forehavende, og hans problem og han selv forbliver dermed usynlig for den voksne der 
i situationen er optaget af andre børn henne ved bordet foran institutionen. For Harris 
bliver det en situation der underkender hans ønske om at være med, men samtidig også 
underkender hans ønske som legitimt. Når de forestillinger vi kan have om os selv, er 
knyttet til de reaktioner vi modtager (eller ikke modtager fra andre)173, får det i det kon-
krete tilfælde også betydning for hvad Harris får mulighed for at erfare om sig selv som 
potentiel legekammerat. 
Gruppen der samles på Rutsjebanen, udgøres af børn der af de voksne er inddelt i 
samme aldersopdelte gruppe i de tema-orienterede aktiviteter om formiddagen, blandt 
andet med det formål at de får øje på hinanden og leger sammen. Sina, der er en af de 

                                                      
173 I en grundlæggende interaktionistisk forståelse som hos Mead og Dewey, se kapitel 2. 
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ældste i Midtergruppen, kalder på Moussa og Ahmet-Miro, som ’mangler’ i gruppen. De 
hører til.  Måske kan man sige at børnene i observationen er loyale over for den gruppe-
inddeling de voksne har lavet. Kun de der tilhører gruppen, må tilsyneladende være 
med174. Harris og Karoline er begge to børn der af de voksne er udpeget som børn de 
er særligt opmærksomme på. De fremstilles som stille og forsigtige, og danner i samme 
periode udgangspunkt for to af gruppernes aktiviteter i værkstedsforløbet, med henblik 
på at de kommer ind i grupperne.  Karoline tilhører desuden skolegruppen og dermed 
formelt set en anden gruppe. Harris omtales af de voksne som Spøgelsesbarnet, som en 
der ikke gør opmærksom på sig selv, og som der arbejdes med at ’få til at skinne igen-
nem på legepladsen’(så de andre kan få øje på ham). Han taler ikke meget på dansk. 
Måske opfattes han også af børnene som en der ikke kan ses og genkendes som legitimt 
medlem af gruppen endnu.  
Det viser at børnene også skal kunne læse forbindelserne for, hvornår den inddeling de 
voksne har lavet er eksklusiv, må være eksklusiv. Grupperne er dannet bla. med henblik 
på at netop disse børn skal få øje på hinanden og lege sammen, sådan at gruppen bliver 
god og fungerer godt sammen. Man kunne netop argumentere for at det lige præcis er 
det de er i gang med, og at gruppen på rutsjebanen er i færd med at konsolidere sig loy-
alt med den inddeling de voksne beder dem om, og de blikke de anvender.  
Desuden fortæller den at der er nogle steder i børnehaven som man ikke ’kan have’, fx 
Rutsjebanen. Ligesom med sandkassen. Der er steder der opfattes som fælles. Alle har 
ret til rutsjebanen, men man kan godt ’ha’ en cykel. En del af den kulturelle læring 
handler således om at lære hvornår de forskellige principper gælder. 
At kunne hente en voksen er også en vigtig indikator på hvordan det går i det hele ta-
get, hvilket følgende udsagn vidner om: ”Det går bedre med Saraf(end med Rafiq), han er god 
til at kalde på en voksen”(Værksstedssamtale 260417). At kunne kalde på en voksen er her 
en slags kompetence som det gælder om at være god til. Det bliver en del af billedet på 
om man er på vej i den rigtige retning.  
 
Det initierende børnehavebarn kan på den ene side hente en voksen, hvis det virkelig 
kniber, men skal på den anden side, som udgangspunkt, løse sine problemer selv.  Det 
bliver således en vigtig kulturel forbindelse at kende forskel på, hvornår det er for me-
get eller for lidt, og at kunne kontakte de voksne lige tilpas. Tilpas nok til at blive synlig 
som et initierende barn, men samtidig et der skal have hjælp til sit vigtige forehavende 

                                                      
174 De anvender også kortvarigt køn som begrundelse for afvisningen af Harris; ’kun for piger’, 
men forlader den hurtigt ved at invitere de andre drenge fra Midtergruppen. Opdelingen i køn 
anvendes indimellem af de voksne i forbindelse med forskellige aktiviteter – fx er netop skole-
gruppen og gruppen hvor Karoline befinder, sig opdelt efter køn på det pågældende tidspunkt: 
så pigerne kan få noget med hinanden. Køn er således ind imellem et legitimt kriterium, for 
hvem der må være med og ikke med. 
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så det kan komme videre med det. Hvis man ikke formår at hidkalde en voksen på en 
passende måde, må man løse sine problemer selv, og udfordringerne forbliver samtidig 
usynlige for de voksne175.  
 
 
At blive set- Ikke set 
I det følgende afsnit beskæftiger jeg mig med forskellige muligheder og begrænsninger 
for at blive set og hørt og viser hvordan det får betydning for hvorvidt og hvordan for-
skellige børn kan genkendes som initierende legebørn. 
 
At ytre sig 
Der viser sig en helt central kulturel forbindelse mellem børns udtryk af ønsker, interes-
ser og behov, og pædagogernes bestræbelser på at ville lytte til og i videst muligt om-
fang efterkomme børns ønsker, men samtidig også at det er nødvendigt at kunne stå på 
sin ret og være insisterende og velformuleret for at det kan høres. 
Manu skifter stue 
Gennem flere måneder nævner Manu på 5,5 år at han gerne vil gå på Rød stue og ikke længere høre 
til på Grøn. Han spørger ofte om han må spise dernede og tilbringer i det hele taget meget af sin tid på 
Rød Stue. Samtidig får han hver gang at vide af de voksne at han er velkommen til altid at komme og 
gå som han vil, men det er tilsyneladende vigtigt for ham at høre rigtigt til på Rød stue og ikke fortsætte 
med at komme på besøg så tit han vil.  De eneste aktiviteter der foregår fast stuevis, er nissesamlingerne 
alle morgener i December, den ugentlige turdag (når den afholdes, hvilket den ofte ikke gør) og måltidet. 
Derudover har hvert barn en privat skuffe på stuen og en fast plads i stuens tilhørende garderobe. 
Manu sidder ovenpå bordet på Grøn stue efter at Nissesamlingen er slut. ”Nu er det jo snart jul”, si-
ger han og lægger tryk på er. Ja, siger ANNA. ”Så kan vi jo gøre det nu. De voksne har sagt at når 
det blev jul, kunne jeg komme ned på Rød stue”. ANNA svarer: ”jamen, de voksne har jo sagt på 
Rød stue at du altid må kommer derned, og vi kan gå ud og se om de er færdige med samlingen, så 
kan du komme derned”. ”Nej” siger han vredt, ”at jeg skulle gå dernede”. 
Henover julen beslutter lederen LOTTE efter samråd med noget af personalet at efterkomme Manu’s 
ønske. Alle er enige om at det giver mening, ” for det er jo der alle hans venner er”, samtidig med at der 
udtrykkes bekymring over ’hvad så med sagen?’. Manu har en ADHD diagnose, og der er derfor 
mange papirer, samtaler med kommunen osv., som Grøn stue indtil nu har stået for. Eftersom der kun 
er et halvt år til Manu skal i skole, beslutter LOTTE at ’sagen’ og samarbejdet med forældre og kom-
mune bliver på Grøn stue.  
 
Situationen viser at personalet gerne vil efterkomme Manu’s ønske, til trods for de or-
ganisatoriske udfordringer det giver. Det siger noget om at det er en vigtig værdi. Man 
vil utroligt gerne efterkomme sådanne ønsker der ser ud til at være betydningsfulde for 

                                                      
175 Se desuden Palludan 2005 om at placere sig tæt på de voksne for at blive synlig som et re-
spektabelt børnehavebarn. 
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børnene. Det er en kontekst hvor det at ytre ønsker med forventning om, at de i en el-
ler anden grad tages alvorligt og efterkommes, er en vigtig kulturel forbindelse(jvf. kap. 
7), og fremstår derfor som en potentiel mulighed for Manu. Et repertoire, en kulturel 
ressource han kan trække på og referere til. En forbindelse han kender, en handleviden 
han har. Han er fuldt ud klar over at han befinder sig et sted hvor man kan formulere et 
sådant ønske med en forventning om i hvert fald at få et svar, et ordentligt svar. Han er 
tydeligvis ikke tilfreds med nogle af de lidt undvigende afledende svar han modtager. 
Samtidig viser det også at det kun lykkes, fordi Manu er meget vedholdende og insiste-
rende, og i øvrigt meget velformuleret. Han lader sig ikke nøje med muligheden for ’at 
komme så tit du vil’, men fastholder at han gerne vil ’gå på Rød stue’, og han argumente-
rer med at det jo var blevet lovet: ’Anna, har sagt…’. Her trækker han på en anden vigtig 
værdi,at man holder hvad man lover, også overfor børn – at det på den måde er en ri-
melig forventning at have, en ret. Han gentager sit ønske igen og igen indtil det efter-
kommes. Men det viser også at man kan komme igennem med meget hvis man kan stå 
på sin ret og være udholdende.  
Eksemplet viser desuden at stueinddelingen nok så meget også er en fordeling af det 
eksterne samarbejde omkring børnene imellem personalet, som det er et spørgsmål om 
at skabe et tilhørsforhold for børnene. Det understreges også af at børnene en meget 
stor del af dagen må bevæge sig meget frit over huset. Hensynet til en rimelig fordeling 
af det eksterne samarbejde blandt personalet kan også forklare hvorfor Manu ikke bare 
har fået lov for længe siden når alle i personalegruppen tilsyneladende synes det er det 
rigtige at gøre: ”Vi har rigtig mange børn på Rød stue som der er noget på’, siger Char-
lotte, underforstået at så kan vi ikke klare at få flere. 
 
Det næste eksempel viser at det omvendt kan være svært at ytre sig om, hvordan man 
har det, og hvad man gerne vil, på en måde så det høres af de voksne.  
Under hele Morgensamlingen protesterer den 5 årige Dea mod at deltage i rundkredsen. Hun ’hænger’ 
i stedet i det store lege-lokomotiv på stuen. SHABANA vælger hende til at dele gulerødder rundt i 
kredsen som et forsøg på at invitere hende ind, hvilket hun tager i mod, men bagefter returnerer hun til 
lokomotivet. 
Efter samlingen hænger Dea stadig i lokomotivet. MONIKA kommer ind på stuen. Hun snakker 
med SHABANA henne i døren. Dea kalder: ”MONIKA, MONIKAaaa”. Efter noget tid hører 
MONIKA det og siger ”ja”, og kigger over mod hende. ”Du skal ringe til min far og sige at jeg har 
ondt i maven”, siger Dea. ”Neeej, jeg tror vi klarer det hernede” svarer MONIKA. ”Det sagde min 
far at jeg skulle sige”, siger Dea. Hun går hen mod vinduet. SHABANA siger til MONIKA, ”det 
var også flere gange i går”. ”Er THEA her?”, spørger MONIKA? ”Nej, ikke endnu”, svarer 
SHABANA. Det er også et hængeparti jeg skal have gjort noget ved, siger MONIKA, og nikker 
over mod Dea. 
Senere på dagen fortælle MONIKA mig at Dea,er et barn der får ’alarmklokkerne’ til at 
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ringe. Hun fortæller at hun oplever det som en udfordring at Dea ikke siger noget. ”MONIKA: ”Og 
jeg siger til hende:’jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke siger noget’. ’Du er nødt til at sige hvordan du 
har det, hvad du er ked af, ellers kan jeg ikke hjælpe dig’”. 240517176 
Dea modsætter sig at deltage i Samlingen, hvilket i øvrigt er en del af et mønster i dén 
periode at der er meget af det fælles hun ikke vil være med til. I situationen kan Deas 
henvendelse til MONIKA og hendes udsagn om at have ondt i maven og ønsket om at 
ringe til far, tilsyneladende ikke høres som ’noget’. Og i hvert fald ikke som noget der 
udtrykker ’hvordan hun har det’, og anmodningen om at ringe til far er tilsyneladende 
ikke legitim.  
Dea har ligesom Manu og Karoline en forventning om at den voksne kan gøre noget, at 
hendes problem kan løses ved at hidkalde den voksnes opmærksomhed. At hun har 
krav på hjælp. 
Bekymringen for om der er noget andet og langt mere alvorligt end ’ondt i maven’ i ve-
jen, gør måske at MONIKA har svært ved at høre at Dea siger at hun har ondt i maven. 
Omvendt opleves det for Dea måske netop som ondt i maven. Måske har hun ikke an-
dre ord for det. På den måde giver det ikke mening for Dea når MONIKA ikke synes 
hun siger noget. 
Historien viser betydningen af at kunne verbalisere, at kunne sætte ord på, og bestemte 
ord, for at blive genkendt og anerkendt, hvilket gør at Dea, i modsætning til den jævn-
aldrende Manu, i situationen ikke kan opfattes som en der siger hvordan hun har det. 
Samtidig handler det måske også om at det som Dea’s ’ondt i maven’ indikerer, og som 
MONIKA har på fornemmelsen,  er noget ubehageligt, svært at løse og måske endda 
farligt – og dermed langt mere kompliceret og følelsesmæssigt belastende for begge par-
ter end Manu’s i sammenligning ufarlige ønske om at skifte stue, hvilket gør det svært at 
høre ’ondt i maven’ som noget der reelt kommer fra barnet177. 
 
Spor der ses 1: Os mig 
På hylden oppe på væggen står et lege-kasseapparat af plastik med knapper der kan trykkes på, og en 
skuffe med mønter der kan skubbes ud. Vigga peger på kasseapparatet oppe på hylden. EVA tager 
det ned. ”Ja, det kan du godt lide”. Hun sætter det på bordet, og Vigga kravler op på en stol. Med det 
samme kommer Nynne hen til bordet og siger, ”os mig”. EVA svarer: ”Du må vente nu er det Vigga 
der har det, men du kan komme op og sidde og kigge på. Det er nogen gange meget hyggeligt”. Nynne 
sætter sig ved siden af Vigga. Nadid kommer hen til bordet og tager nogle af mønterne. ”Nej” siger 

                                                      
176 Der er store bekymringer for Dea’s hjemmebaggrund, hvor begge forældre er ramt af længe-
revarende sygdom, og storesøster har haft svære problemer. 
177Hændelsen førte ikke til voksenkontakt for Deas vedkommende, og der blev heller ikke ringet 
til far. MONIKA var optaget af at få fat i lederen og lave henvendelser til kommunen. Er det et 
eksempel på at pædagogen måske spændes ud mellem forskellige former for alarmklokker?. De 
kommunale og politiske klokker der konstant minder om at pædagoger skal være opsporende og 
opsøgende og indberettende og handle og gøre det rigtige, som kommunen ser det, og dermed 
bekymringen for  pædagogen for om hun gør det godt nok,  og fx følger de rette procedurer, og 
de klokker der bekymrer sig om Deas almene velbefindende, og hvad hun har brug for nu. 
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Vigga. Eva siger; ”Nadid, det er Vigga der leger med det nu”. ”Nynne skal også prøve”. Nynne nik-
ker. ”Du kan lege med biler sammen med Moussa”, mens du venter. EVA sætter sig ved bordet. Na-
did sætter sig ved siden. Moussa kommer hen og sætter sig også ved bordet. ”Sæt dig ned på numsen”, 
siger EVA til Nadid. 
 I situationen læser pædagogen barnets kropslige og til dels verbale ytring som interesse, 
og responderer efterkommende på det. Materialet beskæftiger et barn ad gangen, men 
aktiviteten omkring det skaber invitation til andre børn. Samtidig tilbyder hun de ven-
tende børn alternativer. 
Magnus og Nadid løber lidt frem og tilbage på stuegulvet. Ved bordet sidder der 3 børn som fortsat er 
i gang med at spise frokost. ”Løbe løbe løbe” siger Magnus. ”Nej, det er ikke så godt herinde”, siger 
EVA. Lidt efter står Nadid midt på gulvet og bevæger kroppen som om han danser. ”Vil du høre 
musik?”, spørger Janni. ”Vi må lige vente til de andre er færdige”. EVA siger: ”skal jeg hente tumle 
madrasser til jer?”. De stopper og kigger. Hun henter to små gule madrasser, en til hver, og lægger dem 
på gulvet foran det store spejl i den modsatte ende af stuen. De går derhen og står på hovedet og ruller 
rundt. Vigga siger:” os mig” og klynker lidt. EVA tager hende op på skødet. Et andet barn kommer 
hen og sætter sig på madrassen, en af drengene forsøger at skubbe hende væk. Flere børn siger ”os mig”. 
Ønsket om at løbe og kroppens vrikken på gulvet læses som et spor eller en ytring om 
gerne at ville bevæge sig, og madrasser bliver taget frem for at omdirigere den kropslige 
energi og flytte den væk fra gulvet foran de børn der stadig spiser. Madrasserne er en 
respons på læsningen og et resultat af en vurdering af forholdet mellem at imøde-
komme det der læses som drengenes interesser, og hensynet til roen omkring de børn 
der stadig spiser. 
 I begge tilfælde refererer børnene til noget de kender, eller kan se, hvilket er deres mu-
lighed for at sætte et spor der kan genkendes som en ytring om et ønske hos de voksne.  
I begge situationer har børnene også her en forventning om at hhv. deres pegen, eller 
udtryk om ’os mig’, eller ønsket om at løbe imødekommes. De sidder ikke passivt og 
venter på at blive beskæftiget, men indgår i stedet i en kulturel forbindelse mellem deres 
eget udtryk og de voksnes respons. Samtidig er det også tydeligt at pædagogerne forsø-
ger så godt de kan, at efterkomme ønskerne og tilgodese de forskellige behov i situatio-
nen; at der efterhånden er mange børn i kø til hhv. kasseapparatet og madrasserne og 
hensynet til de andre børn der skal have ro til at spise færdig. Børnene har en forvent-
ning om at man skiftes, deres ’os mig’ refererer til lighedsprincippet om at alle i princip-
pet må(har ret til at) prøve, hvilket konkret betyder at man må skiftes. 
Samtidig skabes der ret hurtigt en situation hvor materialiteten beskæftiger eller inter-
agerer med et barn ad gangen; 1 madras-1 barn, 1 kasseapparat-1 barn, mens en gruppe 
af andre børn tiltrækkes og må vente i kø på at det bliver deres tur. Det første barn har 
en indskydelse eller en impuls som det udtrykker, og som følges op med positiv respons 
fra de voksne. Resten kopierer indskydelsen eller følger de første børns spor. Børnene 
ser generelt ud til at tiltrækkes af andre børn og eller voksne der er i gang med noget de 
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er optagede af. Intensiteten og engagementet ser ud til at smitte. Her bliver det man 
gerne vil, sporet man sætter, ønsket man ytrer, at være med til det de andre gør.  
Det medfører ret store forskelle på de typer af erfaringer som børnene (kan)gør(e) sig, 
afhængig af hvor i ’kæden’ de befinder sig.  
 
Spor der ses 2 -Se lige mig lege  
Jeg sidder på en bænk på legepladsen. Ved vuggestuens legehus er Mirro kravlet op og ’går’ armgang 
hen langs kanten. Han springer til sidst ned og vender sig rundt og kigger på mig; Hold da op”, siger 
jeg. Lauritz kommer med det samme til.  
Pædagogen DINA kommer hen og spørger drengene hvad de laver. (…) ”Bare noget”(…) ”det skal 
jeg vise dig”, siger Lauritz.  DINA svarer; ”Ja, det kunne jeg da godt tænke mig at se”. Lauritz lø-
ber op og løber hen for enden hvor han gør sig klar til at springe ned. Han kalder på DINA:”Ser 
du?” Spørger han. ”Ja, jeg kigger”, svarer hun. ”Bare i lige lover at lade være med at komme til 
skade”, tilføjer hun. Lauritz kommer helt over kanten, hænger sig i armene og kanter sig rundt. Mirro 
følger efter. Hallo, hvor er i seje, siger DINA. Lauritz kommer ned vender sig rundt og smiler over 
mod DINA. Han går hen mod det lave rækværk, og siger ”kig lige mig”. "jamen, jeg kan altså ikke 
kigge alle vegne drenge," siger DINA. ”Se lige mig”, siger Lauritz igen. Han er på vej op igen. Nu er 
der mange børn på ’ruten’ i klatrehuset, på stykket fra trappen og hen til tårnet for enden hvor dren-
gene springer. Mirro er på vej hen til trappen, men standser. På trappen er de to treårige drenge Miko 
og Carlos på vej op, og vejen videre op er derfor spærret. Han vender rundt og laver skipper skræk 
arme, mens han spankulerer over mod DINA. "Hold da op," siger hun.  Efter forskellige fremvisnin-
ger af hoppen og krabbegang tager de 4 drenge Lauritz, Eigil, Thomas og Mirro opstilling henne ved 
skuret langs med hegnet på legepladsen. Foran dem ligger et stort traktordæk på jorden. ”DINAaa, se 
hvad jeg kan”, siger Eigil og tager tilløb og løber afsted hen over traktordækket. De andre følger efter 
en efter en. (Videoobservation 300317) 
 
I eksemplet ser vi hvordan Mirros oprindelige spring fra vuggestuens legetårn og det jeg 
tolker som en invitation til respons, hurtigt tiltrækker andre børn og en rigtig voksen. 
På samme måde som med kasseapparatet og madrasserne ser det at nogen er i gang, ud 
til at tiltrække andre. Samtidig er det andet centrale element i denne leg den voksnes re-
spons. ’Nøj, hvor løber du stærkt’, ’hold da op’, ’jeg så det godt’ osv. altsammen et udtryk for 
anerkendelse af børnenes udtryk og optagetheder. Fra at legen til at starte med var kon-
centreret omkring at klatre og springe fra vuggestuens legetårn, ser det ud som om den 
hurtigt skifter eller udvikler sig til at handle om at vise DINA hvad man kan, hvad man 
lige kan finde på i situationen, ikke mindst inspireret af hvad de andre gør. I modsæt-
ning til de andre eksempler har situationen på legepladsen den fordel at alle kan være 
med. Materialitetens mængde er her ikke begrænset, selvom legen primært ser ud til at 
invitere de store børn. Situationen er typisk for det jeg kalder se-mig-legene. Et barn 
starter en bevægelse og siger til den voksne– se lige mig(springe, løbe, etc.), eller en 
samtale: ’LONE, se min mave’, eller ’THEA, jeg har fødselsdag snart’ osv. Den voksne sva-
rer, og lynhurtigt strømmer andre børn til, og det gentages igen og igen.  
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Se-mig-legene har rituel karakter på den måde at de følger en særlige skabelon der træk-
ker bestemte forbindelser mellem barnets udtryk eller kropslige handling, en bestemt 
reaktion fra den voksne, og det næste barns gentagelse. Det er som en karrusel der ind-
skriver både børn og voksne i en fast model. Fælles for dem er at det er en model de 
fleste børn kan kopiere178. Alle kan være med.  
Endnu en understregning af at en del af den kulturelle læring er at lære forbindelsen 
mellem forskellige udtryk og handlinger og den voksnes opmærksomhed – men måske 
er det også en custom i Deweysk forstand, en kollektiv social norm for at gøre børne-
have. Noget af det man gør i børnehaven, er at sige, ’se mig’ til den voksne, og også at 
gøre det fordi nogen andre børn gør det. Noget vi bare gør uden at tænke ret meget 
over det. Samtidig vedligeholdes den måske netop fordi den kører på læsten: det initie-
rende barn og den responderende voksen.   
Derudover bliver det også vigtigt at være med så man bliver set, så man ikke bliver en 
der ikke byder ind. Fordi det både bliver noget ’vi’(man) gør her, og fordi det samtidig 
gør de deltagende børn synlige som initierende og inviterende. Børn der ikke gør sig 
synlige her, produceres derfor samtidig som ikke-initierende eller tilbageholdende, stille, 
etc.  
 
Spor der ses 3 – kulturens grænser 
På Klyngehusets legeplads skider tre af de store børn, Amalie, Viktor og Dea  i små 
spande inde i legehuset. DINA er rasende, så rasende så hun dirrer. Hun skælder bør-
nene ud. De siger at de vil vaske spandene, men hun siger med vred stemme, at det er 
alt for ulækkert, og at de bare skal smides ud nu.  
Dagen efter kravler de samme børn over hegnet nede i det bagerste hjørne af legeplad-
sen, hvilket fører til at de efterfølgende får at vide at de ikke må lege sammen. I mid-
dagsstunden dagen efter bygger Viggo sandslot sammen med SHABANA og to andre 
børn, Amalie er i bålhuset og Dea sidder på en stol inde i et hjørne bag en busk og vil 
ikke lave noget. SHABANA forklarer mig at de tre børn får hinanden med på dårlige 
ting, og at de derfor må skilles ad for en tid. På personalemødet hvor situationen bliver 
nævnt, fortæller MARIE(der er pædagog i vuggestuen) at hun havde problemer med at 
få de samme børn med på at rydde op på legepladsen da institutionen var ved at lukke. 
”De spyttede på mig – det var så ufedt” . I fortællingen ligger også at det udover spytteriet i 
det hele taget var ufedt at stå med en gruppe børn man ikke kan få til at rydde op.  
                                                      
178 I projektet om hverdagsrutiner fra 2013 er der en lignende situation hvor alle børnene på skift 
under måltidet fortæller til pædagogen hvad deres mor og far hedder. Pædagogen MONA svarer 
hver gang kærligt tilbage og gentager enten Mor, Susanne osv. Det overraskende (for forskeren) 
er at alle børn lytter med stor alvor og intensitet. Nogen børn ved ikke hvad mor og far hedder. 
De hedder jo bare Mor eller Amma, men alle kan svare – mor er også et svar. De vil gerne svare, 
og sidder på spring når det bliver deres tur. 25 børn. Pædagogens lys falder desuden lige der. Det 
vil man tilsyneladende gerne have. 
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Handlingerne bliver tilsyneladende ikke tolket som spor, ytringer eller forehavender der 
skal lyttes til, og udsættes for en form for forståelse eller anerkendelse. Tværtimod akti-
verer de skæld ud og sanktioner. Jeg tolker det sådan at børnenes handlinger er klare 
grænsebrud for hvad kulturen vil acceptere, og derfor slås der hårdt ned for at opret-
holde grænserne. De kropslige handlinger overskrider også pædagogernes personlige 
grænser for hvad de vil udsættes for, og alment accepterede kulturelle normer(også 
udenfor institutionen). Desuden er overskridelsen af hegnet, udover at være et helt 
symbolsk et brud på kulturens indhegning, samtidig også et brud på en sikkerheds for-
anstaltning som pædagogerne har ansvar for at opretholde. Det skaber vild panik.  
Det er interessant at det foregår i begyndelsen af maj måned, kort tid efter at årets sko-
legruppe er startet på fritidshjem. De pågældende børn er derfor netop ’rykket op’ i sto-
regruppen, og der er generelt færre børn i institutionen, fordi de nye 3 årige starter lø-
bende henover de kommende måneder. Oprykningen flytter på positionerne i børne-
gruppen, ikke mindst fordi det også udpeges eksplicit af de voksne at nu tilhører 
børnene en ny gruppe. Man kan spekulere på hvad det betyder? Konkret mere plads, 
men måske også i overført betydning til at eksperimentere med hvor grænserne går for 
hvem man så kan være eller blive, og giver muligheder for at rekonstruere erfaringer i 
lyset af det åbne rum179. De sæsonbetingede skift i børnegruppen skaber måske spræk-
ker i hverdagslivsorganiseringen hvor nye ting kan opstå. Konkret i form af åbne rum 
som børnene har mulighed for at gribe og teste grænserne for.  
Opsamling 
Kapitlet viser at det er nogle særlige initiativer og ytringer der genkendes som sådanne, 
men også efterspørges, og dermed nogen særlige initiativer og ytringer der anerkendes 
og imødekommes180.  
 
Nogle børn ser ud til at have lettere ved at navigere i dette end andre. Nogen børn mel-
der sig, byder ind, henter de voksne, diskuterer med andre børn og udfordrer rammer, 
og andre børn kigger ofte på, trækker sig eller accepterer uden modstand at legetøjet 
bliver hevet ud af hånden på dem181. 

                                                      
179 I Skovbrynet udspiller der sig en lignende, om end knap så grænseoverskridende, situation i 
efterårsferien hvor mange børn, særligt de store, ikke er i børnehave, og hvor gruppen af midter-
børn indtager puderummet, og i legohjørnet pludselig kan bygge kæmpehuse af magnatiles, fordi 
der så ikke er knappe ressourcer man skal forsvare og deles om.  
180 Se desuden Palludan 2005 og Gulløv 2012. Mari Pettersvold skriver i sin afhandling på lig-
nende vis hvordan det som er anerkendt deltagelse, er tæt forbundet til institutionslivets værdier 
og omgangsformer, forstået som pligten til at deltage, tage plads, udvikle sprog og give udtryk 
for sine egne interesser på adekvate måder, uden at det går udover andre (Pettersvold 2015:74). 
Udtryk og ytringer er flertydige, bla. fordi pædagogerne ofte har andre interesser i at følge børns 
perspektiver, knyttet til pædagogiske dagsordener om at forme børn i bestemte retninger(Pet-
tersvold 2015:97)(Se også Kjørholt 2005, Sandberg og Eriksen 2008). 
181 Se Bundgaard og Gulløv 2008 og Palludan 2005 for analyser af forskellige børns forskellige 
adgang til at deltage på lige fod i børnehavelivet. 
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Det rejser spørgsmålet om hvor og hvordan det er muligt at blive set som en der kan 
bidrage med noget, som en der har noget på hjerte. Hvad er det for typer af situationer 
hvor der kaldes på subjektet? Hvor bliver man inviteret til sådanne situationer hvor der 
spørges efter en der kan bidrage, og en der har noget på hjerte? Ud fra en tanke om at 
det er et første indledende skridt for at gøre sig demokratiske erfaringer. Man må blive 
set som en der i den her kontekst/samfund/fællesskab hører så meget til at man har 
lige adgang/lige ret. Man må være genkendt og anerkendt som legitimt medlem. 
 
Kapitlet viser at idealet om at følge børnenes spor og initiativer også fremstår som no-
get pædagogerne bestræber sig aktivt på at handle efter i deres praksis. Børn ses altså i 
udgangspunktet, som nogen der har forehavender, initiativer og interesser som skal an-
erkendes. Til trods for opfattelsen af en stor del af børnene(i Klyngehuset, en lille i 
Skovbrynet) som mangelfulde og oplevelsesfattige, og fremhævelsen af nødvendighe-
den af at få forskellige forudsætninger på plads før man er klar til det demokratiske, og 
stærke politiske dagsordener om skolestart og sprog, som vi så i kapitel 7, forsøges 
børns spor set, ytringer hørt og appeller imødekommet så vidt muligt. Det dobbelte blik 
på børn som blev fremkaldt i kapitel 6 på baggrund af hverdagslivets rytmer og landska-
ber, kan ses i hhv. kapitel 7s fokus på alt det vi vil med de her børn, og kapitel 8’s fokus 
på pædagogiske bestræbelser på at respondere på det initierende barn. Samtidig viser 
kapitel 8 også at det netop er de spor og ytringer der falder indenfor rammen af det ini-
tierende legebarn der ses og forsøges i mødekommet, og at der med Butlers ord er be-
stemte fremtrædelsesformer der genkendes, og andre der forbliver usynlige. 

3) Kulturens retningsanvisende kraft 
I dette afsnit flytter jeg blikket til kulturelle forbindelser der knytter sig til de pædagogi-
ske strategier der understøtter idealet om det initierende legebarn og fremkalder børne-
havens grundlæggende kulturelle model – det som med Cathrine Hasses ord kan beteg-
nes som den kulturelle retningsanvisende kraft, der indkredser dét det egentlig handler 
om, eller bør handle om. Sådan som vi gerne vil ses(Hasse 2011). 
 
Det initierende barn og den responderende voksen 
Den responderende voksen fremstår som en af de voksenroller som personalet befin-
der sig i en stor del af dagen, hvor initierende børn påkalder sig en voksens opmærk-
somhed ved at kalde, hive, spørge, prikke, græde, vise, fortælle osv. Personalet bestræ-
ber sig på så vidt det er muligt at respondere på alle børns henvendelser, hvilket betyder 
at de voksne meget ofte afbrydes eller afledes i fht. det de er i gang med.  
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Det er således også en børnehave der stiller særlige krav til de voksne og deres mulighe-
der for at få øje på alt det der foregår. De får øje på noget, men netop særligt det der 
popper op af sig selv, det der trænger igennem. Det bliver dermed både svært at få øje 
på de forbindelser som den normative indramning af det initierende barn ekskluderer, 
men samtidig også fysisk ret umuligt.  
Idealet om den responderende voksen bliver tydeligt netop her: 
I Skovbrynet er der en regel om at man ikke må løbe ud af den åbne dør fra stuen til legepladsen uden 
sko på. Den PAU studerende SAMI placerer sig netop i døråbningen på en børnestol, som for at 
holde vagt. Hun sidder ret op og ned og kigger lige frem for sig. 
SAMI signalerer med sin tydelige placering at hun tager reglen alvorligt. Samtidig er det 
åbenlyst forkert. Hun har tilsyneladende ikke lært den kulturelle forbindelse at reglen er 
sådan lidt halvhjertet, at der er andre ting der er langt vigtigere, som fx at bevæge sig 
rundt i institutionen, være tilgængelig og inviterende for børnenes initiativer, være op-
mærksom på om nogen er kede af det osv. Selvom der er en eksplicit regel om at man 
ikke må løbe ud uden sko, er den alligevel ikke så vigtig som den implicitte forventning 
om at være tilgængelig og til rådighed over for børnene. En rolle der kan være svær at 
indtage i en institution hvor initiativet i meget stort omfang udgår fra barnet, og børne-
nes egne forehavender ikke skal forstyrres af de voksne mere end højst nødvendigt. Det 
kan derfor være svært at placere sin krop meningsfuldt indtil man genkendes af børnene 
som en de kan tage fat i. Kroppen der holder vagt ved døren, inviterer netop ikke til 
dette. På samme måde som børnene, må de nye voksne i kulturen selv finde ind i og ud 
af hvordan de vil udfolde de mulige roller og positioner. Den voksne krop skal også 
være i gang med noget.  
I Klyngehuset roses medhjælperen AMALIE fordi hun bare går lige ind og er superdyg-
tig, mens den studerende AMINA dumper sin praktik, bla. ”fordi hun ikke udviser initiativ 
nok”.  Det forkerte viser idealet om den responderende voksne, og samtidig også at 
man, lidt som børnene, intuitivt selv skal finde ud af hvad man skal, bla. finde det sted 
hvor der mangler en voksen. Man skal også bevæge sig mellem stationerne og finde en 
plads og en rolle. Man skal tage et initiativ, sætte noget i gang. Man skal ligesom bør-
nene læse det bevægelige samtidige rum. 
 
Den bevægelige samtidige børnehave sætter således naturlige begrænsninger for pæda-
gogernes opmærksomhed. De kan brandslukke, som de selv kalder det, men ligefrem at 
være til stede - for at kunne understøtte at børnene bøvler med modstanden i den be-
sværlige mellemzone, og spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden - er 
stærkt udfordret af de utroligt mange forhold der ’kalder’ på pædagogens opmærksom-
hed.   
 
Det er på legepladsen vi kan se om det bærer frugt 
Det er på turene med midtergruppen at det pædagogiske arbejdet med at få spøgelses-
barnet Harris ’til at skinne igennem’ har fundet sted. De er netop tilrettelagt med fokus 
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på fysisk styrke, fordi han i pædagogernes opfattelse er en stor stærk dreng for sin alder. 
Ved at fokusere på det, håber pædagogerne at han kan blive synlig for de andre som en 
man vil lege med/kan få øje på, som en der kan noget. De forestiller sig at den indsats 
de lægger i formiddagens aktiviteter i de alders-homogene grupper, vil kunne kobles og 
flyttes ud i det børneinitierede rum. DINA: ”Nu er jeg spændt på at se hvad der sker på lege-
pladsen”.  Det egentlige mål om det initierende legebarn der selv kan, viser sig ved at det 
er på legepladsen at succesen skal måles, når han skal selv. Ligeledes er det i gruppeakti-
viteterne for pigerne i Skolegruppen, at MONIKA iværksætter Mælkebøtte-tur og male-
projekt med henblik på ’at pigerne kan få noget med hinanden’.  
Pædagogerne laver en indsats, og der hvor de laver indsatser, er i de vokseninitierede 
tema-orienterede tidsrum, hvor de har serveretten og oplever at de har indflydelse, men 
de overlader det samtidig til børnene selv at fortsætte, tage den videre, tage initiativer 
osv. Der er grænser for hvad de kan/vil styre. I de børne-initierede tidsrum kan man til-
syneladende ikke lave indsatser – her responderes der.  Når den overordnede norm bli-
ver at børn skal finde ind i en rytme af bevægelighed og selv gå i gang med en leg sam-
men med nogen, så kredser de pædagogiske indsatser sig om de børn, der ser ud til at 
have svært ved det, samtidig med at handlerummet for de voksne ser ud til at være 
kombineret med de voksen-initierede tidsrum182. 
Det ser således ud til at pædagogerne indtager en proaktiv rolle på dette i de voksenini-
tierede tidsrum, og en mere reaktiv rolle i de børneinitierede tidsrum hvor de afventer 
effekten af indsatsen. Det viser sig også ved at samlingerne, måltidet og gruppeaktivite-
terne på skift er genstand for udviklingsprojekter blandt pædagogerne i Klyngehuset, 
præcis de tre rum de måske oplever at de kan styre. I Skovbrynet er der ikke på samme 
måde eksplicitte pædagogiske udviklingspunkter i perioden, hvilket måske skyldes at in-
stitutionen i perioden, som tidligere nævnt, er præget af omstruktureringer, meget syg-
dom og udfordringer i personalegruppen. Alligevel peger pædagogerne også her i det 
første interview netop på torsdagsgrupperne som et sted hvor de arbejder med børns 
medindflydelse – ”der har vi dialogen(…) der spør vi dem om hvad de vil(…) der kommer de med 
forslag”(Interview 160916). Hvilket måske også handler om at her ved de hvad de gør. 
Her bliver pædagogikken tydelig, også for dem selv. Det er langt sværere at sætte ord på 
hvordan børn har medindflydelse i den almindelige hverdag – det bliver til ’at de er med 
i det vi gør’.  
Jeg spekulerer på baggrunden for dette. Oplever man som pædagog, at man ikke kan 
gøre noget der? Udover at respondere, løse konflikter, og være der når børnene har 
brug for det? Kan det dobbelte syn på børn også ses som et dobbelt voksensyn, hvor 

                                                      
182 I Skovbrynet er strategien en anden. Her samles optagetheden om hvad forældrene kan gøre 
anderledes, og der ser ud til at være mindre optimisme omkring, hvad der kan handles på/æn-
dres på mm i institutionen.  
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det der kommer fra børnene selv, med alt hvad det indebærer, at børn udvikler sig i de-
res eget tempo osv, især finder sted i de børneinitierede tidsrum; og så på den anden 
side at de skal lave særlige indsatser for at understøtte noget af dette, samtidig med at 
det ser ud til primært at kunne finde sted i de voksen initierede sammenhænge. Pædago-
gernes optagetheder falder tilsyneladende ikke på det børneinitierede tidsrum; på indret-
ningen, valget af lege og aktivitetsstationer, eller de voksnes roller. Indtrykket er at det 
der kan skrues på, er formiddagen. Det er samtidig også gruppeaktiviteterne om for-
middagen der ofte aflyses når der er sygdom mm; det er det der er sværest at gennem-
føre hvis der er pres på, og det er desuden sårbart for kurser, ferie og afspadsering. 
Muligheden for at skrue på noget i de børne initierede tidsrum udfordres for pædago-
gerne desuden af at deres opmærksomhed her også fyldes af alt det andet de skal, og 
som ikke har noget direkte med børnene at gøre, men som de ikke kan tage sig af i de 
tidsrum hvor de selv har hovedinitiativet. Det er i de børne-initierede tidsrum at det er 
muligt ’at gå fra’ for at holde møder, skrive rapporter, kontakte forældre, planlægge 
sommerfest osv. 
 

Samme ideal – to strategier 
Begge institutioner forholder sig til det samme barnesyn, nemlig idealet om det initie-
rende barn der over tid lærer at engagere sig selv i rytmer og landskaber på en passende 
måde. Forskellen er pædagogikkens rolle. Strategierne er knyttet til hvordan den sam-
fundsmæssige og pædagogiske opgave fortolkes, som igen får betydning for hvordan 
børnene opfattes.  
I Skovbrynet er der en optimisme og tiltro til at børnene ligesom finder ud af det og ind 
i det over tid, og at det kan tage sig meget forskelligt ud for forskellige børn. Grundlæg-
gende opfatter pædagogerne i Skovbrynet det ikke som deres opgave at tage sig af det 
der kan bekymre, eller dem ’der er noget med’. De oplever i stedet at det vælter ind 
over dem med alle mulige opgaver de skal løse. Ikke mindst at de i stigende grad skal 
tage i mod børn der er definerede som nogen med særlige behov, og som derfor har 
brug for en særlig type af støtte. ”Der er grænser for hvad man kan rumme” ”Det er som om vi 
skal rumme flere og flere, der tidligere kom videre”(…) ”det er lappeløsninger, det vi laver nu”(Felt-
noter 290916).  Pædagogerne oplever at det strider i mod det de opfatter som den 
egentlige pædagogiske opgave: at skabe trygge og udfordrende rammer om det almene 
gode børneliv, ved at tilbyde en vifte af udfoldelsesmuligheder, og at have mulighed for 
at tage dagene som de kommer. 
Særligt den forestående skolestart, 5 års sprogtesten og indstillinger til skolestart ser ud 
til at blive triggere for at der alligevel laves indsatser – det er her man ser at det måske 
alligevel ikke er kommet helt af sig selv, og det er her tålmodigheden og muligheden for 
at barnet udvikler sig i sit eget tempo ophører; for det er afgørende at det bliver klar til 
at komme i skole. Her fremhæves det også at det er vigtigt at levere gode børn til sko-
len. Der har man et ry som børnehave der skal forsvares. De børn der skal i skole kom-
mer derfor foran i køen til undersøgelse hos psykologen. 
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I Klyngehuset er der modsat en stærk optimisme omkring alt det pædagogikken og in-
stitutionslivet kan råde bod på, og der iværksættes indsatser og tiltag, reflekteres og ud-
vikles med henblik på hele tiden at forbedre dette. Her ser pædagogerne det på mange 
måde netop som deres opgave, og som noget der også taler til kernefagligheden (mine 
ord), og forestillingen om at kunne gøre en forskel ved at kompensere for udsathed og 
ressourcefattigdom: ”Der er så meget vi gerne vil give de her børn”, og det bliver derfor 
vigtigt at få dem så tidligt som muligt, for at nå så meget som muligt inden de skal i 
skole. Samtidig synes opgaven til tider stor og uoverkommelig, og pædagogerne udtryk-
ker frustration og udmattelse over at de bærer på/pålægges så stort, om end vigtigt, 
samfundsmæssigt ansvar. 
 
In- og eksklusion 
Den retningsanvisende kraft fungerer som hhv. en centripetral kraft der inkluderer visse 
forbindelser(og subjekter), og en centrifugalkraft der ekskluderer andre (Hasse 
2011:244)183 .  
Jeg forstår kulturens retningsanvisende kraft som en driver – et overordnet ideal for or-
ganisationen, en kraft der inkluderer og ekskluderer på kryds og tværs af de mange for-
skelligartede idealer, konkrete målsætninger, udfordrende vilkår og mange politiske 
dagsordener. De spiller op imod, henover og sammen med kulturens retningsanvisende 
kraft, men den er der.   
”Den overordnede kulturelle model kan have retningsanvisende kraft, og når den bliver en del af vores 
eget semantiske netværk, bliver dens retningsanvisende kraft et følelsesbaseret desire for os, fordi vi ikke 
ønsker eksklusion” (Ibid s.239-240). 
Det betyder således at det må være vigtigt for hele muligheden for at lære kulturens for-
bindelser, at personen ønsker inklusion – og dermed handler for at undgå eksklusion. 
At det er et fællesskab man vil være en del af. Det er centralt i forhold til overhovedet 
at lære af andres sociale udpegning. Hvis vi var ligeglade med om vi blev ekskluderet, 
med konsekvenserne, så behøvede vi ikke lære det.(Gilliam og Gulløv 2012:kap 1)(Bie-
sta 2013). 
Begrænset adgang til over tid at lære at afkode kulturens retningsanvisende kraft er iflg. 
Hasse en af forklaringerne på hvad der bidrager til eksklusion(og selv eksklusion). Om-
fanget af hvorvidt deltagerne lærer at læse og dele kulturens retningsanvisende kraft og 
begærer at være deltager i den, afgøres af hvilke forbindelser deltagerne har adgang til at 
lære derfra hvor de er positionerede, og i hvilket omfang,de lærer at tænke med kultu-
rens tolkningsrammer. Man kan således spørge hvilke muligheder børn som Saraf, Ra-
fiq, Rana, Harris og Ahmet Miro har for at lære kulturens tolkningsrammer, når de sam-
tidig ser ud til primært at gøre sig erfaringer i kanten af støvboldens læringsrum.  
                                                      
183 En videreudvikling af Michael Bakthins begreber om sprogets centripetal og centrifugalkræf-
ter. 
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Heri ligger også mulighederne og begrænsningerne for at komme til at betragte sig selv 
som sådan en der kan høre rigtigt til, sådan en der kan blive anerkendt som et legitimt 
og fuldgyldigt medlem af kulturen. Adgangen til at præge tolkningsrammerne og til at 
lære de underliggende kulturelle forbindelser, hænger sammen med magtrelationerne i 
organisationen. Mennesker sætter tolkningsrammer for hinanden, og deltagerne i orga-
nisationen har ikke lige adgang til at gøre dette. De magtfulde og mest erfarne har kend-
skab til både nuværende, tidligere og potentielt fremtidige forbindelser og kan derfor i 
højere grad bestemme kulturens grænser, end de nyankomne184.  Eftersom Ali (i Hasses 
eksempel se fodnote) defineres som en der har en anden kultur, skaber det forhindringer 
for at han kan blive til som en der er fuldgyldigt medlem af institutionskulturen. Der er 
grænser for hvor langt han kan bevæge sig. Det samme kunne man sige om de børn der 
defineres som nogen der mangler rødder og sprog, og ikke er (helt) danske, og som der-
for bla. skal lære de gamle danske børnesange at kende. Det fremstår som en umulighed 
og fastgør børnene til et sted, hvorfra det er svært at blive genkendt som det initierende 
(gode) legebarn og som legitimt og fuldgyldigt medlem af kulturen. 
  
Der er således tale om en særlig kulturel kontekst, hvor det enkelte barns eget initiativ 
og ytringer værdsættes højt, og hvor de voksne ser ud til at gøre sig umage med at aner-
kende det der kommer fra barnet selv. Hvor man kan kalde på en voksen hvis nogen 
slår sig, eller man ikke selv kan løse en konflikt. Hvor man i mange situationer og tids-
punkter kan flytte sin krop rundt i institutionen hvis man bevæger sig på særlige måder. 
Hvor man, i mange situationer, kan melde sig eller trække sig som man har lyst. Den 
kulturelle model og retningsanvisende kraft i børnehaven om at skabe sig selv og være 
initierende og legende, gør det til en kultur hvor der et stykke af vejen er stor rummelig-
hed for at bevæge sig i forskellige tempi, være initierende og legende på forskellige må-
der, hvilket også afspejler sig i landskabets mangfoldighed. At ville tage børns egne fo-
rehavender alvorligt betyder også at de ses som forskellige.  
Samtidig er det nogen særlige initiativer og ytringer(verbalt sproglige frem for alt) der 
ses, men også efterspørges, og dermed nogen særlige initiativer og ytringer der anerken-
des og imødekommes. Nogle børn ser ud til at have lettere ved at navigere i dette end 
andre. De samme børn melder sig, byder ind, henter de voksne, diskuterer med andre 
børn, udfordrer og udvikler rammer og muligheder; og nogle andre børn kigger ofte på, 
trækker sig eller accepterer uden modstand at legetøjet bliver hevet ud af hånden på 

                                                      
184 Hasse bruger skæld ud mellem pædagogen Bente og drengen Ali som eksempel på dette. Ali 
beskrives som en der har en anden kultur, og derfor modtager skæld ud med øjnene rettet mod 
jorden. Ved at positionere ham(og ikke hende selv) som den der har en anden kultur, fastgøres 
de begge, forskellige steder i støvboldens læringsrum, og Alis muligheder for at lære at tænke 
med kulturens tolkningsrammer vanskeliggøres.” Derved udvikles og bibeholdes en position som ’udstødt’ 
indenfor organisationens grænser”(ibid 241). Eftersom han defineres som en der har en anden kultur, 
kan han ikke avancere eller flytte på positionerne. Eller sagt på en anden måde: hans legitime po-
sition som en, der kan være med til at definere tolkningsrammerne vanskeliggøres. Bente og Ali 
kommer således til at ’hænge’ forskellige steder i Støvboldens læringsrum, skriver Hasse. 
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dem. Børns egne udtryk og spor osv. tillægges enorm betydning, samtidig med at der er 
blinde pletter for de specifikke kulturelt indlejrede forståelser af dette, og hvordan det 
betyder at det er særlige former for udtryk og spor der ses og følges, mens andre over-
ses uden at det reflekteres som normativt produceret. Det iklæder sig i stedet universal-
iseringens sprog, ”hvor der tales om det sociale, det ordentlige og det gode som noget objektivt og al-
mengyldigt. Samtidig kommunikerer opdragelse og læring - sociale og moralske vurderinger og etablerer 
dermed forskelle i institutionen” (Gilliam & Gulløv 2012:35). Forskelle der samtidig præcise-
rer hvem der er de civiliserede ,og hvem der er de uciviliserede.  Refleksionerne går i 
stedet på de andre ting vi skal nå, og som opleves at stille sig i vejen for bestræbelsen 
om at genkende og anerkende børnenes forehavender. 
 
Rytmer og landskabers foranderlighed over dagen giver forskellige erfaremuligheder, og 
i princippet potentialer for at børn kan befinde sig i forskellige positioner i løbet af da-
gen og dermed få mangfoldig adgang til at lære kulturens forbindelser. Hvis positio-
nerne altså skifter. Nogen børn ser ud til at befinde sig i kanten af støvbolden og i posi-
tioner hvor de enten gør sig mange erfaringer med at være tilskuere til hvad andre er i 
gang med, eller gør sig mange erfaringer med at forsøge at koble sig på, finde ind mm i 
det der allerede er i gang, mens andre gør sig mange erfaringer med at sætte noget i 
gang, og at andre kommer til og vil koble sig på. Det rejser spørgsmål som; Kan defini-
tionsmagten skifte eller udfordres?  hvem sætter normerne? hvem er med til at forny 
dem? Mm. 
 
Kulturens retningsanvisende kraft slynger således børn og voksne rundt i institutionen, 
og er på den ene side en centripetal kraft der inkluderer mange forskellige initiativer, in-
teresser, bevægelser osv., og som også er plastisk i forhold forskellige børns forskellige 
tempi, sproglige formåen osv.; men er på den anden side en centrifugal kraft der ser ud 
til at slynge ikke-initierende, ikke legende, ikke dansk-talende børn og voksne ud af 
støvbolden som enten helt usynlige eller som mangelfulde eller forkerte.  
 
Implikationer for demokratiske erfaringer 
Derudover spænder de normative forståelser for hvem eller hvad der udgør det initie-
rende legebarn, ben for at alle børn kan komme inden for rammen. Det kalder på nød-
vendigheden af at dekonstruere idealerne om det gode barn og den ideelle barndom og 
tilhørende pædagogik gennem mødet med det Andet185. Fremfor at opfatte nogle børn 

                                                      
185 ”We should view deconstruction as expanding and releasing constructive potential for creative human growth 
by permanently preserving the possibility for interaction with others different from our selves”(Garrison et al 
2012:73). I Garrison et al’s diskussion af Deweys pragmatisme med Derrida’s dekonstruktions-
begreb definerer de dekonstruktion som mødet med alternative forståelser, og definitioner der 
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som mangelfulde og lave strategier for kompensationen for dette, åbner det dekon-
struktive blik for at undersøge hvilke mulige forbindelser rammen om det initierende 
barn sender på rammernes ’skrotplads’, som Butler kalder det(Butler 2015). Skrotbun-
kens skrammel indeholder ’overskuddet’ fra indramningerne og muligheden for rekon-
struktionen af de ekskluderede forbindelser på nye måder – for nye mulige personska-
ber.  
Det kalder desuden på en kritisk refleksion over hvilken forskel det gør for forskellige 
børn. Hvordan og hvorvidt fordeles de forskellige blikke – hhv. børn som mangelfulde 
og oplevelsesfattige og børn som initierende børn med noget på hjerte - på forskellige 
børn, og hvad betyder det for forskellige børns muligheder for at gøre sig demokratiske 
erfaringer i subjektivitetens domæne?  
 

 

 

 

  

                                                      
viser at andre forståelser er mulige og dermed bidrager til at vise hvordan konstruktionen netop 
er en stabilisering for en tid.   
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Kapitel 9  Potentialer for De-
mokratiske Erfaringer  
– I bøvlet mellem individuelle 
ønsker og spørgsmålet om hvor-
dan vi vil have det med hinanden 
 
I dette kapitel undersøger jeg potentialer for børns demokratiske erfaringer, ved at kigge 
nærmere på situationer i hverdagslivet der - til trods for opfattelsen af bestemte børn 
som nogen der på forskellig vis mangler forudsætningerne for at kunne bidrage og byde 
ind, og på trods af kulturens retningsanvisende kraft der gør det svært at få øje på en del 
børn som nogen der har noget på hjerte, og som kan bidrage til fællesskabet - ser ud til 
at have potentialer for at børn kan gøre sig demokratiske erfaringer.  
 
Kapitlet er inddelt i tre afsnit. De første to afsnit omhandler hhv. ritualer og referencer 
og er begge temaer der springer ud af en konkret erfaring fra feltarbejdet. Det tredje 
tema er knyttet til situationer i hverdagslivet når legen går i stykker. 
Udover de kulturanalytiske begreber der har været bærende i alle de foregående kapitler, 
analyserer jeg potentialer for demokratiske erfaringer ved hjælp af de pragmatisk inspi-
rerede demokrati-teoretiske begreber, der blev udviklet i kapitel 3. 
 
Jeg begynder med en fortælling fra den første morgen hvor jeg påbegyndte mit feltar-
bejde i børnehaven Klyngehuset. 
”Det er morgen, og børn og voksne ankommer løbende på stuen. Jeg sætter mig ved tegnebordet i hjørnet 
for at fornemme hvad det er for et sted jeg er havnet. Melissa kommer hen til mig. Hun lægger sang-
mappen på den lille reol lige ved siden af. Hun klapper på den, og siger;” se, det er sangmappen”. 
Sangmappen er et tykt ringbind der består af en lang række kopiark med hhv. sangtekster eller rim og 
remser påført enkelte tegninger eller symboler, der knyttes til sangen. Arkene sidder i plastiklommer. 
Det er ældre(med enkelte undtagelser) kendte danske børnesange som ’Hjulene på Bussen’, ’Der sad to 
Katte på et bord’ og ’Tornerose-sangen’, og rim og remser som: ’Når det regner, får man fregner’, 
’Hvem er det, der banker?’ og ’oppe i gardinerne’ osv., osv.  
Melissa bladrer i bogen, og når frem til den sang hun leder efter. ”Der er den”, siger hun: ”Den rose 
havde et makkert barn….Skal vi synge?” , ”Det kan vi godt”, siger jeg. ”Kom” siger hun, og viser 



 200 

mig at vi skal sidde på gulvtæppet. ”Vi skal lege samling”, siger hun. ”Så skal du vælge en sang og 
vælge en bog”. ”Nej, først skal vi læse, og så skal vi synge”. Hun bladrer i bogen i noget tid, ”nej, jeg 
vælger sangen”.  
Jeg konstaterer med det samme at det her kender jeg. Jeg kender alle sangene i bogen, jeg holder af 
mange af dem, og jeg kan gå lige direkte ind og føle mig hjemme, føle at jeg hører til, netop derfor. Jeg 
ved med det samme at ’den rose har et makkert barn’ er Tornerose-sangen. Jeg prøver på egen krop at 
kunne gå lige ind med det der er brug for, og at det betyder at jeg kan opleve at høre til, selvom jeg er 
helt ny. ( 110117) 
Oplevelsen bliver afgørende for mit ophold i institutionen, fordi jeg oplever så tydeligt 
på egen krop, hvordan det at kende referencerne og situationen inviterer mig direkte 
ind til at være nogen, der kan det, man skal kunne i situationen, og at det giver mig en 
følelse af at høre til, selvom jeg er helt ny. Invitationen til at synge og mødet med sang-
mappen skærper min nysgerrighed på betydningen af kendskab til bestemte referencer, 
på muligheder for at opleve tilhørsforhold for alle børn, uanset baggrund, samt på ud-
formningen af selve sangmappen, hvilket får betydning for resten af mit feltarbejde. På 
et senere personalemøde fortæller jeg om mit møde med mappen og spørger til pæda-
gogernes intentioner med den. Hertil svarer de at de ser kendskabet til bestemte sange 
som en del af et dannelsesprojekt og et forsøg på at give børnene nogle referencer de 
ikke har – jvf. kap. 7. 
 Efterfølgende viser det sig at synger-med-sangmappen indgår i en del af mine observa-
tioner; det at bladre i den, vælge en sang, eller vente på at nogen vælger sang som alle 
synger i fællesskab. Synger-med-sangmappen indgår altid som en central del af den faste 
morgensamling på Løvestuen der afholdes mellem 9.15 og 9.45, når de fleste børn er 
ankommet. Derudover viser det sig at sangmappen hives frem af børnene selv, som 
Melissa gjorde det på min første dag, eller de bliver siddende efter det formelle sam-
lingsprogram er slut og synger videre. Synger-med-sangmappen foregår næsten altid 
med stor opmærksomhed og intensitet hos både børn og voksne. Det fortæller mig at 
det er en integreret del af hverdagslivet i institutionen, at det er et betydningsfuldt og 
måske vigtigt genkendeligt ritual i det at være barn i en daginstitution. 
 I det første afsnit kigger jeg på synger-med-sangmappen som et element i den voksen-
initierede Morgensamling og som et element i det efterfølgende børneinitierede rum. 
Jeg viser at der i indstiftelsen af sociale normer for samvær i kollektive aktiviteter som 
synger-med-sangmappen under morgensamlingen skabes fælles erfaringer hos børnene 
som de har mulighed for at trække på og henvise til i det børne-initierede tidsrum, og at 
det ser ud til at give dem muligheder for at bøvle med spørgsmålet om hvordan vi vil 
have det med hinanden. Jeg argumenterer for at samspillet mellem ritualer af gensidig 
ulige udveksling, og de kulturelle forbindelser om at kunne hente en voksen, samt prin-
cippet om at alle har lige ret, skaber mulighedsrum for børnene. Analysen peger således 
på potentialer i den kulturelle kontekst for demokratiske erfaringer i en kollektivt orien-
teret forståelse af demokratiske erfaringer, og åbner for perspektiver i at løfte andre ele-
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menter i ’dansk eller skandinavisk børnehavetradition’ frem med henblik på ’det demo-
kratiske’, end traditionen for at opfatte børn som meningsskabende og kompetente(jvf. 
Kap 1).  
 I det andet afsnit forfølger jeg spørgsmålet om forskellige referencer og erfaringsbag-
grunde videre ud af sangmappe-konteksten og ind i hverdagslivet. Jeg viser at der i in-
stitutionens hverdagsliv er situationer der inviterer børnene til at trække på referencer 
fra deres livserfaringer, og at det giver dem muligheder for at gøre sig erfaringer med at 
rekonstruere disse sammen med andre i situationer hvor fremtiden er åben, bla. fordi de 
også kan trække på kropslige erfaringer og referencer. Jeg argumenterer for at børnene 
således bliver synlige som nogen der kan bidrage til fællesskabet og har noget på hjerte, 
og åbner for at forstå referencer og oplevelser som knyttet til hverdagsliv og ikke kun til 
en bestemt form for omverdenkendskab, jvf. kap.7. Samtidig er det fælles for situatio-
nerne at de ser ud til at gå mere eller mindre upåagtede186 hen for de voksne, der har 
deres opmærksomhedsfelter andre steder, som vi så i kapitel 7. 
I kapitlets 3. afsnit kigger jeg på situationer i hverdagslivet når legen går i stykker. Jeg 
viser at der i disse situationer er muligheder for at gøre sig erfaringer med at arbejde 
med modstand og forstyrrelse i den besværlige Mellemzone mellem private ønsker og 
kollektiver visioner. 

1)Ritualer indstifter vaner for det sociale 
Jeg konkluderer i dette afsnit at syngeritualet i morgensamlingen og det efterfølgende 
børneinitierede tidsrum giver muligheder for at blive set som en, der har noget på 
hjerte, og som kan bidrage til fællesskabet. Samt at ritualet skaber vaner der senere kan 
trækkes på i det børneinitierede rum, hvilket gør det muligt for børnene at arbejde sig 
gennem de konflikter der opstår undervejs. Samtidig lykkedes det også, fordi børnene 
trækker på en af kulturens centrale forbindelser, nemlig  at hente en voksen når man 
kommer i knibe. Historien om sangmappen viser også at klassiske dannelsesforståel-
ser(at lære børnene bestemte gamle børnesange) blander sig med idealet om det initie-
rende barn(mappens ’solide’ udformning og tilgængelighed, der gør at børnene kan gå i 
lag med den selv), og hverdagslivets vekslen mellem kollektive voksenstyrede tids-
rum(morgensamlingen) og det efterfølgende børneinitierede tidsrum, og at det giver 
muligheder for at gøre sig erfaringer i Mellemzonen. Analysen viser vigtigheden af at se 
hverdagslivets forskellige tidsrum og aktiviteter i sammenhæng med hinanden. Sidst 
men ikke mindst peger jeg på at ritualer af gensidig ulige udveksling i sig selv kan give 
                                                      
186 Ahrenkiel et al (2012) begrebet det upåagtede om den del af pædagogers faglige arbejde, der 
er samfundsmæssigt upåagtet. Jeg bruger det her som betegnelse for den del af pædagogers ar-
bejde, der er upåagtet af dem selv.  
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muligheder for at alle børn kan blive set som nogen der kan bidrage til fællesskabet, og 
dermed som potentielle subjekter.  
 
Et Ringbind med intentioner  
Sangmappen er en genstand med en særlig invitation, som en bestemt mappe med be-
stemte sange. Fordi det er en vigtig mappe der bruges meget, spørger jeg til hvordan 
den kan forstås som pædagogisk intention.  Jeg læser den som en særlig udvalgt intenti-
onel materialitet som pædagogerne gerne vil indføre børnene i, og som indgår i et af da-
gens vigtige pædagogiske situationer: morgensamlingen – der er kendetegnet af ”alt det 
vi vil med de her børn”. Sangmappen er et simpelt ringbind med plastiklommer med 
sangtekster udvalgt af pædagogerne. De er kopieret og samlet i ringbindet, hvilket må-
ske indikerer at sangene er valgt med omhu. At netop de her skal være med, fremfor at 
være en præfabrikeret sangbog, hvor man må leve med de sange som forfatteren eller 
redaktøren har udvalgt. Samtidig indikerer det også foranderlighed. Sangene kan let 
skiftes ud, der kan være flere eller færre. Nye kan komme til, og gamle luges ud. Det er 
på den måde et bevægeligt koncept. Derudover indikerer sangmappens udformning i 
ringbind og plastiklommer at den netop er lavet på dén måde, for at kunne holde til at 
børnene interagerer med den. At de bladrer meget frem og tilbage i den og slår på si-
derne mv. På den ene side betyder plastiklommerne at sangteksterne er forholdsvis be-
skyttede, på den anden side kan en ituslået side, eller slidt plastiklomme let skiftes ud, 
uden det store besvær eller de store omkostninger, hvilket står i modsætning til en fær-
dig sangbog med flotte sider der er dyr, og hvor siderne ikke kan erstattes eller udskif-
tes. Den skal der passes på, og den kan ikke i samme grad holde til omgang og interak-
tion med børn. På den måde kan ringbindsmodellen også læses som en invitation til 
børnene om at gå i lag med, ombord i den. At den må bruges til alt muligt. De dyre og 
fine bøger står på en hylde højt oppe, som de voksne henter ned fra.  
Sangteksterne er helt klassiske med danske børnesange og rim og remser der er kendt i 
mange generationer; ’Hjulene på Bussen’, ’Tornerose var et vakkert barn’, ’Der sad to 
katte på et bord’, ’Hvem er det der banker?’, ’Oppe i gardinerne’ osv. Undtagelsen er et 
par nyere rim af børnebogsforfatter Jakob Martin Strid. Sangmappen fremstår således 
også i høj grad som de voksnes, med henblik på at videreføre en slags kulturarv. Det fo-
regår gennem det faste synge-indslag i den daglige morgensamling. Udover synger-med-
sangmappen er der hver måned en Månedens sang eller rim, som alle institutionens 
stuer synger eller fremsiger med børnene som en del af morgensamlingens program. 
Selve sangmappens udformning vidner således også om det dobbelte blik på børn der 
blev vist i kapitel 6 og kapitel 8. På den ene side er den et udtryk for at ville indføre 
børn i en form for kulturarv, så de kan få nogen rødder, og på den anden side netop 
udformet og gjort tilgængelig for børnene, sådan så de selv kan tage initiativ til at synge, 
bladre i den osv. 
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Synger-med-sangmappen på Løvestuen 
I dette afsnit følger jeg sangmappen ind i hverdagslivet både som en del af den voksen-
initierede morgensamling og som et element i de børne-initierede tidsrum. Jeg kigger på 
hvordan børn og voksne omgås med mappen og fremkalder de kulturelle forbindelser 
der trækkes mellem materialitet, handling og betydning, og diskuterer hvilken erfaremu-
ligheder det ser ud til at give forskellige børn. 
 
”Børnene på stuen er samlet i en cirkel på tæppet på gulvet. Desuden deltager pædagogen DINA og 
Medhjælperen MIRA. 
DINA hiver sangmappen frem og holder den oppe i luften. Et barn spørger: ”Må vi vælge?” DINA 
svarer at de gerne må vælge. 
Eigil: ”Må jeg gerne vælge?” Tre børn rækker hånden op 
DINA: ”Men jeg har faktisk lovet Denise det”. DINA lægger mappen foran Denice. Eigil spørger 
igen: ”Må jeg også?” Han gentager det. 
DINA: ”Øhmmm, vi  kan sige, at hvis I synger rigtig godt til, så tager vi en mere”. DINA lægger en 
bunke ostehaps midt på gulvtæppet. 
DINA kigger over mod Denice: ”kan du finde en(sang)?” 
Denice åbner bogen. Hun bladrer. ”Må jeg tage en ostehaps?” Spørger Eigil. Denice bladrer videre 
”Så skidt da”, svarer DINA med venlig stemme 
Denice bladrer. Hun er nu halvvejs i mappen. Mens hun bladrer sidder resten af gruppen og følger med, 
mens de spiser ostehaps. ”Hvad finder du Denice, spørger DINA? ”jeg vil synge den med bussen”, si-
ger hun med stille stemme. 
DINA: Den med bussen…. Øh, vi kan godt synge den uden den der”, hun nikker i retning af map-
pen...”er det hjulene på bussen? Er det den du tænker på?”. Denice nikker. Hun stopper bladringen 
og kigger på DINA. Denice begynder at bladre baglæns. 
DINA: ”Jeg ved ikke lige hvor den er henne i mappen”. Hector som sidder ved siden af Denice, hjæl-
per til med bladringen, men uden held. DINA spørger Denice: ”Denice, skal vi synge hjulene på bus-
sen?” Hun nikker. Hector er fortsat i gang med at bladre i mappen for at finde sangen. ”Ved du hvad 
Hector, nu tager jeg den der. Vi kan godt synge hjulene på bussen. Jeg ved I kan hjulene på bussen”, 
siger DINA. DINA trækker mappen til sig, mens hun taler. 
DINA begynder at synge ”Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt…”, mens hun gør de tilhø-
rende fagter. Børnene følger med.  Lidt inde i sangen stopper DINA. Hun spørger: ”Hvad er det nu 
der kommer nu?”, Er det pengene?”, Børnene nikker. De synger: ” Pengene i bussen siger … ”. Hun 
spørger igen: ” hvad kommer så? babyerne?”. ”Elefanterne” siger Eigil. ”Nej, det er ikke endnu” siger 
DINA. ”Vi sir babyerne”. De synger igen. ”Hvad er det så?”, spørger DINA, ”Elefanterne” siger 
Eigil igen. Okay ”elefanterne”, siger DINA. De synger verset med elefanterne og hopper med kroppen 
til siden imens. ”Hvad kommer så?”, spøger Dina igen. ”Girafferne” siger Hector. ”Ok så tager vi 
dem også”, siger hun. De synger sangen færdig. 
(…)DINA;”Nåh, så ved jeg lige, at jeg kom til at love Thomas at han måtte vælge den sidste sang for 
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han var også ked af det i morges”. DINA lægger mappen foran Thomas. ”Så Thomas, kan du vælge 
den sidste sang måske?” 
Flere børn spørger om de ikke også må vælge. Eigil rækker hånden op: ”os mig”(…)Der kan være 
fire, der kan vælge”, siger han appellerende. DINA svarer at klokken er for mange. ”I dag er det kun 
to der må vælge”, siger hun”. (Videoobservation 130217) 
Børnenes opmærksomhed er rettet skiftevis mod at få lov til at vælge, en del af dem 
rækker hånden op, eller spørger eller gentager om de må vælge i dag. Det er tydeligvis 
noget man gerne vil. Samtidig er dagens sangvælgere allerede valgt på forhånd viser det 
sig, idet både Denice og Thomas har været kede af det til morgen, og derfor har DINA 
givet dem lov til at vælge, siger hun. Iveren efter at komme til at være den der skal 
vælge, siger noget om at det nogen gange lykkes. Det er noget man kan komme til hvis 
man melder sig på banen.  Når vælgeren er fundet eller afsløret, samler opmærksomhe-
den sig om det pågældende barns bladring i bogen efter en bestemt sang. Der er mange 
sange, og for nogen børn er det finmotorisk udfordrende at vende de mange tynde si-
der. Men der er en afslappet og tålmodig stemning. Når sangen er fundet, siger man 
dén eller dér, mens man peger. Så synger DINA for. Børnene synger med og gør fagter. 
DINA spørger undervejs hvad der nu kommer, og børnene byder ind med hvad de nu 
husker. Det fremstår som et fælles projekt at huske alle versene i sangen.  
Ved morgensamlingen indgår synger-med-sangmappen altid som et centralt element, 
også tidsmæssigt, og det foregår altid mere eller mindre efter samme model; nogen skal 
vælges til at vælge en sang af den voksne, man byder sig til, og bliver nogen gange valgt, 
dagens sangvælgere bladrer i bogen, de andre venter tålmodigt og opmærksomt(til stor 
forbløffelse for forskeren). Når sangen er fundet, lukkes mappen, og sangen synges, ri-
met skråles, og fagterne gøres. Man hjælper hinanden med at huske versene. Det er for-
skelligt hvor mange sange, der er tid til at synge, men hver dag er der børn der siger ’os 
mig’ eller ’en til’ når en sang er slut.  
Selvom ingen af børnene kan læse, er det et helt centralt element i processen at finde 
frem til den konkrete sangtekst. Sangene ser ud til at bo inde i sangmappen, og der er 
forholdsvis få billeder på siderne der indikerer hvad det er for en sang. Det modsatte er 
også interessant; Hvad hvis børnene ikke ku den med bussen? Hvad ville det så hjælpe 
at finde teksten, når ingen alligevel kan læse? Sangen skal findes i bogen før den kan 
synges. Der etableres en stærk forbindelse mellem det at bladre i mappen, vælge hvilken 
side der skal slås ned på, og at der synges en sang. Det ser indimellem ud til at selve det 
at vælge en sang er mere interessant end at synge den bagefter. Siderne med tekst og 
billeder repræsenterer den pågældende sang eller rim, også selvom et barn siger bus, og 
DINA siger, vi kan godt synge den med bussen, uden at du finder den i mappen, men 
børnene forsøger alligevel at finde frem til sangen. Derudover ser det ikke ud til at være 
et vigtigt mål at kunne teksten, hverken for børn eller voksne, til trods for at det meget 
ofte er de samme sange der synges igen og igen. De voksne kan ofte ikke selv teksten 
og må hente hjælp hos børnene, som i eksemplet. De tager således heller ikke sangtek-
sten til hjælp. Forløbet er hver gang mere eller mindre det samme. Det udføres med 
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stor intensitet, og børnenes kropslige opmærksomhed er rettet mod det fælles fixpunkt, 
sangmappen.  
Synger med sangmappen bliver en invitation til at børnene på skift bladrer i bogen og 
vælger en sang som alle synger. Det enkelte barn erfarer at nu er det mig, og de andre 
kigger på og venter på at jeg vælger den sang som vi synger. 
 
Nu er det min tur 
Uden for selve morgensamlingen hives mappen frem af børnene selv, eller de fortsætter 
med mappen efter at samlingen er ophørt, og hovedparten af børnene har forladt den 
fælles cirkel. Når nogen sidder på gulvet med mappen, kommer andre til. Nogen er med 
til at synge en enkelt sang, mens andre sidder der længe. Her kan alle tilsyneladende 
være med. Man behøver ikke spørge.  
 
Sina og Maya sidder længe på gulvtæppet med sangmappen efter at morgensamlingen er 
slut. 
”Sina synger ”springer mig over, springer mig over. Den springer mig over”. Hun samler alle plastik-
lommerne og holder på dem med begge hænder. Hun spørger ’den der?’, mens hun kigger på Maya og 
peger på en af ryggene på plastiklommerne. Sina kigger rundt i rummet mens hun holder på siderne. 
Hun slipper dem så de falder ned. Hun sætter hænderne i siderne og betragter ’værket’. Hun smiler og 
kigger på Maya. De griner til hinanden.  Sina peger på en sang og begynder at synge’ mariehønen 
evigglad’. Hun synger dele af første vers og tager så en ’bunke’ sider som hun vender på én gang. Hun 
siger: ”hov, nu landede den på den her”. Hun begynder at synge ’hjulene på bussen’. Maya slår hånden 
ned i den opslåede sangmappe. Hun gentager det. Sina skubber hende, så hun vælter mens hun stadig 
synger. De griner begge to. Det gentager sig nogen gange. Sina klapper mappen sammen, og rejser sig 
op. Maya trækker den hen til sig, og siger. ”Nu er det min tur”. Sina kaster sig hurtigt ned over map-
pen, og siger ”nej nej.. nej vi kan to, vi kan to”. Maya siger ”Jeg vil” og stamper med fødderne. ”Jeg 
har ikke prøvet før”, siger hun. Sina bladrer og siger at hun heller ikke har prøvet. Maya kigger lidt. 
Hun får øje på DINA og kalder; ”DINAaa, hun sagde at jeg ikke med”. DINA kommer hen til 
pigerne: ”Må du ikke være med?”, spørger hun.  
Maya: ”Jeg har ikke prøvet før”. Sina skubber hurtigt mappen hen til Maya inden DINA når at 
sætte sig ned. ”I skal huske at synge sangen også jo”, siger DINA. ”Men jeg har ikke prøvet før”, 
siger Maya mens hun bladrer i sangmappen. Hun slår med hånden ned på siden med tornerosesangen 
og smiler til DINA.  Situationen fortsætter længe og tre gange henter Maya Dina for at få hjælp” 
(Videoobservation 130217). 
 
Situationen er præget af at børnene på deres egne måder gentager og forandrer det for-
løb de kender fra samlingen. De skiftes, de bladrer, de vælger sange, og de synger, i 
større eller mindre grad. De veksler mellem at diskutere hvis tur det er til at vælge, grine 
og pjatte, og at synge dele af de valgte sange.   
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Opmærksomheden samler sig nok så meget om selve valgsituationen og udfordringerne 
i at skiftes når der ikke er nogen voksen. Samtidig bruges mappen også på andre måder 
end når den voksne er der. For eksempel bladres der anderledes i den, den klappes sam-
men og åbnes, der kravles på den, slås i den, alt i mens at elementerne i synger-med-
sangmappen stadig indgår. Børnene forsøger hver på deres måde at præge situationens 
udvikling, både gennem de interaktioner og reaktioner de erfarer med hinanden, og på 
de strategier de lægger for at få retten på deres side. Maya henter en voksen. Hun me-
strer den kulturelle forbindelse mellem at være i knibe på en eller anden måde og at 
hente en voksen for at få hjælp. Udsigten til at en voksen trækkes ind i situationen bety-
der at Sina ’gir sig’ og afleverer mappen til Maya. Som om hun godt ved at det er sådan 
det egentlig skal være.  
Omgangen med sangmappen, ritualet og gentagelserne gør synger-med-sangmappen til 
noget andet end som et element i morgensamlingen. Børnene gør noget med/ved sang-
mappen. Den bliver også deres. Selve sangteksterne ser i sig selv ud til at have mindre 
betydning.   
Jeg argumenterer for at børnene på skift har mulighed for at blive til som nogen der har 
noget på hjerte, og som kan bidrage, i det her tilfælde til synger med sangmappen. De 
inviteres til og inviterer hinanden til at mene noget om hvilken sang, jeg gerne vil have, 
at vi skal synge, og de diskuterer hvis tur det er.  De bidrager til diskussionen på forskel-
lige måder, men fastholder den og det fælles projekt om at synge med sangmappen. De 
bliver i situationen, også når den bliver bøvlet. At kunne hente en voksen er måske af-
gørende for at situationen fortsætter, at der bliver mulighed for at arbejde sig igennem 
modstanden og løse problemet med at skiftes til at vælge, og bøvle i mellemzone mel-
lem individuelle ønsker og kollektive behov. Jeg hævder at børnene også får erfaringer 
med spørgsmålet om hvordan vi skal have det med hinanden; i det her tilfælde spørgs-
målet om hvordan den konkrete situation synger-med-sangmappen skal forløbe. 
 
Ritualer  
Med afsæt i Richard Sennets begreb om hverdagslivs ritualer, argumenterer jeg for at 
synger-med-sangmappen kan forstås som et vigtigt socialt ritual af gensidig ulige ud-
veksling (Sennett 2003, 2012).  Synger-med-sangmappen gennemspilles efter mere eller 
mindre samme læst med faste roller og et fast forløb, hvori den gensidige, men ulige ud-
veksling er et centralt element. Det enkelte barn vælger en sang, som alle efterfølgende 
synger. Rollerne er dermed ikke ens, heri den ulige udveksling af respekt. I synger-med-
sangmappen indgår desuden gentagelser, transformation, roller og dramatisering som 
betydningsfulde elementer. Elementer der alt sammen indgår som centrale dimensioner 
i Sennetts ritualbegreb(Sennett 2012)187.  Hos Sennett er rollerne relativt faste, og re-
spekten udvises gennem den ulige udveksling, hvor parterne skiftes til at tage vare på 
                                                      
187 Se paperet Communitybuilding in a context of Individualization fra 2014, hvor jeg analyserer 
Borddækning i daginstitutionen som et ritual af gensidig ulige udveksling med afsæt i Sennetts 
ritualbegreb(Prins 2014) 
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hinanden, og dermed understøtter den sociale sammenhængskraft.  Sennet bruger hi-
storien om apoteker salonen hos diplomaten Talleyrand’s døve tante i 1760erne, som 
eksempel på et ritual af gensidig ulige udveksling(Sennett 2003:249-250). Her beskrives 
et ritual som bestående af en særlig rytme eller flow af udvekslinger mellem den døve 
Tantes anvisninger på behandlinger og de lokale bønders fremsigelser af forskellige li-
delser. Deltagerne i ritualet udfylder bestemte roller og udtrykker sig selv gennem et be-
stemt reservoir af kommunikative udtryk og bevægelser. Deltagerne venter på deres tur, 
og giver plads til evnerne hos den anden. Sennet kalder den en opførsel i anerkendelse 
og sammenhæng.  ”Deltagerne i apoteket gennemspillede et ritual. Stikordene til den enkeltes rolle 
lå gemt i en fælles erindring om, hvordan folk spillede deres roller. De vidste hvor man skulle stå, hvad 
man skulle gøre, og hvad man ikke skulle sige” (ibid:250). De faste roller betyder at man ved 
hvad man skal, og derfor kan fokusere på at spille sin rolle så godt man kan, og høste 
fællesskabets anerkendelse af dette. Det bliver således i sennetsk forstand en måde at 
bidrage til fællesskabet på. 
I synger-med-Sangmapperne er bevægeligheden og invitationerne til børnenes bidrag 
under morgensamlingen en del af ritualet. Der er således et forandrings- og muligheds-
rum indbygget i ritualet i modsætning til hos Sennett. I Synger-med-sangmappen indgår 
det som en del af ritualet at man kan prøve at udfordre hvor mange sange der skal syn-
ges i dag, og forsøge at få den eftertragtede rolle som dagens sangvælger. I modsætning 
til i historien om Talleyrands Apoteker salon går rollerne desuden på omgang. Nogen 
gange er man dagens sangvælger, andre dage er man med til synge sange som andre 
sangvælgere har valgt. Samtidig indgår man fortsat i en gensidig, men ulige udveksling 
mellem individers sangvalg og fælles afsyngning, og skifter mellem relativt veldefinerede 
roller. Den ritualiserede gensidige ulige udveksling giver struktur på det sociale samvær, 
og kan ses som en kollektiv social norm der socialiserer til kollektive vaner for konkret 
handleviden, ’sådan gør man her’.   
Elementerne i ritualet indgår som grundsten i fælles erfaringer der kan refereres til, og 
som forbindelser der kan trækkes på i den efterfølgende situation, og giver bla. Maya 
mulighed for at protestere fordi hun har en forventning om at man skal skiftes til at 
vælge. Ved at problematisere hvad hun oplever som uretfærdigt og referere til en ’regel’ 
om at man skal skiftes, appellerer hun til den fælles kulturelle norm som vi alle godt ved 
regulerer samværet, hvilket Sina også bekræfter ved straks at aflevere mappen, ved ud-
sigten til den voksnes ankomst188.  
At skiftes til priviligerede roller eller opgaver er en basal kulturel model i daginstitutio-
ners hverdagsliv. I Klyngehuset forekommer den i en særlig variant, hvor den kombine-
res med ”må jeg i dag?” –  De der byder sig til eller melder sig, er ofte dem der får lov, 
både til at vælge sang, men også til at dække bord, eller også bestemmer pædagogen. 
                                                      
188 Det bliver således også et eksempel på hvordan ritualet ikke bare indstifter vaner og referen-
cer, men også de kulturelle tolkningsrammer for hvordan der skabes mening. 
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’Nej, i dag er det’ …, hvor hun bevidst spørger et barn der ikke har meldt sig, men for 
hvem det måske er længe siden, eller det tildeles, som i eksemplet, som et særligt privile-
gium, fx fordi man har været ked af det. Den udbredte kulturelle model om at skiftes er 
således her forbundet med at det enkelte barn gør sig synlig, netop i en gensidig, ulige 
udveksling.  
I mange andre institutioner etableres der ofte valgsystemer, hvor der føres protokol 
over hvis tur det er til at vælge, eller trækkes navne i en sæk osv. sådan at alle børn 
kommer til, fx at skiftes til borddækning189 eller have nissen med hjem osv. Begge vari-
anter trækker på den samme kulturelle model om at alle i princippet skal have lov, og 
indstifter vaner for hvordan det kan gå på skift. 
Klyngehusets model med at melde sig er således stærkt favoriserende over for de æld-
ste, dansk sprogligt stærkeste og mest udfarende. Samtidig kan man argumentere for at 
de børn der forsøger at få pædagogen til at give lov til  ’at der er fire, der kan vælge sange i 
dag’, eller ’en til’, gør sig erfaringer med at bøvle med spørgsmålet om hvordan vi skal 
have det med hinanden i den her situation. Man kan sige at de forsøger at skubbe til 
rammen for synger-med-sangbogen, og forsøger at være med til at udvide muligheds-
rummet i fht. hvor længe den skal vare og have indflydelse på hvem der vælger sang. 
Jeg tolker det således ikke kun som et individuelt ønske om at få lov til at vælge i dag, 
men også som en måde at formulere et ønske om at synger-med-sangmappen kan vare 
noget længere for os alle sammen. 
Selvom Sina og Maya ikke befinder sig blandt gruppen af de ældste og dansk sprogligt 
stærke børn, giver ritualets indstiftelse af vaner og sangmappens udformning måske 
netop muligheder for at de kan gøre sig erfaringer med at bøvle med forholdet mellem 
individuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet. Selvom man måske helst selv 
vil vælge alle sangene, må man finde en måde også at give plads til den anden, hvis det 
fælles mål om at synge, og i det hele taget være sammen, skal opnås.   
 
Via ritualbegrebet får jeg øje på gensidig ulige udveksling og transformationsmuligheder 
i en ellers stærkt voksenstyret aktivitet. Desuden ser jeg hvordan ritualets indstiftelse af 
bestemte vaner giver nogle børn muligheder for at blive synlige som nogen der har no-
get på hjerte, og som kan bidrage i den efterfølgende situation. Muligheder de måske 
ikke altid har i den helt frie leg.  Udvekslingen af respekt er en anden måde at tale om at 
blive set – at blive synlig på.   
Det bliver således vigtigt i fht. denne analyse at se synger-med-sangmappen som et kon-
tinuerligt forløb, og ikke blot se isoleret på den voksenstyrede del af ritualet under sam-
lingen, men at følge det ind i det børneinitierede tidsrum. At det er samspillet mellem 
de to tidsrum der ser ud til at give Sina og Maya muligheder, sammen med den voksnes 

                                                      
189 Se Prins 2014. Se desuden Olwig 2012 og Rasmussen og Smidt 2001 for fortællinger om mål-
tids’ritualer’ i daginstitutioner gennem tiden.  
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tilstedeværelse i det frie rum som en nødbremse. I kapitel 7 beskrev jeg hvordan pæda-
gogerne ser ud til at betragte det voksen-initierede tidsrum som det tidsrum hvor de kan 
sætte ind og lave indsatser og gøre noget som de efterfølgende vurderer successen af i 
det børneinitierede tidsrum.  Her forsøger jeg at vise en anden form for sammenhæng 
der er kollektiv, og ikke en indsats der retter sig mod et bestemt barn der skal udvise en 
adfærd. Det er netop forbindelserne mellem elementerne i det fælles ritual og det som 
børnene selv skaber der adskiller sig. Det er en anden type relation190.  
Analysen bidrager til at vise at der i daginstitutionens kollektive normer der regulerer fx 
morgensamlingen, indstiftes fælles vaner for det sociale samvær der bla. er baseret på et 
ligeligt give and take, og på princippet om at alle har lige ret. Disse kollektiver vaner kan 
ses som ressourcer børnene har mulighed for at trække på og referere til i subjektivite-
tens domæne. Det udpeger andre potentialer for ’det demokratiske’ i den danske børne-
havetradition end traditionen for at se og lytte til det enkelte barn, eller som at aner-
kende barnets forehavende.  
 
 
At blive til som en, der kan bidrage 
 Det fælles Synge-med Sangmappen ritual, som det udfolder sig i den voksenstyrede 
morgensamling, giver samtidig mulighed for at alle børn, uanset hvordan de i øvrigt be-
tragtes, kan blive synlige inden for rammen af det initierende børnehavebarn, fordi man 
udfører en bestemt og vigtig rolle som sangvælger og modtager fællesskabets anerken-
delse når vi alle sammen synger.  
I Skovbrynet(og mange andre institutioner) er der hver dag i December måned et barn 
der får Nissen med hjem, og som næste dag har en historie med, en tegning etc., og 
som pædagogerne formidler til stuens børn, som en fortælling om hvad Nissen har la-
vet hjemme hos hvert enkelt barn. Her træder børnene også frem på skift for hinanden 
og erfarer at alle de andre lytter til min historie, og omvendt erfarer at lytte til de andres 
historie191. På Girafstuen i Klyngehuset skiftes alle børnene til at råbe hinanden op ved 

                                                      
190 Dette ligger tæt op af de fund som Liv Grindheim fremhæver i sit PhD Projekt190. Grindheim 
viser, hvordan den forholdsvis enkle struktur i puslespils-aktiviteten, der egentlig iværksættes for 
at skabe ro på stuen, mens børnene på skift gør sig klar i garderoben, fungerer som afsæt for at 
børnene udvikler en leg, der baserer sig på pusle-spils-lægningens enkle skabelon, men hvor pus-
lespillene kan lægges bagfra, eller med bagsiden opad, og hvor børnene griner til hinanden, mens 
de konkurrerer om at blive hurtigst færdig, samtidig med at de også hjælper hinanden. Grind-
heim argumenterer for at den enkle regulering og rammesætning af puslespil netop giver bør-
nene muligheder for at udvikle deres eget fællesskab i bevægelsen mellem konkurrence og sam-
arbejde. 
191 Det betyder ikke at Nissen-med-hjem ikke også kan indgå i andre typer af udvekslinger der 
også kan bidrage til at udstille forskellige ressourcer i forældregruppen, i fht at skrive sjove og 
underfundige historier der skal læses op næste dag. Eller kan blive et udstillingsvindue der be-
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at trække et billede med et af børnene fra gruppen og række det til den pågældende, 
mens alle i gruppen gentager navnet. 
Jeg argumenterer for at der ligger potentialer i at se ritualer af gensidig ulige udveksling 
som sociale situationer der institutionaliserer at alle børn kan bidrage til fællesskabet, og 
dermed, i hvert fald under ritualet, blive synlig indenfor for rammen af det gode børne-
havebarn.  De ritualiserede ulige udvekslinger bidrager til at alle børn kan komme ind i 
lyset som nogen der hører naturligt til, og udfører en vigtig rolle, og som er nogen vi 
skal hilse på, hvis sang vi skal synge, hvis nissehistorie vi skal høre, samt hvis tallerken 
og gaffel vi skal tage imod, og som sørger for maden til os. Man kan sige at den synlig-
hed der generelt kommer via ritualer af gensidig ulige udveksling, udgør et første ele-
ment i muligheden for at blive til som en der har noget på hjerte, og som kan bidrage til 
fællesskabet, og at det har betydning for om man i andre sammenhænge kan inviteres 
som et potentielt subjekt. Et første trin, netop for de børn der har svært ved at gribe 
den bevægelige og samtidig børnehave og performe det initierende legebarn. Netop her 
gør de sig erfaringer med at indtage en rolle der gør dem synlige som fuldgyldige og le-
gitime medlemmer af kulturen, i en sammenhæng hvor de træder frem for gruppen og 
kommer inden for rammen af det gode børnehavebarn. Det giver samtidig muligheder 
for at erfare om sig selv at jeg kan være sådan en der kan bidrage og høre legitimt til 
her.  

2) Referencer til Hverdagslivserfaringer 
Referencer og handleviden er knyttet til muligheden for at gøre sig erfaringer med at 
snakke med, være med og at kunne bidrage og forandre. Jeg får øje på det, både gen-
nem min egen erfaring med at have de rette referencer, at kende de konkrete sange i 
sangmappen, men også at kende de kulturelle forbindelser for synger-med-sangmappen, 
hvilket betyder at jeg er i stand til at udvise den rette handleviden i situationen og kan 
føle at jeg kan være med, selvom jeg er helt ny. 
Pædagogerne udpeger referencer i form af kendskab til bestemte ting i omverden og 
kendskab til bla. bestemte sange og bøger som noget en del af børnene mangler for at 
kunne forstå hvad der foregår i børnehaven, og for at kunne præge og bevæge det der 
foregår i børnehaven, som jeg udfoldede i kapitel 7. Hvis man ikke forstår hvad der fo-
regår, er det svært at være med. Hvis man ikke kender rammen, er det svært at om-
forme den, siger de.  

                                                      
kræfter pædagogernes opfattelser af hvis forældre der er ressourcestærke, og hvis der er mangel-
fulde. Det kommer helt an på hvordan det gøres og forstås i praksis. I det konkrete tilfælde var 
jeg, uagtet opfattelser i personalegruppen af forskellige børn som problematiske og mangelfulde, 
samtidig vidne til ufatteligt kærlige og kreative pædagoger der uanset hvilket bidrag der var fra de 
respektive børn og forældre, skabte en fantastisk fortælling og stemning ved fællessamlingen. 
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Jeg forstår referencer som noget der handler om at henvise til noget man kender fra an-
dre sammenhænge, og det at kunne referere som at trække på noget man tidligere har 
prøvet. Referencer og det at referere til noget er dermed ofte forbundet med at trække 
forbindelser til noget der ikke er umiddelbart synligt i situationen fordi det netop er for-
bundet med erfaringer i andre sammenhænge. Referencer og handleviden kan således i 
et hverdagssprogligt begreb beskrive resultatet af det som Dewey kalder vaner fra tidli-
gere erfaringer(Dewey LW1), der både kan trækkes ind som ressourcer man kan refe-
rere til, og et kendskab man kan trække på, og i form af konkret handleviden for hvor-
dan noget (kan) gøres.  
I dette afsnit undersøger jeg forskellige hverdagslivssituationers invitationer til børnenes 
referencer, og spørger til hvilke erfaringer efterspørges? hvilke referencer kan der træk-
kes på? Jeg åbner for spørgsmålet om hvad referencer også kan være, og diskuterer 
hvad det kan betyde for mulighederne for at blive til som en der kan bidrage til fælles-
skabet og har noget på hjerte. 
Jeg viser i afsnittet at også børn der ellers betragtes som mangelfulde og udsatte, og 
som har svært ved at blive synlige som initierende legebørn, ser ud til at have mulighe-
der for at gøre sig erfaringer med at løse problemer sammen med andre i et ligeligt give 
and take når situationerne inviterer til erfaringer fra børnenes hverdagsliv, og de således 
kan referere til og trække på disse. At have referencerne i orden bliver dermed til noget 
andet end om man kender zoologisk have eller biblioteket. Desuden vises det også at 
kommunikation og koordination omkring løsning af konkrete problemstillinger ikke 
nødvendigvis er et spørgsmål om hvor godt man kan tale på dansk.  
 
Vande Hindbær 
Hektor på 5 år og Harris på 4 år sidder bag ved hinanden på cyklen med flere sæder og 
anhænger. Pædagogen DINA henvender sig til Hektor og siger: ”Hektor, kan du hjælpe 
mig med noget om lidt?”, ”Ja, siger han. ”Kan du finde en ven til at hjælpe også? Du 
kan lige tænke dig godt om hvem det skal være”. Harris siger med stille stemme: ”det, 
os mig” eller noget i den retning. DINA hører det ikke. Hektor kigger på ham, ”ne-
eeej”, siger han lidt tøvende og drejer kroppen væk fra Harris. Han rejser sig og siger, 
mest til sig selv, ”jeg det tror det skal væææææreee……” han kigger rundt på legeplad-
sen. Ovre ved den store gynge står Ercan. Hektor går over til Ercan. ”Vil du hjælpe mig 
med noget sammen med DINA?”. Harris sidder på cyklen og kigger efter Hektor. 
DINA kommer tilbage. Hektor og Ercan kommer løbende hen til hende. ”Hvad skal 
vi?, spørger de. ”Vi skal vande hindbæerne. Vi skal finde to små vandkander til jer, og 
en stor en til mig”, siger DINA. ”De er inde i skuret” siger Hektor. De går afsted, hen-
ter vand og kommer tilbage. Flere børn kommer hen og står omkring kassen med hind-
bærplanter. ”Jeg vil også prøve”, er der en der siger. ”Du må prøve en anden dag. I dag 
er det Hektor og Ercan der vander”, siger DINA.  Harris bliver siddende på cyklen” 
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(Feltnoter 230517). 
 
Invitationen ’Vil du hjælpe mig med noget sammen med en ven?’ er en direkte invita-
tion til Hektor om at være en der kan bidrage. Muligheden for at vælge en ven at gøre 
det sammen med giver Hektor mulighed for også være en der kan invitere andre. Han 
bliver synlig som en der har en vigtig betroet opgave. Aktiviteten efterspørger referen-
cer til vandkander og hindbær(kun planten er synlig sidst på foråret) og konkret viden 
om hvordan man udfører vande-hindbær i praksis. Handleviden er i det her eksempel 
kendskab til forbindelserne mellem den voksnes invitation og betydningen af den, og 
den konkrete opgave der skal udføres. Hektor inviteres her til en opgave som han kan 
løse, og han får mulighed for at bidrage med at vide hvor vandkanderne befinder sig og 
springe i forvejen for at hente dem.  Samtidig med at han får mulighed for at erfare at 
det her kan han og modtage anerkendelsen for det, åbner situationen også for at grup-
pen af børn, inkl. Hektor, får tilegnet sig nye referencer – forståelse for forholdet mel-
lem de grønne planter, vandet, hyppigheden af vand og hindbærerne der er på vej. 
Hektor og Ercan bliver også meget synlige som nogen der kan bidrage overfor de andre 
børn der kigger på, og hvis tur det ikke er i dag. De varetager en vigtig opgave, mens de 
andre må nøjes med tilskuerrollen. Derudover udspiller der sig en fælles samtale mellem 
alle børnene og den voksne om hvorfor hindbær skal vandes, hvor tit de skal vandes, 
hvornår de skal spises osv., hvilket også bringer de andre børn ind i situationen, fordi 
der godt kan stilles spørgsmål fra tilskuerrækkerne. Alle børnene anerkender tilsynela-
dende at det i dag er Hektor og Ercan der får lov at gøre det man skal, og accepterer at 
de må vente til en anden dag. Den udbredte kulturelle model om at skiftes og i Klynge-
huset om selv at melde sig, men samtidig også acceptere at i dag blev det ikke mig, aner-
kendes i vid udstrækning også af børnene.  
I eksemplet bliver det samtidig også klart, at Harris ikke har tilegnet sig modellen 
endnu. Hans spæde ’os mig’, høres kun af forskeren der befinder sig lige ved siden af. I 
modsætning til kredsen af børn der har samlet sig omkring vande-hindbær aktiviteten, 
bliver Harris siddende på cyklen under hele forløbet og ser til på lang afstand. Han for-
bliver således helt usynlig. 
Situationen viser  på den ene side, at der efterspørges erfaringer og referencer som Hek-
tor og Ercan kan honorere, og at de derfor kan erfare at være sådan nogen der har ’refe-
rencerne i orden’, og at det giver dem mulighed for både at bliver synlige, men også at 
rekonstruere tidligere erfaringer i retning af den konkrete udfordring – at dyrke hind-
bær.  
Samtidig viser situationen også at erfaremuligheder er knyttet til positioner i fællesska-
bet. At kunne blive til som en der kan bidrage, handler i det her tilfælde for Harris også 
om at kunne byde sig til som en sådan og helt konkret sige meget højt og tydeligt hvad 
man gerne vil, og at kunne insistere på det. Selvom han muligvis ikke havde fået lov til 
at vande hindbærerne i dag, var han blevet synlig som en der havde noget på hjerte, og 
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hvis han havde stået i kredsen af villige børn der kiggede på, havde han fået erfaringer 
med at deltage i tilskuerrollen med forventningen om at en anden gang er det mig. 
 
Sand-i-renden 
Ved siden af sandkassen ud mod lågen er der et område med fliser, hvor de er gået lidt i 
stykker. Der er derfor en rende mellem fliserne. Brødrene Rikki og Saha er sammen 
med Deniz og Esajas i gang med at fylde renden op med sand fra sandkassen. De har 
fået fyldt det første stykke op. De henter sand, hælder det ned og stamper det fladt. Er-
can kommer cyklende, og Saha siger ”her her”, og peger hvor han skal køre over ren-
den. Han kører over og smiler og siger, ”jeg klarede det”. Jeg forstår det som at det fun-
gerede både som en test for ham, men også som en test af opfyldningsprocessen – at 
man nu kan køre over renden med cyklen. Deniz ser meget optaget ud af processen. 
Han henter mere sand. ”Vi skal fylde den op så bilerne kan køre”, siger han. En voksen 
kommer hen – ”I må ikke tage sandet ud af sandkassen” (Feltnoter 200417). 
Sand i renden er et eksempel hvor børnene afprøver mulighederne i samspillet mellem 
sand, fliser og cykler. Deres opmærksomhed er rettet mod det fælles mål med at fylde 
renden op og teste om cyklen kan køre. De kender forbindelserne mellem ben og peda-
ler så man kan få cyklen til at køre, og mellem sand og skovl så der kan skovles sand i 
renden, og de koordinerer deres forskellige bidrag med den fælles opmærksomhed ret-
tet mod koblingen mellem rendeopfyldningen og cykelbanen. De kan således trække på 
tidligere erfaringer og rekonstruere dem i fht. den konkrete udfordring. Samtidig ser det 
ud til at det er Deniz der styrer slagets gang, og man kan derfor spørge i hvilken grad 
der egentlig er tale om et ligeligt give and take? Selvom alle børnene erfarer at koordi-
nere deres bidrag i fht. til det fælles mål, ser de samtidig ud til at være forskelligt positio-
neret i forhold til forhandlingen af retningen på dette.  
 
Graver efter roden er et lignende eksempel, men adskiller sig ved at være mere verbal-
sprogligt, at involvere en regnorm og ved at børnene henter en voksen der bidrager til 
at forsøge om roden kan graves op, og som deltager i samtalen om hvorvidt regnormen 
har børn i maven. 
 
Graver-efter-roden 
Eigil og Lauritz befinder sig foran skuret med cykler. 
Eigil; ”Det her er vores sted”.  
De går i gang med at grave en stor trærod op af jorden. JANNI kommer forbi. 
Lauritz; Vil du gerne hjælpe mig med den her? 
JANNI:  jeg er ikke sikker på jeg kan….Jeg kommer tilbage om lidt, jeg skal lige ordne 
noget først. 
JANNI kommer tilbage lidt senere. 
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JANNI: ”Det er godt nok en svær en”. Hun hiver i roden sammen med drengene.  
De finder en regnorm.  
JANNI: ”den er sørme tyk”. 
 Lauritz: ” jeg tror den har børn i maven”. 
Laurits henter en kost og viser den til Eigil. Kan vi bruge denne her? Spørger han. Han 
kigger ned i hullet hvor der graves efter roden. Så kigger han igen på kosten og lægger 
den fra sig. 
(Videoobservation 200417) 
 
I dette eksempel undersøger børnene ligeledes en konkret sag. De prøver at se hvor 
langt kræfterne rækker, og om det kan lykkes at få roden gravet op. Begge børn er me-
get aktive i processen. De kommer med forslag til hvordan man kan løse problemet; 
”kan vi bruge denne her(kosten)?”, og de henter en voksen(med flere kræfter).  Fælles 
for begge situationer er at de efterspørger fortrinsvis kropslige referencer og handlevi-
den, og det der skal gøres, er knyttet til konkrete problemstillinger. De referencer der 
trækkes på er primært kropslige: at kunne grave, cykle osv., samt at kunne samarbejde 
om det. Børnene har mulighed for at byde ind med løsningsforslag, og problemet: at få 
roden frigjort, hhv. at få fyldt renden så man kan cykle henover den, er synligt lige foran 
øjnene på dem. I mellem dem er den fælles interesse, og de reagerer på hinandens initia-
tiver. De gør sig kropslige erfaringer med processer der fremstår meningsfulde og for-
ståelige, og med at forstå og have indflydelse på de arbejdsprocesser som de er en del 
af, samtidig med at de løser de konkrete problemer der opstår undervejs. De kommuni-
kerer sprogligt ganske lidt med hinanden og formår tilsyneladende alligevel at koordi-
nere deres respektive bidrag med henblik på det fælles forehavende. De kan desuden 
trække tidligere erfaringer ind. Kan vi bruge denne her?  I begge situationer er børnene 
aktivt initierende, og man kunne argumentere for at de kan ses som nogen der kan bi-
drage, og som nogen der har noget på hjerte, noget de er optagede af, og som de prøver 
at forfølge.  
De to situationer adskiller sig ved den voksnes rolle. I det første markerer den voksne 
at børnene overskrider en regel i børnehaven om at sandet skal blive i sandkassen. Hun 
stopper børnene og beder dem skovle sandet tilbage i sandkassen. I graver-efter-roden 
henter børnene en voksen og inviterer hende til at hjælpe med at grave. Hun får øje på 
deres forehavende og engagerer sig i det. I sand i renden er børnene helt opslugt af pro-
cessen og gør ikke opmærksom på sig selv på konstruktive og genkendelige måder. Den 
voksne får øje på aktiviteten som ikke-accepteret handling, dvs. som sand-ud-af-sand-
kassen. Situationen bliver dermed synlig på en bestemt måde, og de pågældende børn 
bliver synlige som nogen der er i gang med en illegitim aktivitet. 
I Graver efter Roden er børnene muligvis også i gang med noget der egentlig ikke er til-
ladt192, men det overses måske af den voksne fordi de engagerede børn inviterer hende 

                                                      
192 I Skovbrynet må man fx ikke grave store huller, fordi jorden er giftig. 
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til at være med. De stiller spørgsmål til regnormen og viser interesse for naturen. De 
fremstår således som initierende og engagerede børn der har et forehavende som gen-
kendes som legitimt og vigtigt. Sand-i-renden er gruppen af børn som de voksne har 
det svært med, siger de, og som tit har det svært med hinanden,( de slås fx) – Det er i 
udgangspunktet ikke de gode børn med de gode lege. De voksne har måske derfor 
svært ved at genkende sand-i-renden som et forehavende der tænder børns nysgerrig-
hed og engagement, og ser det derfor i stedet som sand-ud-ad-sandkassen – som illegi-
tim adfærd der skal stoppes193. Samtidig er den voksne der stopper det, den pædagog-
studerende AMINA der, måske på samme måde som SAMI i Skovbrynet, endnu ikke 
har luret den grundlæggende kulturelle model om at børnenes optagetheder er vigtigere 
end om reglerne lige bliver overholdt, (jvf. kap.8). Den erfarne pædagog, JANNI der 
engageres i Graver-efter-roden, ville måske have afvejet forholdet mellem sand-ud-ad-
sandkassen og sand-i-renden og enten have set gennem fingrene med sandet det for-
kerte sted, eller måske have inviteret børnene til at finde på alternative løsningsmulighe-
der på deres udfordringer med at få fyldt renden og lavet en cykelbane. 
 Sand-i-renden og graver-efter-roden viser at muligheden for at trække på tidligere erfa-
ringer og praktisk handleviden i begge situationer giver børnene muligheder for at indgå 
i et ligeligt give and take i forhold til at løse konkrete problemstillinger der retter sig 
mod et fælles mål, samtidig med at fremtiden er åben. Børnene får desuden muligheder 
for at blive til som nogen der har noget på hjerte – et forehavende de er optagede af, og 
de gør sig erfaringer med at reflektere over mulige løsningers konsekvenser og dermed 
erfaringer med at tage ansvar for udfaldet af processen. Fremfor at fremstå som børn 
der mangler referencer til bestemte børnesange, eller kendskab til den omverden der lig-
ger uden for børnehaven, fremstår de i stedet som vidende og handlekraftige børn der 
kan referere til og skaber forbindelser mellem cykler, sand, regnorme osv. 
 
Den næste situation er et eksempel på en samtale om løsningen af et problem. Det ad-
skiller sig fra ovenstående ved ikke at være knyttet til konkrete kropslige aktiviteter og 
være mere sprogligt baseret. Samtidig vises det at netop referencer til hverdagslivserfa-
ringer gør det muligt, også for børn med dansk-sproglige udfordringer, at bidrage til 
samtalens udvikling. 
 
Maling falder af i vand 
Det er frokost på Girafstuen. Fire af de store børn sidder ved bordet sammen med le-
deren THEA, der ofte indgår som pædagog i skolegruppen.  
Louise er blevet malet som en hund i ansigtet af den pædagogstuderende AMINA. De-
niz lægger hovedet på siden og kigger indgående på Louises malede ansigt og siger: 

                                                      
193 Se desuden Palludan 2005. 
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”Maling går af når du drikker”. 
Mirro: ”Jeg vil blive malet”.  
Saha: ”Jeg vil ikke blive malet, pga. at så skal man jo i bad”  
THEA: ”det er jo rigtigt, og det er jo ikke så godt”  
Deniz: ”jeg vil gerne i bad” 
THEA: ”vil du gerne i bad?” 
Mirro: ”Min mor vasker ikke shampoo i øjnene. Hun lægger sådan nogen runde nogen 
af papir”. Han viser med hænderne at mor lægger vatrondeller for hans øjne. 
THEA: ”så hun er god til det , din mor. Hun gør det ligeså forsigtigt” 
Deniz: ”jeg var i bad i går”. 
Saha kigger over mod Louise. ”Hvad er du blevet malet til Louise?”, spørger han. ”En 
Hund”, svarer Louise. Hun tørrer sig om munden med ærmet. 
Mirro: ”en hundehvalp måske?”. 
Saha: ”Noget af malingen er tørret af, Louise. Hernede”. Han rører ved sin hage. ”Kig 
lige” siger han til Deniz. Deniz læner sig frem og kigger på Louises hage. Louise tørrer 
sig igen om hagen med ærmet. 
”Du må ikke gøre sådan. Du har taget noget af”, udbryder Saha (med bestyrtet 
stemme). Han kigger over mod Thea, som (har du set det?) 
Deniz: ”når du drikker vand heroppefra”, han peger på sin mund, ”så går malingen af 
hernede”, han peger på hagen. 
THEA: ”arhhh så man må ikke spise med maling på, det er alt for farligt”. 
Deniz: ”THEAaa, altid når man drikker ikk, så kommer der noget her”. Han peger på 
sine læber. 
THEA: ”Ja det er fordi maling det falder jo af når det kommer i vand ikke. Så du skal 
drikke meget forsigtigt”, siger hun henvendt til Louise. 
Saha: ”Jeg kan ikke drikke forsigtigt” 
Deniz: (henvendt til THEA): ”ved du hvordan jeg gør, når jeg har maling på?, så gør jeg 
sådan her”, han viser en sugebevægelse med læberne. ”Jeg gør sådan her” gentager 
han….og viser det igen….,”meget forsigtigt”. 
THEA: ”Med et sugerør, hvis man nu havde et sugerør så kunne man drikke det meget 
forsigtigt, ikk?”. 
Saha: Nikker(sådan lidt eftertænksomt), ”ja, det kunne man” 
Mirro: ”hvorfor drikker Louise så ikke af et sugerør?” 
THEA: ”Ja, hvorfor har vi ikke nogen sugerør?”,  
MIRRO: ”Det har vi”, siger Mirro. 
 (Videoobservation  140217) 
 
I eksemplet har alle børnene erfaret problemstillingen på egen krop. De kender til for-
bindelserne mellem maling og vand. De kan relatere til Louises problem og bidrage 
med løsninger på det, og udfordringen manifesterer sig foran dem(malingen der løber). 
Undtagen for Louise der ikke selv kan se hvad der foregår.  At kunne referere og kunne 
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byde ind er i dette tilfælde forbundet med at kunne referere til lignende erfaringer, at 
kunne byde ind med hvordan man selv gør, eller ikke gør; ’jeg kan ikke drikke forsig-
tigt’(,…) ’jeg gør sådan her’, og bidrage til at finde en løsning på problemet med at ma-
lingen falder af hagen når den bliver våd. På den anden side er Louise meget stille under 
måltidet, samtidig med at hendes malede ansigt er genstand for de andres opmærksom-
hed og samtale. Det peger på at ikke kun konkrete oplevede erfaringer er afgørende for 
at kunne bidrage, men også sociale dynamikker og positioner i børnegruppen. Måltidet 
indledes med at børnene fordeles ved bordene efter den nye bordplan som de tydeligvis 
ikke kender og ikke har været med til at udforme. Børnene ved bordet er derfor ikke 
vant til at sidde sammen. 
Samtalen om Maling-falder-af-i-vand opstår under et ellers ret kaotisk måltid hvor bør-
nene ved bordet en del af tiden driller hinanden, er i opposition til måltidet, pladsforde-
lingen og hinanden. Børnene der deltager ved bordet, omtales i øvrigt som nogen af 
dem der volder pædagogerne store udfordringer, og som de ikke mener de er lykkedes 
med at få til at fungere som gruppe. I de 5-10 minutter ud af måltidet som maling-fal-
der-af-i-vand udspiller sig, hævder jeg til trods for dette,  at børnene fremstår som no-
gen der kan bidrage med konstruktive forslag, og som nogen der har noget på hjerte. I 
uddraget bringes børnenes opmærksomhed ’på linje’ da de opdager at vandet løber ned 
af hagen på Louises malede ansigt, og de får etableret en fælles retning. Det er et ek-
sempel på at oplevelser og at have referencer kan være knyttet til hverdagslivserfaringer 
med bad, vand, sugerør mm. Fordi samtalen drejer sig om egne kropslige erfaringer, bli-
ver det også muligt for Deniz at pege på hhv. læber, mund og hage for at kunne give 
udtryk for hvad han mener, selvom han ikke kender de danske ord for dette. De ab-
strakte(ikke synlige) referencer i samtalen der bringes op undervejs, er hhv. hund, hun-
dehvalp og sugerør, men ingen af delene har afgørende betydning for samtalens udvik-
ling. Den voksne bidrager ved at gentage børnenes udsagn og dermed bekræfte deres 
legitimitet, og ved at spekulere videre sammen med børnene om løsningen af proble-
met. På Deniz suge bevægelse med munden spørger hun om et sugerør kunne være en 
løsning, men kaster det åbent ud til børnene. Det fremstår således som et reelt problem 
som alle(inkl den voksne) har en fælles interesse og nysgerrighed i at løse. 
Selvom maling-falder-af-i-vand er et eksempel på en samtale om et problem som mani-
festerer sig foran børnene, men som de ikke er direkte kropsligt engagerede i at løse, in-
viterer situationen alligevel børnene til at rekonstruere deres individuelle erfaringer med 
henblik på løsningen af det konkrete problem.  
De tre foregående situationer er alle kendetegnede ved at handle om løsningen af kon-
krete problemstillinger der er synlige for børnene, og ved at de referencer de trækker på 
og henviser til, er kropslige og knyttet til erfaringer fra deres hverdagsliv.  Den næste si-
tuation adskiller sig ved at handle om en abstrakt ikke synlig fortælling. 
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Hvor bor Trolden? – fremtiden er åben 
Hvor-bor-trolden er en historie der opstår spontant ved frokostbordet med 5 børn på 
ca. 4 år. Ved bordet sidder pigerne Melissa og Sina der begge nærmer sig de 5 år, Pa-
trick på 3, 5 år, Ahmet Mirro på knap 4 år og Ferhat på 3 år som lige er begyndt i bør-
nehaven, samt desuden pædagogen DINA. Ahmet Mirro er udvalgt til at deltage i sær-
lige sprogindsatser og omtales som et bekymringsvækkende barn der er understimule-
ret, meget tilbageholdende og sprogligt bagud. 
Patrick:  ”Måske er han(trolden) sådan her lille”. Patrick viser med fingeren. 
DINA ”tror du den er ligeså lille som din tommelfinger?” Patrick nikker.  ”Så skal vi 
altså kigge godt efter på legepladsen”. Fordi det er en meget, meget lille trold”. Hun vi-
ser mellem pegefinger og tommelfinger. 
du tror ikke det er sådan en stor en ligesom dig?”, hun viser med hænderne. Patrick ry-
ster kraftigt på hovedet: ”nej”. 
DINA ”Nåh. det tror jeg”. 
Ahmet Mirro smiler glad: ”meget, meget stor” 
DINA: ”Hvad siger du Ahmet Miro?, tror du det er en stor trold?”, han nikker.  
Lidt efter kigger han gennem vinduet ud mod legepladsen og siger ”ud”. 
DINA:” ja vi skal ud på legepladsen efter frokost”.  
Melissa; ”vi skal ud og finde den der trold”. 
DINA: ”Ja vi skal Ud og lede efter trolden. Jeg er spændt på at se hvordan den ser ud. 
Hvordan tror vi den ser ud, trolden?” 
Sina fortæller at hun har et billede af en trold på sin plads(i garderoben), og lidt efter at 
det er et æg. DINA spørger: ”men er trolden så inde i ægget?” 
SINA: ”Men jeg har spist det”. 
DINA (med overrasket stemme); ”er det et æg? og du har du spist det. Tror du ikke 
trolden bliver sur, når du har spist hans bolig?  SÅ må vi bygge et nyt hus til trolden, el-
lers bliver han jo smadder sur”. 
Sina: ”Men det gør ikke ondt i maven”.  
DINA: ”Gør det ikke ondt i maven? er det huset, der ligge nede i maven?”… ! Var det 
sådan et æg som det her?”. DINA peger på en skive hønseæg, der ligger på pålægsfadet. 
”Var det det?”.  Sina nikker.  
DINA: ”Er det rigtigt?. Det er altså en sjov trold vi har fundet. Ham må vi da ud og 
finde”. 
Melissa: ”jeg tror han er blevet væk, blevet væk i en sæk. Jeg tror den er gået væk fra vo-
res legeplads” 
DINA ”Tror du ikke han er på legepladsen. Altså hvis Sina har spist hans hus, så skal 
han jo finde et nyt sted at sove” 
Ahmet Mirro: ”nyt sted at sove” 
DINA ”Hvor tror i sådan en trold kan sove?” 
Melissa: ”I børnehaven” 
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Patrick (ivrigt, små stammende): ”nej, nej… nej,  jeg deler min seng sammen med trol-
den, jeg deler sengen med trolden” 
DINA: ”Hvaffor en seng med trolden?” 
Patrick: ”Min nye seng” 
DINA: ”Sover trolden måske hjemme i din seng Patrick?” Patrick nikker med hele 
kroppen 
DINA ”Du deler din nye seng med trolden, hvor er du sød”(….)”Jamen det kan jo 
godt være Patrick, for du bor jo også lige ved siden af børnehaven”. Patrick nikker. ”os 
mig”, siger Ahmet Mirro. 
DINA: ”Ja det gør du faktisk også, Ahmet Mirro”.  
Ahmet Mirro: ”Men der er ikke nogen hjemme”. 
DINA: ”Måske kan trolden ikke lide at være alene, så den sover hjemme hos Patrick 
om aftenen og så kommer den måske med herover om morgenen”.  
”Morgenen”, gentager Ahmet Mirro. (Videoobservation 050517) 
 
I modsætning til maling-falder-af-i-vand er Hvor-bor-trolden en ikke synlig abstraktion, 
og samtidig en fortælling om en mytisk verden som børnene formentlig har meget for-
skellige billeder, associationer og ja, referencer til. Alligevel ser samtalen ud til at give 
mulighed for at mange børn kan byde ind med deres egne bidrag; bidrag der alle sam-
men er kendetegnet ved at handle om hverdagskonkretiseringer – så bor trolden i ma-
ven(peger på maven), inde i ægget (Hønseægget, der ligger gennemskåret og synligt på 
bordet), hjemme hos Patrick eller på legepladsen. Børnene refererer med andre ord til 
forhold i deres hverdagsliv, og det er ikke afgørende for at kunne være med om man 
helt er klar over hvad en trold er, hvordan netop denne trold ser ud, eller om børnene 
nødvendigvis har de samme referencer. Der etableres forbindelser mellem trolden, hans 
hus, at finde den, ligesom der trækkes implicit på en kulturel model for historier hvor 
trolden er en personficeret figur(delvist i hvert fald) der sover, ikke kan lide at være 
alene, har et hus osv. Man kan sige at samtalen giver mest mening hvis man har forstået 
at trolden er en figur der kan tillægges menneskelige og andre egenskaber, men igen er 
det ikke afgørende for at kunne snakke med. Behovet for bestemte abstrakte referencer 
er lille, og børnene kommer til at fremstå som nogen der har meget på hjerte, og kan 
finde på og udvikle. Samtidig struktureres samtalen af den voksnes spørgsmål om hvor 
trolden bor, hvordan den ser ud osv.  Spørgsmål der appellerer til at kunne foreslå et 
sted hvor trolden bor, eller sige om den er stor eller lille, farlig eller ikke farlig. Historien 
skrives undervejs, og børnene skaber selv og medskaber ved at de kopierer og samtidig 
videreudvikler hinandens bidrag. Samtalen kan således ses som et eksempel på sådan en 
åbnende samtale som pædagogerne er optagede af at undersøge i værkstedsforløbet, jvf. 
kap.7. Samtalen trækker på bestemte kulturelle forbindelser for måltid og samtale, som 
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er en central model i daginstitutionen, spørgsmål, svar, turtagning osv. Det følger be-
stemte regler for samtale. Der trækkes således på en rituel skabelon for samtale i form 
af helt faste forbindelser for hvordan sådan en finder sted. Den bygger på relativt korte 
udsagn og respons, primært fra den voksne. Samtalestrukturen udgår således meget ty-
deligt fra og til den voksne, der udgør et centrum for forbindelserne i den fælles samtale 
– en hjem-ude-hjem model194. Den stærke voksenstyring betyder måske at det bliver 
mindre oplagt at børnene responderer direkte på hinandens udsagn, men følger den 
stærke kulturelle forbindelse for det initierende barn der modtager anerkendelse fra den 
responderende voksen. Samtidig kan man sige at kombinationen af invitation til fanta-
sien og en forholdsvis enkel skabelon, giver mange børn muligheder for at bidrage. I 
samtalen deltager også Ahmet Mirro, hvis dansk sproglige ytringer primært består af en-
kelte ord, men hans ord og gentagelser af de andres ord kan alligevel ses(og høres) som 
et forsøg på at bidrage, og han er tydeligt optaget af samtalen og vil gerne fortælle. 
Samtalen bevæger sig videre i forskellige retninger og handler indimellem om rugbrød 
og torskerogn osv., men handler lidt efter om det store dinosaurushoved på Patricks 
bluse, med skarpe tænder.  
DINA spørger om den har fået mad. Patrick kigger ned af sig selv, ryster kraftigt på ho-
vedet og hun siger, han skal passe på den ikke æder ham, så. Patrick ’fodrer’ straks ivrigt 
dinosaurussen med en bid rugbrød.  
Ahmet Mirro følger Patricks ’fodring’ med koncentreret blik og halvåben mund: ”os 
mig Sauer” siger han.  
”Har du også en dinosaurus derhjemme?” spørger DINA.  
Han nikker: ”store ben og små ben”.  
DINA: ”Ok, så det er sådan en, der har to små ben heroppe ligesom hænder?” (hun vi-
ser med hænderne). 
Han nikker. DINA siger: Og skarpe tænder?  
Ahmet Mirro nikker igen: ”den ikke bider”, siger han. 
DINA; ”okay så den bider ikke, nåh men det er godt, så tør jeg godt komme hjem og 
besøge dig”. (Videoobservation 050517) 
 
Denne del af samtale spinder videre på den bagvedliggende kulturelle myte om trolde 
og drager og her dinosaurusser, som tillægges særlige menneskelige kvaliteter, samtidig 
med at de hele tiden er på kanten af at være (for) farlige, hvilket netop er en del af spil-
let og intensiteten i historierne. Trolden refererer til et mytisk univers, en personificeret 

                                                      
194 Hvor bor trolden inviterer børnene til fælles udforskning og fabulering i fht. noget der i prin-
cippet ligger foran dem, eller er mellem dem. Det står i modsætning til hvad-har-du-lavet-i-week-
enden der er en stærk samtalefigur i mange danske daginstitutioner, men som inviterer det en-
kelte barn til at prøve at huske noget mere eller mindre faktuelt, hvilket ofte kan være svært. 
Samtidig kan spørgsmålet til weekenden ses som et udtryk for bestræbelsen på at interessere sig 
for børnenes liv udenfor institutionen, som JANNI formulerer det på det opfølgende møde i 
Klyngehuset (061217).  
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figur der kan bo et sted, gemme sig osv., og er således en abstrakt reference som alle 
børnene(måske undtagen Ferhat) har en eller anden form for kendskab til195, men på 
samme måde som i Maling-falder-af-i-vand er det ikke afgørende for muligheden for at 
byde ind i samtalen, om man helt har fanget hvad lige den her trold er for en. Samtidig 
åbner samtalen for meget forskelligartede bidrag fra børnene, og både store og små 
kommer med bud og forslag. Den eneste der ikke deltager i samtalen, er Ferhat der lige 
er startet i børnehaven og ikke er fyldt tre år endnu. Hele hans opmærksomhed er sam-
let om maden, kniv og gaffel osv.  
Den voksne anerkender alle udsagn som legitime og brugbare, gentager det der bliver 
sagt, og inviterer til at samtalen fortsætter. De kulturelle normer for samtale ser ud til at 
give børnene muligheder for at referere til erfaringer i deres hverdagsliv. Ingen ved hvor 
det ender, alt kan ske. Fx er trolden både stor og lille på en gang, og den bor både på le-
gepladsen og hjemme hos Patrick. Fremtiden er således åben, og historien bevæger sig i 
forskellige retninger. Børnene forholder sig til noget fælles der ligger udenfor dem selv. 
Hvor bor trolden befinder sig langt fra Dewey’s pædagogiske indholdsforslag om sko-
len som miniature world og hverdagslivets konkrete gøremål(Dewey 1916), men enga-
gerer alligevel børnene i en konkret skabende fortælling der samtidig også er knyttet til 
løsningen af et konkret problem, eller fabuleringen over det måske; hvor bor trolden?, 
hvordan ser han ud?, kan vi finde ham på legepladsen? Måske gør det æstetiske element 
i form af skabelsen af en fælles fantasifortælling hvor alt kan ske, situationen særligt 
åben for mangfoldige bidrag. 
Eksemplet med Hvor-bor-trolden viser hvordan kombinationen af abstrakte mytiske 
referencer og hverdagslivserfaringer gennem kulturelle forbindelser for samtaler ved 
måltidet, ser ud til at skabe en situation der inviterer børnene til at gøre sig erfaringer 
med at være nogen der kan bidrage og have noget på hjerte, og samtidig afveje og koor-
dinere deres bidrag i forhold til andres bidrag og den fælles udforskning.  
 
Den næste situation viser at Fremtiden som åben ikke altid er nok for at gøre sig erfa-
ringer med et ligeligt give and take og forhandle fælles mål sammen med andre.  
 
Fremtiden er åben – men nogen gange svær at gribe 
”Bålhuset består af 4 hjørnestolper og et stort spidst tag med højt til loftet. På tværs af 
stolperne er der bænke i siddehøjde hvor man kan sidde og kigge ind på bålstedet i mid-
ten. Det ligner lidt en hytte uden vægge. I Bålhuset(hvor der ikke er bål) leger Viggo, 
Amalie, Luna og Ahmet-Miro. Viggo og Amalie er hekse der brygger heksebryg. De to 

                                                      
195 I danske daginstitutioner ved børn tilsyneladende, hvad en trold er for en. Den er lidt farlig, 
men ikke for meget, også sød, så sød så den må sove hos Patrick, men alligevel kan den blive 
sur. En myte, der er stærkt til stede i Dinas spørgsmål og kommentarer. Hun trækker netop på 
dobbelthederne hos den nordiske trold. 



 222 

yngre børn er måske heksebørn. Det er Viggo og Amalie der taler sammen om hvordan 
legen bevæger sig.  Amalie til ’heksebarnet’: ”Nu skulle du hentes”. 
Hektor sidder overskrævs på en cykel på ydersiden af Bålhuset. Viggo står på indersiden 
af bænken der bruges som bord. På bordet er opstillet sandlegetøj der indgår som reme-
dier i brygningen af heksebryg. Han tager skovlen ned i spanden, tager sand op, hælder 
det igennem en si osv..  
Hektor siger; ”Må jeg være med?”, ”ja”, svarer  Viggo. 
Hektor; ”Sig lige til Amalie at jeg er med”. Viggo råber det flere gange til Amalie der 
ikke reagerer. Hun er i gang med genne de små børn op i hver sin bobslæde og trække 
dem ud af bålhuset. Hektor venter. Han beder Viggo en gang til om at sige det til Ama-
lie. Endelig svarer hun irriteret: ”jahr jahr”(som om det ved jeg da godt). 
Hektor går ind i bålhuset og stiller sig hen ved siden af Viggo, der skovler og hælder 
Hektor; ”Hvad skal jeg?” 
Viggo: ”Du kan selv bygge hvad du vil.”  
Hektor: ”Kan jeg ikke lave det du laver?” 
Viggo svarer ikke. 
Hektor: ”Hvad skal vi lege med de her ting?” 
Hektor står ved siden af Viggo og hælder sand gennem en si ned i spanden.  
I mellemtiden er Amalie trukket afsted med Luna og Ahmet Miro i bobslæderne. De 
går rundt om bålhuset hen mod kælkebakken i hjørnet af legepladsen. Legen fortsætter 
tilsyneladende dér. Kort efter er Viggo henne foran kælkebakken sammen med de an-
dre, og Hektor står alene tilbage og hælder sand op.” 
(Videoobservation 310317) 
 
Hektor trækker på konkret handleviden for at få adgang til legen; I det her tilfælde skal 
man spørge om man må være med, og man skal spørge dem der styrer legen, bestem-
mer i legen196. Desuden skal man have et OK, før man kan træde ind i legen.  Her bety-
der Okay fra Viggo og Amalie helt konkret at Hektor forlader cyklen og bevæger sig ind 
i legens rum/territorium, Bålhuset197. Hektor må gerne være med i legen, men han har 
tilsyneladende svært ved at gennemskue hvad man skal for at være med. Man kan sige 
at det også er en handleviden at kunne udfylde rummet ret selvstændigt. Legen er byg-
get op omkring en ikke synlig abstrakt fantasiverden knyttet til heksebrygning og hekse-
familie. Det er ikke umiddelbart synligt og derfor svært at afkode for Hektor: ’Hvad 
skal vi lege med de her ting?’. Udover at kende til heksebryg som en abstrakt reference, 
skal man også kunne give legen eller rollen sit eget præg, udfylde det selvstændigt. Det 
ser således ud som om at der både er noget på spil som handler om at kunne referere til 
et abstrakt fantasiunivers, som fx heksebryg, men at det også handler om at kende til el-
ler lære konkrete lokale kulturelle forbindelser for en sådan type leg. I heksebrygslegen 

                                                      
196 Se Gulløv 1999 om timing og positionering i fht. at kommer ind i legen. 
197 Se Andersen og Kampmann 2002 om rum og territorium i leg. 
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er det en del af legen at kunne udfylde rummet selvstændigt. For at blive til som en 
værdsat legekammerat skal man kunne mere end at kopiere ’det du gør’, man skal indgå 
i en samtale og forhandling om hvor legen bevæger sig hen i det relativt åbne rum, hvil-
ket i den konkrete situation også udfordres af Hektors, i sammenligning med Viggo, 
mere usikre anvendelse af det danske sprog198. Samtidig er der en sammenhæng. For at 
kunne udfylde det selvstændige rum der tilbydes/og forventes i legen, skal man kende 
til konteksten for heksebryg. Ellers er det svært at finde på. Hektor kan se at der foregår 
noget interessant som han gerne vil være med i. Der er en fortælling der indgår i relatio-
nen mellem børnene, som han formentlig tiltrækkes af, men som han samtidig ikke kan 
blive deltager i fordi han ikke kender sammenhængen.  I situationen med heksebrygsle-
gen kan man sige at der netop er en invitation til Hector, som en der kan bidrage og 
have noget på hjerte, og ikke bare som ’hund’ eller heksebarn199, når Viggo siger – ’du 
kan bare lave hvad du selv vil’, men samtidig er det også en forventning, en nødvendig-
hed for at kunne være med, og som foregår netop i et univers hvor det bliver svært for 
Hektor at byde ind, fordi han ikke kender referencerne og konteksten for at kunne 
trække på dem. Det bliver samtidig også et krav han ikke kan honorere200. 
Samtidig kan man overveje hvor meget det egentlig handler om Hektors manglende 
kendskab til heksebryg, hans sproglige formåen og handleviden, og hvor meget det 
handler om relationerne og de sociale dynamikker mellem de konkrete børn og engage-
mentet eller mangel på samme i at ville noget sammen. Måske var et andet barn med 
tættere relation til Amalie og Viggo blevet båret længere ind i legen, i kraft af relationen, 
og via den et gensidigt ønske om at ville lege sammen. Hektor må gerne være med, men 
han må selv finde på, og når han ikke gør det, forsvinder han fra de andres opmærk-
somhed og står alene tilbage. Hvis Viggo var meget interesseret i at have ham med, ville 
han måske have guidet ham noget mere, og engagementet i det fælles forehavende eller 
mangel på samme ser ud til også at have betydning. 
Som i Hvor-bor-Trolden er der også her tale om en mytisk abstrakt fortælling, her om 
hekse og heksebryg, og også her er fremtiden i princippet åben. Helt konkret er der en 
invitation til Hector om at bidrage til at præge legen. I Hvor-bor-trolden bidrager bør-

                                                      
198 Jeg trækker her på Bundgaard og Gulløvs analyse af forskellige børns anvendelse af aner-
kendte sprogformer, og hvordan det har betydning for at kunne deltage og præge legens udvik-
ling. Min analyse viser at det ikke kun betyder at børn med usikker sproganvendelse underlægges 
andre børns definitioner(som er en af pointer hos forfatterne), men også at det ser ud til at have 
betydning for hvorvidt man bliver en attraktiv legekammerat. 
199Som også ses i eksemplet hvor Amalie styrer rundt med heksebørnene der ikke inviteres til at 
udfylde rollen selvstændigt.  Roller der typisk tildeles mindre og nye børn i rollelege, og som sty-
res rundt af de store (Andersen & Kampmann (2002). 
200 Det er samtidig ikke en invitation til heksebrygsbørnene. De tildeles en særlig rolle, som de 
forventes at udfylde.  
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nene til historiens udvikling med referencer til deres hverdagsliv, og trådene til den my-
tiske fortælling skabes i høj grad af den voksne, hvilket gør det muligt før alle børnene 
at bidrage til hvordan historien skal bevæge sig, og bla. foreslå at vi skal ud og lede efter 
Trolden. Desuden gør de sig erfaringer med at koordinere deres respektive forslag med 
de andres indspark. Selvom Hektor kommer ind i legen, ankommer han ikke til en til-
svarende situation, og selvom Viktor inviterer ham til at udfylde en åben rolle, inviterer 
situationen ikke til en fælles koordination af bidrag eller forhandling om i hvilken ret-
ning legen skal udvikle sig. Hector ankommer således ikke rigtigt til et ligeligt give and 
take, og bliver ikke rigtig synlig som en der kan bidrage og har noget på hjerte. I stedet 
gør han sig måske(endnu) en erfaring med ikke rigtig at kunne være med. Det relativt 
åbne rum og invitationen til at udfylde rollen selvstændigt er altså ikke nok. 
 
På tværs af eksemplerne ser det ud til at potentialer for demokratiske erfaringer i sociale 
situationer er knyttet til forholdet mellem håndteringen af kulturelle forbindelser for 
hhv. leg, samtaler, ritualer og problemløsning, og muligheden for at kunne trække på 
hverdagslivserfaringer i sammenhæng, hvor fremtiden samtidig er åben, samt af et enga-
gement i dette.  
Analysen viser at når referencer også forbindes med børnenes erfaringer fra deres hver-
dagsliv, er der situationer i løbet af dagen hvor de kan ’have referencerne i orden’. Situa-
tioner der inviterer til handleviden knyttet til kropslig kunnen, og kulturelle forbindelser 
som de samme børn der i kapitel 7 blev beskrevet som oplevelsesfattige og som svage 
på referencer, godt kan fremvise, bla. gennem kropslige udtryk og non- verbal kommu-
nikation. Samt at det giver børnene muligheder for at blive synlige som nogen der kan 
bidrage og har noget på hjerte, og som engagerer dem i situationer hvor de får mulig-
hed for at beskæftige sig med fremtiden som åben, og hvor der kan trækkes på erfarin-
ger i en sammenhæng hvor de ikke bare reproduceres, men netop rekonstrueres i mø-
det med noget andet/nogen andre der ligger udenfor børnene selv201.  Det rejser 
spørgsmål til videre udforskning om hvor og hvordan dette i det hele taget kan være 
muligt i en dansk daginstitutionskontekst. Konkret kunne man bla. undersøge rum og 
materialitet nærmere – og spørge til hvilke invitationer der kunne være i materialiteten? 
Kan den gentænkes med et blik på referencer og invitationer der giver børnene mulig-
heder for at trække på deres erfaringer? Og hvordan vil det i givet fald se ud?  Hvad vil 
vi egentlig med legestationerne ud over at fordele børnene og invitere til at de kan vælge 

                                                      
201 Se Berit Zachrisen’s artikel fra 2018 om betydningen af hhv. en unilateral og en multilateral 
tilgang i en musikaktivitet, for muligheden for at børn med forskellige baggrunde kan rekonstru-
ere deres erfaringer(Zachrisen 2018). Se Mari Pettersvolds Phd afhandling for en case med et 
projektarbejde i en norsk daginstitution, hvordan børnene engageres og kan bidrage på meget 
forskellig vis i en fantasi fortælling om Cornelius og hans kat, og hvordan børnene får mulighe-
der for at tage vare på katten, mens Cornelius leder efter hvalen, der i fare pga. miljøforurening 
(Pettersvold 2015). 
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imellem forskellige typer af lege og aktiviteter? kan de invitere til problemløsning og si-
tuationer hvor børnene kan trække på en mangfoldighed af erfaringer? 
Analyserne åbner desuden perspektiver for at indramme det gode børnehavebarn på 
nye måder og med en bredere vifte af mulige personskaber. Det udpeger samtidig det 
demokratiske som muligt for alle, hvilket står i modsætning til forestillingen om at der 
er nogen der skal forberedes til det. 
 
Fælles for eksemplerne, både i afsnittet om ritualer og afsnittet om referencer, er at det 
er situationer der til trods for pædagogernes egen aktive deltagelse i de fleste af dem, 
samtidig fremstår upåagtede for dem. Det kommer bag på dem at det lige er de situatio-
ner jeg lægger frem i værkstedssamtalerne som nogle jeg gerne vil drøfte med dem, ud 
fra en nysgerrighed på muligheder for demokratiske erfaringer. Det skyldes muligvis 
netop at de har deres opmærksomhed rettet mod ’alt det de skal give de her børn’ på 
den ene side(jvf. kap 7), og med at følge og imødekomme spor og ytringer fra de initie-
rende børnehavebørn i den bevægelige samtidige børnehave på den anden(jvf. kap 8).  
Når man læser kapitel 7 kunne man få det indtryk at hverdagslivet så ville være fyldt 
med Rundetårns-ture, højtlæsning og sprogstimulering, hvilket helt klart er til stede, 
men netop primært i de vokseninitierede aktivitets tidsrum mellem 9.30-11. Analyserne 
i kapitel 9 viser at der også sker noget andet, og konkret viser analysen af synger-med-
sangmappen at selvom argumentet for valget af konkrete sange kobles til indføringen af 
særligt minoritetsbørnene i en form for kulturarv(jvf. kap 7), så betyder de kulturelle 
forbindelser som sangmappen indgår i, at situationen tegner et helt andet mulighedsrum 
for børnene og viser desuden potentialet for et andet syn på de samme børn.  

3)Hvordan vil vi have det med hinanden? Bøvlet i 
mellemzonen 
I dette afsnit kigger jeg nærmere på situationer i hverdagslivet hvor legen går i stykker, 
og potentialer for demokratiske erfaringer. Jeg viser hvordan jeg, ved at betragte disse 
situationer som Mellemzonen mellem individuelle ønsker og kollektive visioner, får øje 
på potentialer for demokratiske erfaringer. 
 
Puderummet 
Puderummet udgøres af et hjørne i fællesrummet, der er indrammet af reoler, og hvor der ligger en bunke 
madrasser, store firkantede ’hårde’ puder(der kan stables), og en lille rutsjebane. I puderummet befin-
der 4 af børnehavens største drenge sig. 
LOTTE henter det store ur, og stiller det til en halv time. Hun sætter det oppe på reolen så drengene 
kan se det. Hun fortæller mig at hun først havde givet de 4 drenge lov til at være der i 15 minutter, 
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men så kom Markus og Elvis, og så spurgte hun drengene om de måtte være med, og så kunne de få 
30 minutter tilsammen. Hun siger at det var fordi Markus og Elvis vil jo gerne lege med de andre, så 
det var en smart måde at gøre det på. 
Drengene samarbejder om at stable alle puderne op i den ene side, som en stor mur. Markus skubber 
til puderne.  
Alexander:” nej, ikke det”. Mads skubber også til puderne. 
 Alexander står foran pudemuren for at beskytte den. De andre går lidt rundt og kigger. 
Alexander: ” I ødelægger den”, siger han. 
LOTTE: ”Skal den stå sådan der den næste halve time mens I er i puderummet?”  Alexander står 
lidt. Så vælter han stakken med puder. Markus er gået i gang med at bygge en lav mur til indhegning 
af det ene hjørne, hvor der også er madrasser. I det andet hjørne ligger puderne hulter til bulter.  
Markus: ”Så bestemmer jeg i hulen, ok? I bestemmer derovre”. Ingen svarer. Kristoffer sidder på gulvet 
og kigger lidt. 
Markus: ”Det her er døren” 
Thor; ”skal vi så ikke sige, at det her er døren?”. 
Kristoffer kigger.  
Markus;” I har fattet det? ,Jeg laver lige noget med trappen”.  
Thor: ”Markus, jeg hedder Axel”, og en anden siger:  ”og jeg hedder….. ” 
Markus: ”Jeg bestemmer hvad I skal hedde, for jeg fandt på legen. I bestemmer derovre.”   
Mads står og kigger, flytter lidt på en pude.  
Markus: ”Hov! – ”det var en god ide. Det her er døren”, han retter på puden, så den står på skrå, og 
markerer dør. 
Mads: ”Der skal tag på”.  
Markus(irriteret): ”hold nu op, jeg ved godt hvad der skal ske” 
Kristoffer kigger med et opgivende udtryk. 
Thor: ”Markus, jeg kom ind i hulen  sådan her, ikk?”(han har lagt en pude på siden af muren ind til 
hulen, og viser hvordan han kan komme ind i hulen ved at kravle den vej. 
Markus: ”Ok, så er I kaniner” 
Thor: ”Markus, skal vi ikke nok sige at vi kan hoppe ind her?”  
Markus svarer(irriteret): ”Vi er ikke gået i gang med legen endnu. Jeg er ikke færdig med hulen”. 
Kristoffer: Vi bestemmer alle sammen. Det er ikke sjovt hvis du skal bestemme det hele”. 
Markus (med skinger stemme): ”Jeg har jo sagt det, I bestemmer derovre(i hjørnet modsat hulen)”. 
Mads: ”Nu må du ud Markus. Det var os der var her først. UUUd.” 
Markus: ”Det var mig der lavede hulen” siger Markus.  
Kristoffer: ”Markus gå ud!(…….) Vi skal alle sammen være med til at have det sjovt, og jeg har det 
ikke sjovt”. (Feltnoter 280916). 
I Situationen har Markus tilsyneladende designet hulen inde i hovedet og forsøger at 
hævde legereglen om at den der fandt på legen/hulen må bestemme202. De andre børn 
                                                      
202 I Skovbrynet er det en regel, som børnene refererer til, uden at jeg hører den udtrykt hos de 
voksne. Samtidig anerkender de den, ved ikke at intervenere, når den bruges til at udelukke an-
dre eller til at forskubbe et ansvar. 
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forsøger at byde ind med forslag – ’jeg hedder Axel’, ’ok så var vi kaniner’ – men det aner-
kendes ikke af Markus der bliver tiltagende irriteret, både over forslagene og over at de 
andre børn går i gang med legen, ’før jeg har sagt at vi er klar’. I situationen ser det ud til at 
Markus ikke nyder gruppens accept som ’den der bestemmer over legen’. Tværtimod er 
der en forventning om at de andre også kan få lov at bidrage. Desuden er hans status i 
gruppen i forvejen lille, og der er ingen til at bakke ham op203. Situationen ender med at 
legen går i stå, den fælles gruppe opløses, og Markus bygger en rumraket og leger med 
sin lillebror Elvis. 
Samtidig er situationen rammesat af puderummets meget begrænsede udformning, og 
af de voksnes forsøg på at administrere det lille puderum, ved at sætte tid på hvor længe 
forskellige grupper af børn må være der. Situationen i puderummet udtrykker meget 
præcist et møde mellem forskellige interesser og udfordringerne med at få koordineret 
disse i en fælles retning, et fælles mål på tværs af materialitetens invitationer og be-
grænsninger. Således rummer den et potentiale for demokratiske erfaringer. Samtidig vi-
ser den også at det er bøvlet og besværligt at få et forhold til sine ønsker. Markus erfa-
rer på den hårde måde at de andre ikke er enige med ham, og står måske tilbage med 
oplevelsen af ikke at blive forstået, og måske med ikke selv at forstå hvorfor de andre 
bliver så sure. De andre erfarer at deres forslag ikke anerkendes, at de grundlæggende 
ikke har noget at skulle have sagt, og at situationen ikke inviterer dem til et ligeligt give 
and take. Udfordringerne når legen går i stykker, illustrerer præcis demokratiets besvær-
ligheder i praksis. Hvordan kan alle erfare at bidrage ligeligt til løsningen af proble-
merne? Hvem eller hvad regulerer disse processer? Hvad betyder magtrelationer? Sym- 
og antipatier osv.? Hvem definerer problemerne der skal løses?, Hvor meget give and 
take er der over diskussionen osv? Eksemplet viser samtidig også Neuberts kritik af De-
wey med stor tydelighed. Problemer og uenigheder og deres løsning er ikke kun knyttet 
til forskellige tilgange og erfaringer, men også til forskellige positioner og magtrelatio-
ner.  
Samtidig illustrerer situationen også besværet i mødet med den andens andethed, der 
her bliver sat på spidsen. Måske er suspension og understøttelse helt afgørende for at 
kunne rumme den andens andethed som en berigelse – det kræver netop, at man kan 
komme i en situation hvor man kan forholde sig til det. Når børnene forlader puderum-
met og går hver til sidst, er det en pause indtil næste gang. Måske sætter Kristoffers 
kommentar – ’det er ikke sjovt hvis du skal bestemme det hele’, gang i at Markus kan få et for-
hold til sine ønsker. Erfaringen med at være efterladt med lillebror er også en erfaring 
der måske går imod ønsket om at ville etablere noget fælles med de jævnaldrende børn. 
Måske bliver det kombinationen af forstyrrelse og suspension der giver muligheder for 
at arbejde sig gennem modstanden i næste runde. At være tilbage i det nu stille og 
                                                      
203 Se Gulløv 1999 om positioner i børnegruppen og disses betydninger for hvem eller hvad, der 
kan bestemme legens udvikling. 
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ukomplicerede puderum hvor Markus styrer legen, og lillebror følger med, kan således 
også ses som en nødvendig tilbagetrækning hvor der samles kræfter til næste omgang i 
kæden af erfaringer med at bøvle med hvordan vi vil have det med hinanden.  
 
I den næste situation lykkedes det børnene at komme igennem situationen sammen og 
få etableret en fælles retning.  
 
Du bestemmer ikke i spillet  
De 5 årige Frida, Asma, Amalie og Sara sidder ved et bord på Løvestuen og spiller et brætspil. 
”Hvis tur er det?, spørger Frida. 
Amalie: ”jeg tror det er Sara, der bestemmer det”.  
Sara begynder at flytte brikkerne. ”Det er mig der bestemmer”. 
Frida: ”Ok, Så jeg vil bare spille det her”. Frida går i gang med et andet spil, mens hun kigger på de 
andre. De fortsætter spillet. 
Frida: ” Ej hvor er du tarvelig!”, siger hun, henvendt til Sara. De andre flytter brikkerne på brættet.  
Sara svarer: ”Det bestemmer jeg selv. Jeg bestemmer selv hvor jeg vil være”. 
Frida kigger lidt på, så siger hun; ”Ingen af jer bestemmer her i børnehaven, ingen af de små, nej kun 
de voksne”.  
Amalie slår med terningen og flytter sin brik. 
Frida: ”Sara, min mor siger, at du altid ikke bestemmer” Frida stiller sig op på skamlen. Sara stiller 
sig også op på skamlen ved siden af. 
Frida(med grådkvalt stemme): ”I må ikke komme med til min fødselsdag,, kun hvis I lover mig….” 
Sara: ”Okayyy så”, (med resigneret stemme). MIRA, der sidder ved det andet bord, kalder børnenes 
navne og siger at de ikke må stå på skamlerne. 
Amalie: Skal vi ikke lege gemmeleg?  
Frida: Ja, gemmeleg, det er en god leg” 
På vej ud i gangen hvor der altid tælles til gemmeleg, spørger Amalie den jævnaldrende Viggo om han 
vil være med” (Videoobservation140217) 
I situationen bøvler børnene med hvem der skal bestemme over spillet, og hvem der i 
det hele taget har ret til eller ikke ret til at bestemme over nogen andre. Børnene træk-
ker implicit på en kulturel model om at ingen(børn) må bestemme mere end andre i 
børnehaven, og de reagerer på det de oplever, som at nogen prøver at gøre det, samti-
dig med at de refererer til og tilsyneladende accepterer at de voksne har mere magt, så 
hvis de siger det, så er det rigtigt, ’min mor siger..’, ingen af de små, kun de voksne’. Børnene 
bliver i situationen, også selvom den er besværlig, og både Frida og Sara må forholde 
sig til hvordan deres private ønsker står i forhold til det fælles ønske om at lave noget 
sammen. Samtidig er Asma helt tavs. Hun kigger fra den ene til den anden, som om 
hun venter på at det bliver overstået, at de andre bliver færdige med at diskutere, så vi 
kan komme videre. Alligevel bliver det Amalie, der ender med at bidrage med løsnin-
gen. Skal vi ikke lege gemmeleg? Gemmeleg, siger Frida jo gemmeleg er en god leg. Det 
kan vi godt lege. 



 

 

229 
 

Til forskel fra Puderummet bliver børnene i situationen. Den er måske netop båret af at 
de er engagerede i hinanden. Fremfor at gå i gang med noget andet, hænger Frida i og 
udfordrer at Sara skal bestemme det hele med sit ’ej, hvor er du tarvelig’. Gruppen af børn 
i hvem-bestemmer-i-spillet leger ofte sammen, og Sara, Amalie og Frida bliver ofte og 
på skift uvenner med hinanden. Mit materiale kan ikke svare på hvad der fordrer enga-
gement i at ville hinanden, men viser at det gør en forskel for de forskellige typer af er-
faringer som børn gør sig med at bøvle med hinanden. De pågældende børn indgår i 
kontinuerlige kæder af sammenstød, bøvl, leg der går i stykker, at gå hver til sit, og finde 
samme igen. Samtidig viser situationen også, at Asma gør sig andre typer af erfaringer, 
erfaringer med at lytte og vente på at de andre bliver færdige, erfaringer med at være 
støtte for Sara. De kontinuerlige kæder betyder således også kontinuerlige erfaringer 
med hvem man kan være og blive. 
På den ene side kan man sige at børnene ikke når frem til en løsning på problemet, 
hvordan kan vi spille det her spil, hvordan bliver vi enige om hvem der skal bestemme 
– men de besvarer spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden, ved at lege 
gemmeleg ’ja, Gemmeleg er en god leg’, og de får skabt et rum, hvor de kan få et for-
hold til deres ønsker og relatere dem i en fælles retning. 
Erfaringer med lege der går i stykker, udgør en stor del af hverdagslivet i en kontekst 
hvor leg fylder relativt meget. Derudover er det et erfaringsmateriale der rækker ud over 
børnehavekonteksten, idet det i det hele taget må forventes at være en del af børns 
hverdagsliv, også uden for institutionen. Når legen går i stykker, støder den på mod-
stand, og i disse eksempler udgøres modstanden af forskellige interesser, men også af 
forskellige magtrelationer mellem børnene og deres respektive positioner i børnegrup-
pen.  
I begge situationer indgår den grundlæggende kulturelle model om at alle(børn) er lige 
og har lige ret til at bestemme, som et centralt referencepunkt for bøvlet i Mellemzo-
nen, på samme måde som i synger-med-sangmappen. Børnene reagerer og handler med 
forventning om at det er et princip der med rimelighed kan tages i anvendelse. I Sina og 
Mayas diskussion om hvis tur det er til at vælge, er det udsigten til den voksnes ankomst 
der gør at Sina straks giver mappen til Maya. Hun ved godt hvad det er for et princip 
DINA vil referere til når hun kommer. Man kan sige at de gør sig erfaringer med hvad 
det konkret kan betyde, og i alle situationerne bøvler med at få det til at give mening i 
praksis, når man selv skal orkestrere at det finder sted.  
Analyserne åbner også for at betragte børnenes erfaringer med lege der går i stykker, 
som noget de vedvarende bøvler med at finde ud af, hvilket samtidig kalder på en nær-
mere undersøgelse af hvilke børn der bøvler med hvad. Nogen børn ser ud til at indgå i 
en kontinuerlig kæde af bøvl med andre børn, og gør sig dermed masser af erfaringer i 
mellemzonen mellem individuelle ønsker og kollektive visioner. Andre børn ser ud til at 
gøre langt færre af den slags erfaringer. 
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I det næste eksempel inviteres børnene af de voksne til at drøfte spørgsmålet om hvor-
dan vi vil have det med hinanden i børnehaven. 
 
Skal man slå igen? 
”Kort tid inden frokost samler pædagogerne spontant skolegruppen for at tale med dem om at slå. No-
gen børn har haft en konflikt, nogen er blevet slået, nogen er kede af det. MONIKA inviterer børnene 
til at fortælle om hvordan de har det, og når de markerer, får de talepinden i hånden mens de siger at 
de er kede af det. Pædagogerne spørger om de har forslag til hvad man kan gøre i stedet for at slå. Saha 
markerer og fortæller at hans far siger at man skal slå igen. THEA siger at det ikke er rigtigt, og at 
det ikke er rigtigt hvad Saha’s far siger. Han mener det nok ikke, han siger det for at passe på sin 
dreng, for man skal ikke slå hinanden. MONIKA gentager højt og skarpt” for vi slår ikke på hinan-
den, vel?”. Her slutter samtalen(Videoobservation 140217). 
 
Situationen fremstår som en invitation til børnene om at deltage i en samtale om hvor-
dan de har det, en invitation til at dele deres oplevelser og følelser med hinanden, og 
samtidig også en direkte invitation til at forholde sig til spørgsmålet om alternativer til at 
slå og gøre hinanden kede af det. En situation der på alle måder inviterer børnene til at 
forholde sig til spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden her i børnehaven. 
Talepinden bruges til at tydeliggøre at nu har man ordet, nu er man på. Nu har man 
pladsen eller rummet til at fortælle hvordan man har det. Invitationen til at fortælle 
hvordan man har det, ser ud til at give mange børn lyst til/mod på at sige noget. Desu-
den lægger situationen op til at børnene kan bidrage til at finde ud af hvad vi skal gøre 
ved problemet, og om vi ku indrette os på måder hvor vi ikke gør hinanden kede af det. 
Alligevel vipper samtalen rundt, da Saha siger at far siger man skal slå igen. Her overta-
ger pædagogerne mødet og fortæller børnene hvad der er det rigtige og det forkerte, og 
det åbne rum til at diskutere mulige løsninger lukker. Det ser ud til at pædagogerne er 
optagede af at videreformidle et helt bestemt budskab om hvordan man opfører sig. 
Det viser også at bestræbelsen på at tage børn alvorligt og lytte til dem er stærk, men at 
den samtidig udfordres af mange andre dagsordener. I det her tilfælde et formål om at 
lære børn hvad der er rigtigt, og at opdrage dem til en bestemt opførsel. Et formål der 
formentlig forstærkes af, at børnene opfattes som udsatte, og deres forældre som man-
gelfulde – hvilket helt konkret udtrykkes i korrektionen af hvad Saha’s far har ment. 
Måske er der også noget på spil som handler om pædagogernes følelser og bekymrin-
ger. På den ene side rammes de måske af ubehag og indignation når nogen børn bliver 
slået og kede af det, og på den anden side måske af bekymringer og frustration over op-
levelsen af et enormt ansvar for at opdrage børnene til gode samfundsduelige borgere 
der bla. ’bruger munden’ og ikke slår.   
Selvom det i sig selv kan ses som en funktion af institutionens socialiserende formål der 
også handler om at opdrage børn til bestemte omgangsformer, så viser eksemplet meget 
tydeligt at det står i modsætning til det subjektiverende formål. Det lader sig ikke gøre 
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at fastholde fremtiden som åben og synet på børnene som ligeværdige i fht. at bidrage 
til løsninger, samtidig med at de voksne fortæller hvad der er det rigtige.  
Jeg hævder at situationen alligevel kan ses som et godt eksempel på en mellemzone 
mellem individuelle ønsker og kollektive visioner, og desuden et eksempel på et pro-
blem der optager børnene, og som de har en stor interesse i at løse, og hvor børnene 
bliver vidende, fordi situationen forbinder sig til erfaringer i deres hverdagsliv. Ved at 
samle børnene og organisere samtalen ved hjælp af talepinden, bidrager pædagogerne til 
at skabe et rum hvor børnene kan få et forhold til deres ønsker(og følelser), og de un-
derstøtter dem som udgangspunkt i at arbejde med modstanden.  Jeg argumenterer så-
ledes for at situationen rummer store potentialer for demokratiske erfaringer, men at 
den samtidig også viser det umulige i at betragte børn som objekter for tilrettevisning, 
samtidig med at de inviteres til erfaringer med subjektivitet, ud fra antagelsen om lig-
hed. I den pågældende situation erfarer Saha desuden at hans eget bidrag bliver illegi-
timt. Tilmed bliver hans egen oplevelse af verden underkendt i det ’far ikke mener det 
sådan’. I stedet bliver det til en lektion der siger at det alligevel er nogen andre der defi-
nerer hvad der er rigtigt og forkert, og at det som jeg(og min familie) oplever, ikke tæl-
ler204.  
Det sætter spørgsmålet om hvordan vi skaber gode demokratiske samfundsborgere, og 
hvad er det er for erfaringer børn skal have mulighed for at gøre sig, på spidsen. Der 
ligger et spændende perspektiv for feltet i at forholde sig til netop denne dobbelthed. 
Hvor åben tør vi lade fremtiden være?  Hvad betyder det for de voksne at se den an-
dens andethed som en berigelse? Konkret kunne man blandt andet spekulere på, hvad 
der var sket hvis samtalen var fortsat, og de voksne måske i stedet havde inviteret bør-
nene til at reflektere over konsekvenserne af princippet om at slå igen? 
 

 

 

                                                      
204 Se kapitel 1 i Biesta 2013 for en diskussion af betydningen af ’lektioner’ i medborgerskab, der 
samtidig ikke er knyttet til erfaringer med demokratiets eksperiment. 
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Kapitel 10      Afslutning 
Dette kapitel er delt i to afsnit hhv. afhandlingens opsamling og konklusion, samt per-
spektivering. I det første samler jeg op og konkluderer på afhandlingens problemfor-
mulering og forskningsspørgsmål som jeg opstillede i kapitel 1. Dernæst åbner jeg to 
diskussioner i lyset af afhandlingens arbejde. 

1)Opsamling og Konklusion 
Afhandlingens problemformulering: 
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at børn kan gøre sig demokratiske erfaringer i daginsti-
tutionen?  
 
Med følgende forskningsspørgsmål: 
*Hvilke kulturelle forbindelser skal håndteres for at blive et accepteret medlem af daginstitutionskultu-
ren?  
*Hvilke forståelser af ’det ideelle’ barn og ’den gode’ barndom kan identificeres, og hvad betyder det for 
forskellige børns muligheder for demokratiske erfaringer? 
*Hvilke forståelser af det demokratiske og hvilke potentialer for demokratiske erfaringer kan identifi-
ceres i daginstitutionskonteksten? 
 
Jeg indledte PhD forløbet med en ambition om at udforske et begreb om demokratiske 
erfaringer der kan være relevant i forhold til mindre børn i daginstitutioner.  Afhandlin-
gens pragmatisk inspirerede demokratiforståelse placerer demokratiske erfaringer i mø-
det mellem børns forskellige erfaringer, interesser og ønsker og det ønskværdige for fæl-
lesskabet. Demokratiske erfaringer handler i denne forståelse om at gøre sig erfaringer 
med at bøvle med dette møde, der både kan være konstruktivt - ved at børnene fx løser 
et problem de er optagede af at løse på baggrund af tidligere erfaringer, og ved at de ko-
ordinerer deres respektive bidrag i fht. hinanden og den fælles retning de etablerer - og 
konfliktuelt og besværligt når forskellige ønsker og interesser går i mod hinanden, fx 
når legen går i stykker. For at erfaringer kan kaldes demokratiske og subjektiviteten kan 
komme til syne, må bøvlet være kendetegnet ved nogle særlige kvaliteter: at det er mu-
ligt at gøre sig erfaringer med at indgå i et ligeligt give and take hvor alle har muligheder 
for at bidrage; at det er muligt at gøre sig erfaringer med at forhandle fælles mål og 
bøvle med spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden, samt at situationen 
holder fremtiden åben, hvilket betyder at det er muligt at være med til at forme hvordan 
den kan blive. Når subjektiviteten kommer til syne, kan børn gøre sig erfaringer med at 
være en der har noget på hjerte og som kan bidrage til fællesskabet.  De demokratiske 
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kvaliteter bygger på princippet om at alle er lige og har lige ret til at gøre sig demokrati-
ske erfaringer, samtidig med at de er forskellige fra hinanden. De demokratiske kvalite-
ter gør det muligt at stille spørgsmål til situationers invitationer og demokratiske erfare-
muligheder for alle børn.  
Jeg definerer grundlæggende ’det demokratiske’ i demokratiske erfaringer som spørgs-
målet om hvordan vi vil have det med hinanden? og hvordan vi skal indrette os bedst 
muligt på tværs af forskellige holdninger og interesser? At gøre sig demokratiske erfa-
ringer er således at beskæftige sig med dette spørgsmål – at gøre sig erfaringer med det i 
de konkrete fællesskaber man som individ befinder sig i.  Det kan være konstruktivt og 
problemløsende, besværligt og bøvlet, eller decideret forstyrrende og konfliktfuldt. 
Det drejer sig dermed ikke kun om hvordan individets interesser eller perspektiver kan 
sikres eller anerkendes, men om at kunne deltage i processer på baggrund af disse, hvor 
de anerkendes som legitime, samtidig med at individet forholder sig til andres perspekti-
ver og interesser og i fællesskab bøvler med at indrette sig bedst muligt. 
Sat på spidsen er demokratiske erfaringer således at befinde sig der hvor spørgsmålet 
om hvordan vi vil leve sammen bliver aktualiseret, og hvor man som individ erfarer at 
deltage i processer hvor man forholder sig til det. 
 
Med denne forståelse som baggrund for analyserne får jeg øje på potentialer for børns 
demokratiske erfaringer i institutionernes hverdagsliv, og samtidig også hvad der ser ud 
til at stille sig i vejen for denne type af erfaringer. 
 
Analyserne er organiseret i 4 kapitler.  
Det første analysekapitel(kap6) fungerer som et introducerende kapitel til daginstitutio-
nens hverdagsliv og den kulturelle kontekst hvori afhandlingens empiriske arbejde er 
foregået. Jeg analyserer hverdagslivets rytmer og landskaber som intentionel materialitet 
og som invitationer til bestemte former for bevægelser og interaktioner, og viser på den 
baggrund hvilke forståelser af det ideelle barn, den gode barndom og pædagogik som 
kan identificeres. Jeg fremkalder dagsrytmens tre forskelligartede tidsrum: hhv. det bør-
neinitierede tidsrum, det vokseninitierede tema-orienterede tidsrum og det vokseninitie-
rede kollektivt orienterede tidsrum, og viser at de adskiller sig i fht. initiativer, oriente-
ringer og organiseringer. Jeg viser hvordan de kulturelle forbindelser der trækkes mel-
lem handlinger, materialitet og betydning, udpeger hvad det er for en handleviden der 
efterspørges i den kulturelle kontekst. Jeg viser desuden at skiftene imellem de forskel-
lige tidsrum og disses grundlæggende forskellige invitationer er en central handleviden 
som børnene skal lære at udvise og håndtere. Jeg konkluderer at det børneinitierede 
tidsrum er bevægeligt og samtidigt, fordi det er kendetegnet ved at børn og voksne er i 
bevægelse mellem hinanden og mellem aktivitets- og legestationer, og at det er samtidigt 



 234 

fordi det netop er kendetegnet ved at der er meget i gang - samtidigt. Tidsrummet er så-
ledes en invitation, men også en fordring om at bevæge sig imellem dette og foretage 
valg om hvor man vil opholde sig med sin krop for en tid. På baggrund af samspillet 
mellem materialitet og tidsrum konkluderer jeg at børnehavens grundlæggende kultu-
relle model – det den egentlig er - og gerne vil være(Hasse 2011) er at den er bevægelig 
og samtidig. Det bevægelige og samtidige afbrydes ganske vist i løbet af dagen til fordel 
for ture eller aktiviteter i det tema-orienterede tidsrum, eller morgensamling og frokost i 
det kollektivt orienterede tidsrum, men hver gang vendes der tilbage til udgangspunktet, 
den bevægelige og samtidige børnehave, der også står klar til at modtage børnene når de 
ankommer om morgenen. Jeg konkluderer desuden at til trods for et dobbeltblik på 
børn som nogen der hhv. skal udvikles og stimuleres, og som nogen der skal forfølge 
deres egne optagetheder, så er idealet om det gode eller ideelle børnehavebarn et ideal 
om det initierende legebarn der selv kan komme i gang med noget det er optaget af, og 
hvor det er mindre vigtigt hvad det er i gang med. Denne forståelse er også påpeget af 
andre forskere(Gilliam & Gulløv 2012)(Palludan 2005)(Kampmann 2004). Mit bidrag er 
at vise hvordan dette fortsat er et stærkt ideal, til trods for stærke politiske og pædagogi-
ske dagsordener, der er optaget af at styre børns trivsel, udvikling og læring i bestemte 
retninger.  
I det andet analysekapitel (kap 7) beskæftiger jeg mig med pædagogernes orientereringer 
og opmærksomheder, som de kommer til udtryk i interviews og i værkstedsforløbet. Jeg 
fokuserer i denne analyse på hvordan der udpeges forbindelser mellem forskellige typer 
af forudsætninger og erfaremuligheder i hverdagslivet i forhold til opfattelser af ’det de-
mokratiske’, og diskuterer hvordan dette har betydning for muligheden for demokrati-
ske erfaringer. Jeg viser at pædagogerne forbinder det demokratiske med at give bør-
nene valgmuligheder, at de ytrer sig, bidrager og byder ind, og med pædagogiske bestræ-
belser på at følge børnenes spor og lytte og imødekomme deres initiativer. Opfattelser 
af det demokratiske er således en integreret del af idealet om det initierende legebarn, 
der samtidig ideelt set mødes af responderende voksne, og afspejler dermed den indfor-
ståethed om det demokratiske i ’dansk børnehavetradition’ som blev beskrevet i af-
handlingens indledende kapitel.  
Det er samtidig en individorienteret demokratiopfattelse, hvor interesser, forehavender, 
ytringer og ønsker udgår fra barnet og forsøges imødekommet af voksne bla. gennem 
muligheden for at træffe valg, og dermed en opfattelse der adskiller sig fra et pragmatisk 
inspireret begreb om demokratiske erfaringer. I lyset af denne forståelse ses den indi-
vidorienterede opfattelse af det demokratiske ikke som noget der knytter sig til erfarin-
ger i Mellemzonen mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet, men 
i stedet som noget der knytter sig til udvisningen af en bestemt adfærd hos individet, og 
som samtidig også placerer ansvaret for udviklingen og udvisningen af den rette adfærd 
hos individet. Kapitlets analyser viser hvordan dette især knytter sig til nogen bestemte 
børn, og at der tilsyneladende er forskel på hvilke børn der kan betragtes som nogen 
der kan bidrage, og som har noget på hjerte. Nogen børn omtales som oplevelsesfattige 
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og sprogsvage og med behov for bestemte former for omverdens kendskab og referen-
cer, der ses som en forudsætning for at kunne bidrage til bla. legens udvikling og til at 
byde ind. Særligt børn med dansk sproglige udfordringer opfattes som mangelfulde 
børn, der har behov for kompensatoriske indsatser. De skal have bestemte forudsætnin-
ger på plads før de er klar til det demokratiske. Jeg viser hvordan stærke kommunale 
strategier for kvalitet og styring og nationale politiske dagsordener bidrager til ramme-
sætningen(Butler 2015) af minoritetsbørn som børn med sproglige udfordringer, og 
hvordan det gør det vanskeligt at få øje på erfaringer i deres hverdagsliv, både helt gene-
relt og særligt børns erfaringer med at bevæge sig i en flersproglig kontekst. Disse børns 
erfaringsbaggrunde bliver svære at genkende. Det betyder at det bliver begrænset hvad 
der er at fortælle om børn med dansksproglige udfordringer, og gør det muligt at tale 
om børn som nogen der mangler sprog eller ikke har sprog, selvom de i øvrigt taler fly-
dende på andre sprog. Minoritetsbørn bliver kun mulige at se som nogen der kan bi-
drage til fællesskabet med noget på hjerte, i det omfang de lærer at udvise den handlevi-
den der knytter sig til idealet om det initierende (lege)barn, og dermed de indlejrede for-
ståelser af det demokratiske. I stedet bliver de opfattet som mangelfulde børn der skal 
udsættes for kompensatoriske indsatser i kvalifikationens, socialisationens og omsor-
gens domæner, og dermed som nogen der falder udenfor rammen af det initierende le-
gebarn. Jeg konkluderer at det etablerer et grundlæggende skel i mellem hvem der kan 
genkendes som nogen der har noget på hjerte og kan bidrage til fællesskabet, og hvem 
der ikke kan, og dermed hvem der kan gøre sig erfaringer i subjektivitetens domæne. 
En skelnen der understøttes af de integrationistiske politiske rammer, der cirkulerer og 
som bidrager til at udgrænse bestemte individer som ikke-potentielle subjekter. 
 
I kapitel 8 vender jeg tilbage til hverdagslivet i daginstitutionen. Analysen er adskilt i tre 
afsnit. I det første afsnit viser jeg hvordan hverdagslivet i den bevægelige og samtidige 
børnehave og de kulturelle forbindelser der håndteres, udgør den kulturelle kontekst 
hvori mødet mellem individuelle interesser, ønsker og erfaringer og det ønskværdige for 
fællesskabet kan finde sted. Jeg viser hvad der kendetegner de sociale situationer og er-
faremuligheder som børnene bevæger sig på tværs af og igennem, og hvordan de fletter 
sig sammen med specifikke kulturelle forbindelser for at slå sig ned i en af aktivitets- el-
ler legestationerne, komme ind i en leg, og for at få noget med nogen. Analysens første 
del viser at der på tværs af børnenes pendlen i den bevægelige og samtidige børnehave 
indimellem opstår situationer der inviterer til at bøvle med at etablere fælles mål på 
tværs af individuelle ønsker og erfaringer, og således er invitationer til at gøre sig demo-
kratiske erfaringer. Analysen viser også at dette samtidig er skrøbeligt og besværligt.  
Kapitlets andet afsnit beskæftiger sig med idealet om det initierende barn og den re-
sponderende voksen, og fremanalyserer de kulturelle forbindelser for denne relation. 
Jeg viser de specifikke kulturelle forbindelser for at appellere til de voksne gennem at 
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søge trøst og kontakt og hente hjælp, og hvordan de er forbundet med at appellere på 
måder der hverken er for meget eller for lidt, og hvordan ’henvendelsens’ begrundelse 
og fremførelse får betydning for den respons forskellige børn erfarer. Analysen viser at 
spor der ses, er knyttet til bestemte opfattelser af initiativer, bla. som noget børnene ud-
peger at de gerne vil, og at ytringer der høres, bla. er knyttet til evnen til at insistere og 
til at formulere sig verbalt, samt til netop at kunne argumentere med henvisning til kul-
turelle værdier om at alle i princippet har lige ret, og at man skal holde hvad man lover. 
Analysen viser desuden også at børnene har en forventning om at blive mødt på deres 
appelleren, spor og ytringer. Jeg konkluderer at den kulturelle model om at respondere 
på børns initiativer ved at følge og imødekomme deres spor, ytren og appelleren er 
stærk til trods for politiske og pædagogiske dagsordener om skoleforberedelse, tidlig 
indsats og sprogstimulering. 
Jeg konkluderer samtidig hvordan dette, til trods for den modsatte bestræbelse, bidrager 
til at stille børnene, særligt minoritetsbørn, forskelligt i forhold til at blive genkendt som 
’gode’ børnehavebørn. I lighed med andre forskere(Larsen 2010), (Palludan 
2005),(Bundgaard og Gulløv 2008),(Warming 2001) viser jeg hvordan kontekstuelle for-
ståelser, her kulturelle forbindelser for initiativer, spor og ytringer, får betydning for 
hvad der kan genkendes som hørende til  idealet om det ’gode’ børnehave barn,  og 
dermed hvad der kan anerkendes. Mit bidrag er at vise at dette også gør sig gældende i 
forhold til lokale forestillinger om det demokratiske, og jeg etablerer således en kritik af 
forestillingen om daginstitutionen som et sted der qua sin optagethed af at tage børns 
spor og interesser alvorlige er demokratisk, fordi analysen viser at børn stilles ulige i for-
hold til dette. Jeg viser samtidig også at situationer hvor børns spor og ytringer genken-
des og anerkendes, ikke nødvendigvis giver anledning til demokratiske erfaringer i en 
pragmatisk inspireret forståelse. 
I kapitlets tredje afsnit beskæftiger jeg mig med de pædagogiske strategier og bestræbel-
ser, og viser at den kulturelle model om det initierende barn og den responderende vok-
sen også stiller krav om en særlig handleviden for de voksne, der ligesom børnene selv 
må finde ud af at komme ind i det og gøre sig tilgængelig for de initierende børn. Jeg 
påpeger at pædagogernes opmærksomhed i den bevægelige og samtidige børnehave er 
flygtig og tæt forbundet med hvad der popper op i deres synsfelt, som alt sammen kræ-
ver opmærksomhed, hvilket fremstår som en umulighed, fordi den netop ikke kan være 
alle steder samtidig. Udover normative opfattelser af hvad der forbinder sig til det initi-
erende legebarn, og med børns spor og ytringer der begrænser pædagogenes udsyn, er 
det således samtidig også vanskeligt rent fysisk og praktisk at genkende og anerkende 
alle børns initiativer, spor og ytringer. 
 Jeg konkluderer på tværs af alt dette at kulturens retningsanvisende kraft(Hasse 2011) 
slynger børn og voksne rundt i institutionen, og på den ene side er en integrativ kraft 
der inkluderer mange forskellige initiativer, interesser, bevægelser osv, og som også er 
fleksibel i forhold forskellige børns forskellige tempi, sproglige formåen osv., men på 
den anden side er en centrifugal kraft der slynger ikke-initierende, ikke legende, ikke 
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dansk-talende børn og voksne ud i kanten af hverdagslivet, enten som helt usynlige eller 
som mangelfulde eller forkerte. Analysen viser desuden at forskellige børn gør sig for-
skellige erfaringer. Nogen børn ser ud til at gøre sig mange erfaringer med at bøvle med 
forskellige møder mellem deres egne ønsker og interesser og det ønskværdige for fælles-
skabet, og konkret bla. i form af at komme ind og ud af lege og få etableret fælles ret-
ning. Samtidig er de forskelligt positioneret i forhold til at gøre sig erfaringer med et li-
geligt give and take. Andre børn ser ud til at gøre sig færre erfaringer med at befinde sig 
i situationer hvor de kan erfare dette. De gør sig i stedet mange erfaringer med ikke rig-
tig at kunne være med, blive synlige eller bidrage til at forhandle fælles retning.  Det får 
ud fra en pragmatisk forståelse af erfaringer også betydning for hvad børnene erfarer 
om sig selv, hvad de tænker om sig selv, og om hvem eller hvad de kan være eller blive. 
Det får betydning for lysten til at være i den besværlige Mellemzone(Biesta 2018) og det 
nødvendige engagement i at udholde at arbejde igennem modstanden.  Ud fra en inte-
resse om at muliggøre alle børns demokratiske erfaringer inviterer analysen derfor til 
nærmere udforskning af muligheder og begrænsninger i forhold til at børn kan skifte 
imellem forskellige positioner, sådan så de kan gøre sig forskellige typer af erfaringer, 
også om sig selv.  
På tværs af kapitel 7 og 8 inviterer analyserne desuden til at dekonstruere rammesætnin-
gen af minoritetsbørn, og særligt de børn som forstås som nogen der ikke har sprog, 
som mangelfulde i forhold til idealet om det initierende barn, og forestillingerne om at 
der er nogen der først skal gøres klar til det demokratiske. I en pragmatisk inspireret 
forståelse af demokratiske erfaringer er demokrati ikke noget man kan forberedes til, 
men kun noget man kan erfare gennem deltagelse i processer der kan siges at være de-
mokratiske. Analyserne inviterer således til at modstille de kulturelle idealer og forestil-
linger om bestemte børn med andre mulige indramninger. En central pointe er her at 
det ikke er muligt at betragte børn ud fra antagelsen om lighed, hvis de samtidig betrag-
tes som mangelfulde(og dermed ikke lige), og som nogen der skal lære at udvikle be-
stemte former for adfærd og kvalifikationer, og for hvem fremtiden således ikke er 
åben.  Mit eget arbejde med at få øje på naturaliserede forståelser af daginstitutionsliv 
og idealer for børn, barndom og pædagogik, skabt gennem international kontrastering, 
inviterer til nærmere udforskning af sådanne forbindelser i forhold til at udfordre cirku-
lerende indramninger af hvem der kan genkendes som børnehavebørn med noget på 
hjerte og som kan bidrage. Kan der -  ved en mere indgående kontrastering til daginsti-
tutionskontekster, der i højere grad inviterer pædagogerne til at være dygtige til mang-
foldighed, flersproglighed og normkritik fx i lovgivningen, men også i hverdagslivets 
kulturelle forbindelser - hentes skrot stumper(Butler 2015),der kan bruges til dekon-
struktionen af det initierende dansktalende legebarn og naturaliserede forestillinger om 
den gode pædagogik og daginstitution?   
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I kapitel 9 fremanalyserer jeg potentialer for demokratiske erfaringer i hverdagslivet på 
baggrund af den teoretiske forståelse der er blevet udviklet i afhandlingen.  Jeg viser at 
der til trods for ovenstående analyser er situationer i hverdagslivet hvor børnene invite-
res til at bidrage på baggrund af deres erfaringer, og hvor de bøvler med mødet mellem 
egne erfaringer, interesser og ønsker, og spørgsmålet om hvordan vi vil have det med 
hinanden her. Det er fx i forbindelse med kropsligt orienterede problemløsninger, og 
samtaler der retter opmærksomheden i en fælles retning, hvor fremtiden samtidig er 
åben, i situationer hvor legen går i stykker, samt i forbindelser mellem kollektive ritualer 
og den bevægelige samtidige børnehave. På tværs af analyserne i de foregående kapitler 
viser analysen i kapitel 9 at muligheder for demokratiske erfaringer i sociale situationer 
er knyttet til forhold mellem håndteringen af kulturelle forbindelser for hhv. leg, samta-
ler, ritualer og problemløsning og muligheden for at kunne trække på hverdagslivserfa-
ringer i situationer hvor processens resultat ikke er defineret på forhånd, men er form-
bar, samt af et engagement i dette. Særligt i analysen af synge-elementet i Morgensam-
lingen som et ritual af gensidig ulige udveksling(Sennett 2003, 2012) får jeg øje på, 
hvordan ritualet indstifter vaner gennem kollektive erfaringer, som børnene trækker på 
og rekonstruerer i det efterfølgende børne-initierede tidsrum, samtidig med at det lyk-
kes dem at blive i bøvlet med at finde ud af at skiftes til at synge, bla. ved at hente en 
voksen og dermed benytte sig af en af kulturens centrale forbindelser. Analysen fremvi-
ser således at der til trods for de grundlæggende forskellige initiativer, orienteringer og 
organiseringer i de forskellige tidsrum der blev fremkaldt i kapitel 6, samtidig er kultu-
relle forbindelser der går på tværs, og som giver børnene muligheder for at trække på 
denne handleviden. Mulighederne opstår netop pga. skiftet imellem og altså også for-
bindelserne imellem de forskellige tidsrum. Fremfor alene at aflæse tidsrummene som 
væsensforskellige, der efterspørger meget forskellig handleviden som stiller særlige for-
ventninger til børn om at kunne håndtere disse skift, så viser jeg her at de samtidig også 
kan ses og forstås i forbindelse med og forlængelse af hinanden. Det inviterer til at 
kigge på vokseninitierede tidsrum som nogen der også kan give børn erfaringer som de 
har mulighed for at kunne trække på og referere til i de børne-initierede tidsrum.  
Analyserne af situationer med problemløsning og samtaler ved frokosten viser at når si-
tuationerne inviterer på måder der giver børnene mulighed for bidrage på baggrund af 
tidligere erfaringer, bla. ved at kunne referere til erfaringer i deres hverdagsliv, så frem-
står også børn der ellers betragtes som nogen med få erfaringer og manglende sprog, 
netop som nogen der har referencerne i orden og som nogen, der kan bidrage og have 
noget på hjerte. Jeg viser dermed at potentialer for demokratiske erfaringer bla. ligger i 
en anden forståelse af referencer og omverdens kendskab end den der er knyttet til fx. 
specifikke kulturinstitutioner, viden om hvor maden kommer fra, bestemte sange og 
bøger som blev fremhævet af pædagogerne(kap.7); nemlig i en forståelse der i stedet fo-
kuserer på referencer til erfaringer i børnenes nære hverdagsliv. Analysen af Hvor-Bor-
Trolden viser desuden at fantasifortællingen ser ud til at gøre fremtiden særligt åben ved 
ikke at have nogen fast retning eller have kurs mod et bestemt mål, og jeg konkluderer 
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at de æstetisk skabende elementer i situationen bidrager til at invitere børnenes mang-
foldige bidrag ind i samtalen. Det inviterer til en videre udforskning af potentialer for 
demokratiske erfaringer i æstetisk skabende processer i det hele taget som ramme for at 
beskæftige sig med spørgsmålet om hvordan vi vil have det med hinanden. Hvilke mu-
ligheder er der for at bryde om og flytte på positioner, for at arbejde med fremtiden 
som åben på andre måder, fx ved at lukke flere sprog ind, tale til flere sanser og ud-
tryksformer, og dermed eksperimentere med at skabe rum for rekonstruktion af tidli-
gere erfaringer? Det rejser samtidig spørgsmålet om hvorvidt situationer der er kende-
tegnet ved æstetisk skabende processer, fortsat er en del af, og skal være en del af insti-
tutionslivet? I mit materiale er der kun ganske få eksempler på dette, hvilket måske 
skyldes en generel forandring i pædagogikken på dette område, som fx ses i de Styrkede 
Læreplaner og den seneste reform af pædagoguddannelsen, hvor de æstetiske fag er 
stærkt reducerede i forhold til hvordan de historisk har være repræsenteret. Men det gør 
det kun mere relevant at udforske nærmere hvad der kendetegner æstetisk skabende 
processer der kan invitere til demokratiske erfaringer.  
 
I den sidste del af analysen viser jeg at situationer hvor legen går i stykker, kan ses som 
møder mellem individuelle ønsker og det ønskværdige for fællesskabet, og som møder 
hvor børn kan gøre sig erfaringer med at forholde sig til spørgsmålet om hvordan vi vil 
have det med hinanden, samt at dette bla. består af kontinuerlige, men besværlige kæder 
af forsøg på at etablere en fælles retning på legens udvikling. Jeg argumenterer for at si-
tuationer hvor legen går i stykker og børnene går hver til sit, kan ses som en del af en 
gentagende proces hvor de øver sig på at arbejde sig igennem modstanden og bøvlet. 
Jeg viser hvordan dette også er båret af et engagement i at få det til at lykkes, og at det 
ser ud til at gøre en forskel for hvilke typer af erfaringer med at bøvle i den besværlige 
mellemzone som forskellige børn gør sig. Udover engagementet i hinanden, afhænger 
det også af hvor man er positioneret i forhold til hinanden, hvilket fx vises i hvem-be-
stemmer-i-spillet hvor nogen af børnene højtlydt diskuterer hvem der skal bestemme, 
og hvad der er rimeligt, mens andre kigger afventende på. Hvorvidt situationer inviterer 
til demokratiske erfaringer for alle børn afhænger således af i hvilken grad de alle erfarer 
et ligeligt give and take, og af hvorvidt de har mulighed for at bidrage til spørgsmålet 
om hvordan vi vil have det med hinanden – og i det konkrete tilfælde, spørgsmålet om 
hvordan vi spiller det her spil sammen.  
Jeg afslutter kapitel 9 med at påpege at de potentialer for demokratiske erfaringer som 
jeg på baggrund af en pragmatisk demokratiopfattelse og kulturanalyse har identificeret, 
samtidig foregår relativt upåagtet for pædagogerne som noget der knytter sig til demo-
kratiske erfaringer, og upåagtet i det hele taget. Deres opmærksomhed er optaget af an-
dre problemstillinger, hhv. politiske og pædagogiske dagsordener om skoleparathed og 
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dansksproglige kompetencer, og af at respondere på hvad der genkendes som de initie-
rende barns mange spor og ytringer. Ligeledes er de optagede af hvordan, hvad der op-
fattes som SKAL-opgaver, stiller sig i vejen for bestræbelserne på at følge børnenes fo-
rehavender. Afhandlingen skal derfor ses som en invitation til at gøre dette påagtet og 
inviterer til en videre udforskning af disse potentialer. Hvilke andre situationer kan vi 
forestille os som eksempler på Mellemzonen? Hvilke andre problemer kan hverdagsli-
vet give muligheder for at børn kan gøre sig erfaringer med at løse? I hvilke konkrete 
situationer kan fremtiden være åben? Hvor kan børn bøvle med spørgsmålet om hvor-
dan vi vil have det med hinanden her? Disse spørgsmål er særligt vigtige i en tid hvor 
stærke nationale såvel som internationale politiske og pædagogiske dagsordener om 
skoleparathed, sprogindlæring og bekæmpelse af social udsathed ser ud til at forstærke 
blikke på alle børn som nogen der skal ske noget mere eller mindre bestemt med, i kva-
lifikationens, socialisationens og omsorgens domæner, og på daginstitutionen som en 
magisk forvandlingsinstitution der ordner store sociale og samfundsmæssige problem-
stillinger som ulighed, fattigdom og globalisering, så de bliver håndterbare i velfærdssta-
tens integrative projekt. En tendens der i det hele taget vanskeliggør invitationer i sub-
jektivitetens domæne, ud fra antagelsen om lighed. 

2)Perspektivering  
I perspektiveringen diskuterer jeg to forhold der rejser sig i kølvandet på arbejdet med 
afhandlingen. Det første er spørgsmålet om pædagogernes muligheder for forholde sig 
kritisk refleksivt til deres eget arbejde med børns demokratiske erfaringer, når deres kol-
lektive faglige udviklingsrum samtidig ser meget begrænsede ud. Det kan således også 
forstås som en udfordring eller en begrænsning for børns demokratiske erfaringer, men 
samtidig også som en udfordring for pædagogernes demokratiske erfaringer. Det andet 
forhold er en kritisk replik til forestillingen om demokratiske fællesskaber som nogen 
der naturligt bygger på fælles værdier, og som derfor er truet ved tilstedeværelsen af 
mennesker med andre religioner, kulturer og holdninger.  En forestilling der blev frem-
stillet i afhandlingens indledning, og som ligger til grund for en del af de politiske tiltag 
der i de senere år gøres i demokratiets navn for at modvirke dette.  

Refleksionsrum for pædagoger og demokratiske erfaringer 
Afhandlingens konklusion, der i lyset af en pragmatisk inspireret demokratiforståelse vi-
ser at der er potentialer for demokratiske erfaringer i hverdagslivet i daginstitutionen, 
men at disse samtidig er upåagtet for pædagogerne, rejser spørgsmålet om hvordan 
dette kan blive påagtet i en kontekst hvor opmærksomheden netop er fanget andre ste-
der og forventes at være det. Derudover peger jeg mange andre steder i afhandlingens 
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analyser på en del forhold og perspektiver der inviterer til videre refleksion og udforsk-
ning i det hele taget, både samfundsmæssigt og professionelt pædagogisk. En invitation 
der kræver at der kan etableres det jeg kalder kollektive faglige udviklingsrum, hvor pæ-
dagogerne har mulighed for faglig refleksiv samtale og fælles udvikling af praksis205. 
Men hvilke muligheder er der rent faktisk for sådanne rum, hvor pædagogerne kan 
drøfte hvad der sker og kan ske i hverdagslivet, eller hvordan og hvorvidt de mange 
komplekse arbejdsopgaver som de skal udføre, bedst muligt løses?  
Flere forhold ser ud til at vanskeliggøre dette. Kollektive faglige udviklingsrum ser ud til 
i stigende grad, at blive brugt på opgaver og forhold der defineres andre steder end hos 
pædagogerne selv. Flere undersøgelser viser at muligheden for refleksionsrum opleves 
som formindsket, og at de der er, typisk i form af stuemøder og personalemøder i sti-
gende grad besættes med udefrakommende politiske og pædagogiske dagsordener der 
udpeger hvad der skal forandres og løftes, og samtidig også med forhåndsdefinerede 
redskaber og metoder (Baagøe Nielsen 2013)(Ahrenkiel et al 2012) (Ellegaard et al 
2014)(Husted og Prins 2015). Begge dele kan ses som en del af det som Kristensen og 
Bayer kalder systemskiftet – den grundlæggende forandrede måde som daginstitutioner 
styres på som konsekvens af det generelt ændrede velfærdsstats-paradigme(Kristensen 
og Bayer 2015), og som bla. betyder at offentlige aktører som fx dagtilbudskonsulenter, 
Kommunernes Landsforening KL, Evalueringsinstituttet mfl. spiller en stor og aktiv 
rolle i fht. at definere og præge hvad der skal foregå i daginstitutionerne. En del af 
denne bevægelse kan også ses gennem implementeringen af pædagogiske koncepter, 
som De Utrolige År, ICDP, PALS mm., der i stigende grad vinder indpas på dagtil-
budsområdet (Aabro 2016), og som tilbyder entydige, sammenhængende pædagogiske 
forståelser, konkrete handleanvisninger og dokumentationsredskaber (Buus 
2019)(Aabro et al 2017). Det kan også ses i Børne- og Socialministeriets udformning af 
de styrkede læreplaner for dagtilbud fra 2018, hvor der fra ministerielt hold fx beskrives 
hvad pædagogen konkret kan gøre for at hjælpe børn ind i en leg(Børne og Socialmini-
steriet 2018). Lovgivningen og de ministerielle anvisninger udformes således i et hidtil 
uset niveau af detaljeringsgrad og handleanvisning.   
Selvom der efterhånden ser ud til være en stigende samfundsmæssig og politisk bevå-
genhed på at der i kølvandet på denne udviklingsoptimisme og styringsinteresse er in-
stalleret en række kvalitets-sikrings og dokumentationskrav, der ikke alle sammen er lige 
nyttige206, taler pædagogerne fortsat om de mange SKAL-opgaver som de ikke altid kan 
se meningen med, og desuden om dokumentation der efterspørges af kommunen, men 
som de ikke altid ved hvad bruges til efterfølgende. 

                                                      
205 På baggrund af et aktionsforsknings inspireret forløb som Mia Husted og jeg havde med en 
gruppe pædagoger i regi af BUPL Hovedstaden. 
206 hvilket bla er fremhævet i dagtilbudsaftalen fra 2017. 
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Sammen med en generelt stigende interesse hos befolkningen for pædagogiske og op-
dragelsesrelaterede spørgsmål, der bla. afspejles i en stigende medieinteresse(Andersen 
2017), er mængden af forskellige interessenter der mener noget om hvor daginstitutio-
nerne skal bevæge sig hen, og hvad der konkret skal ske, således udvidet drastisk.  Som 
Peter Ø. Andersen skriver: ”Pædagoger og lærere der arbejder som procesaktører207, har altså in-
den for de seneste årtier fået brudt deres pædagogiske monopol afgørende. Systemaktører og medborgere 
forholder sig langt mere bevidst, offensivt og strategisk til pædagogiske spørgsmål, og det betyder at man 
som praktiker må tænke sig som en del af dette større landskab for at forstå hvilken position man ind-
tager, og at der allerede foreligger en række stærke pædagogiske diskurser der har udspring i andre re-
gier” (Ibid:106). 
Det er samtidig også en del af den uddannelsesmæssige- og socialpolitiske investerings-
dagsorden, hvor store samfundsmæssige udfordringer forestilles løst gennem indsatser i 
de tidlige børneår: Afskaffelse af de såkaldte parallelsamfund, ulighed, udsathed, margi-
nalisering, samt den generelle potentiale-kultivering af fremtidens skoleelever og ar-
bejdskraft. Daginstitutionen er nærmest et magisk sted hvor pædagogerne gennem de 
rette metoder, tilgange og indsatser og gennem et læringsmiljø af høj kvalitet forventes 
at skaffe sociale problemer af vejen, sikre sammenhængskraften i samfundet og forbe-
rede udklækningen af velforberedte skoleelever.  
Der synes således at være en udbredt konsensus om at kvaliteten i daginstitutionerne 
skal ’løftes’, og at dette skal ske gennem tilførsel af forskellige former for viden der 
samtidig produceres udenfor denne pædagogiske praksis, og hvor den viden og erfaring 
som produceres i den pædagogiske praksis, således befinder sig nederst i videnshiera-
kiet208, samt at dette skal ske gennem udpegninger af konkrete mål og metoder. Her-
med ”reduceres pædagogernes arbejde til en blot udførende funktion, mens det skabende og vidensgene-
rerende ligger i forskningsregi”(Ahrenkiel et al 2012:290). Det bidrager til en underkendelse 
af pædagogernes praksisrelaterede viden der således ikke forbindes med kvalitet, og 
samtidig en underkendelse af det pædagogiske arbejdes grundlæggende kompleksitet 
der ikke lader sig hverken indfange, måle eller styre i entydige kategorier og redska-
ber209. Man kan sige at det installerer pædagogerne i kvalifikationens domæne som om-
sættere af et bestemt indhold, samtidig med at invitationerne i subjektifikationens do-
mæne(Biesta 2018) ser begrænsede ud.  
Et andet forhold der bidrager til at indsnævre kollektive faglige refleksionsrum, er pæ-
dagogernes arbejdstid og organiseringen af den. Kvalitets-dagsordenen og investerings-

                                                      
207 Procesaktørerne er dem, der arbejder direkte med opdragelse og uddannelse, som professio-
nelle og forældre. Andersen på baggrund af lindblad i (Andersen 2017; 1003-4) 
208 Se Tænketanken DEA’s rapport: Vidensstrømme på Dagtilbudsområdet 2018, der skelner 
mellem producenter af viden, oversættere og omsættere som betegnelse for hhv. forskning, for-
midling og profession. Det understreges samtidig explicit at vidensbasering af dagtilbud skal løf-
tes gennem omsætning af viden der kommer udenfor professionen.  
209 Se Signe Hvid Thingstrup 2019(in press). 
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paradigmet har ikke samtidig medført investeringer i antallet af pædagoger i institutio-
nerne. Tværtimod er normeringen faldet over de sidste 25 år(FOA 2012:8). En stigende 
andel af pædagogers arbejdstid bruges desuden til andet arbejde end at være sammen 
med børnene, netop til at opfylde de eksterne krav om målings- og dokumentationsar-
bejde, fx i forbindelse med sprogvurderinger og trivselstest(FOA 2018:32/2012). 
Jeg peger derfor på at vi som politikere, forskere, pædagoger og forældre må begynde at 
tale om hvad det er, der ikke skal foregå i daginstitutionen, hvilke samfundsproblemer 
der ikke kan(skal) løses der, og dermed hvad pædagogerne ikke skal forholde sig til.  
Samtidig peger jeg på nødvendigheden af at sikre at pædagoger har muligheder for at 
befinde sig i kollektive faglige refleksionsrum, hvor de vel at mærke kan deltage som vi-
dende på baggrund af deres erfaringer, hvis vi gerne vil have at de skal kunne forholde 
sig kritisk refleksivt til pædagogisk arbejde som et grundlæggende komplekst forhold, 
der både består af det hverdagsliv pædagogerne hver dag organiserer, indretter, skaber 
og genskaber sammen med andre børn og voksne på tværs af bla. kulturelt indlejrede 
opfattelser og praksisser på den ene side, og de mange modsatrettede krav og forvent-
ninger de samtidig forventes at honorere på den anden. Hvis vi forstår refleksion med 
inspiration fra Dewey, er refleksion netop accepten af et ansvar for at have del i konse-
kvenserne(Dewey 2005:163, se kap.3). Alternativet er lydige forvaltere der efterspørger 
flere programmer og handleanvisninger, og hvis erfaringer og viden ikke bringes i spil 
og modspil med perspektiver fra forskning og politik.  
Det er samtidig også spørgsmålet om muligheder for pædagogernes demokratiske erfa-
ringer. Med afsæt hos Dewey’s ideal om at fællesskabets liv skal være kendetegnet af en 
demokratisk livsform(Dewey 1916/1939), må vi spørge, hvordan videnshierakier og 
konkrete organiseringer får betydning for pædagogernes muligheder for demokratiske 
erfaringer? I hvilken grad kan fremtiden være åben? – også for pædagogerne. Hvor og 
hvornår kan de være med til at skabe og forandre hverdagens konkrete organiseringer, 
aktiviteter og interaktioner med et blik for en fælles retning, som de oplever sig selv 
som aktive medspillere i? og som giver dem muligheder for at invitere børnene ind i så-
danne processer.  Det inviterer således både til en diskussion af formålet med daginsti-
tutioner og til en prioritering af forestillingerne om hvilke opgaver og problemer institu-
tionerne skal løse, men også til en balancering af styringsiveren og de fastlagte mål og 
lineære udviklingsforestillinger til fordel for en anerkendelse af pædagogernes erfarings-
baserede viden som ligeværdig og et blik for fleksibilitet og uafsluttethed som nødven-
dige vilkår for demokratiske erfaringer, for børn og voksne210. 
 

 

                                                      
210 Se Ahrenkiel et al 2012 for en diskussion af dette(2012;285-314) 
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Demokratiske Fællesskaber og Pluralitet 
Jeg indledte afhandlingen med en beskrivelse af den politiske kontekst og fremskrivnin-
gen af opfattelsen af daginstitutionen som stedet for det danske demokrati der allerede 
er der, og som trues af ikke vestlig-indvandring. Sproglig og kulturel diversitet i samfun-
det, i skolen og i daginstitutionen fremstilles generelt i den politiske og i den pædagogi-
ske diskurs, i Danmark såvel som internationalt, som noget der udfordrer demokratiet 
og truer sammenhængskraften i samfundet. Der refereres til ideen om et værdimæssigt 
fællesskab som konstituerende for demokratiet, både i det store samfund og i det lille(se 
kap 1). 
Jeg slutter med en invitation til at tænke dette anderledes. Med afsæt i Deweys demo-
kratiske vision er demokratiske fællesskaber kendetegnet ved muligheden for at for-
handle forskellige fælles mål og mødet med den andens andethed som en berigelse der 
bidrager til at opretholde og udvikle demokratiet ved at skabe den forstyrrelse der brin-
ger vanemæssige forståelser op til overfladen. Hvis fællesskabet isolerer sig, stivner de-
mokratiet og kan ikke overleve i længden. Deweys to kriterier for fællesskaber der kan 
kaldes demokratiske(familien, banden, såvel som nationen, se kap 3), peger på at en 
gruppe må vurderes på i hvilken grad den deler og udvikler fælles mål og interesser(det 
1. kriterium), og samtidig på i hvor høj grad gruppen interagerer med andre grupper, 
andre perspektiver og andres erfaringer for at undgå isolation og stagnation(det 2. krite-
rium). Kun ved at fastholde interaktionen med andre kan et demokratisk fællesskab be-
stå og udvikle sig. Samtidig kræver det en vedvarende koordination og samarbejde om 
hvilken retning samfundet skal udvikle sig i(kriterium nr. 1), hvilket muligvis opleves 
mere udfordrende og besværligt når det foregår på tværs af forskellige sprog og en 
større mangfoldighed af værdier og interesser.  
Dewey åbner selv for diversitet eller mangfoldighed som noget konstruktivt i ordets 
pragmatiske betydning. Både i de to grundlæggende kvalitetsindikatorer på demokrati-
ske fællesskaber, men også mere specifikt i sin beskrivelse af demokratiske erfaringer 
der netop kendetegnes ved at alle deltagere involveres på en sådan måde at de på bag-
grund af deres tidligere livserfaringer bidrager til at løse konkrete problemer.  Og endnu 
mere præcist i selve beskrivelsen af hvad der skaber meningsfulde erfaringer – det gør 
forstyrrelse af vaner. Vaner der bare reproduceres, at vi bare gør som vi plejer uden at 
tænke for meget over det, reproducerer bare tilværelsen i sin ’absentmindedness’, skri-
ver han(Dewey 1916), og skaber ikke grobund for noget nyt. I en kontekst med en stor 
grad af mangfoldighed i erfaringsbaggrunde, burde muligheden for forstyrrelser af det 
selvfølgelige være noget, der ligger lige for. Hvis den udnyttes, altså.  
Nødvendigheden af pluralisme skærper Dewey i Creative Democracy -The Task before 
Us(1939), hvor han skriver at anerkendelsen af den andets andethed ikke er rettet mod 
overtalelse eller transformation af dette, men med henblik på berigelse gennem mødet 
med den andens andethed. Jeg forstår det netop som en understregning af at der i aner-
kendelsen af den andens andethed er muligheden for forstyrrelsen af vanerne gennem 
adgangen til den andens livserfaring, og kun sådan kan fornyelse finde sted (Se også 
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Fallace 2017). Anderledeshed og forskellighed er netop en kilde til vaneforstyrrelser 
gennem nye perspektiver, udviklingen af andre sædvaner – alt sammen til at modvirke 
stagnation – hvilket er vigtigt hvis fremtiden skal holdes åben. 
Tilstedeværelsen af mennesker med baggrund i andre kulturelle og religiøse traditioner 
end majoritetssamfundets, og den forstyrrelse det medfører, kan således bidrage til at 
udvikle fællesskabet. Det demokratiske lever netop i berigelsen gennem den andens an-
dethed. ’Forstyrrelsen’ kan altså ses som en gave til at sikre demokratiets overlevelse, 
forudsat at det fortsat er muligt at finde mange forskelligartede fælles interesser, jvf. det 
første kriterium, og vi bør som samfund interessere os for hvor og hvordan dette bøvl 
kan finde sted. Fremfor at være bekymrede over pluralismen bør vi med afsæt i Deweys 
demokratiske principper i stedet være bekymrede overfor de tiltag der lukker uenighe-
der ned, udgrænser andethed og stigmatiserer bestemte befolkningsgrupper på bag-
grund af deres formodede ’udemokratiske’ værdier.  
Den tyrkisk amerikanske filosof Seyla Benhabib fremstiller modstillingen mellem demo-
kratiske samfund og multikulturalitet og globalisering som falsk.  Det bygger på en bag-
udskuende naiv forestilling om de fællesskaber der gav ophav til demokratiet, som rela-
tivt uniforme og harmoniske på linje med kommunitaristiske idealer knyttet til forestil-
linger om et traditionelt harmonisk fællesskab. Hun skriver at disse tværtimod blev til 
og opretholdt på tværs af og gennem konflikter og modsætninger osv.(Benhabib 
2004:174)211.  Hvis vi oversætter dette til fællesskaber(og ikke kun stater), store som 
små, og tænker videre med Deweys to kriterier for demokratiske fællesskaber, kan fore-
stillingen om et harmonisk fællesskab der deler værdier og interesser erstattes af forestil-
lingen om et fællesskab defineret ved mulighederne for vedvarende at forhandle fælles 
værdier og interesser. Fælles værdier må der til en vis grænse kunne etableres, men disse 
behøver ikke opfattes som faste, en gang for alle vedtagne værdier, som derfor er truet 
ved mødet med noget andet. Det er i stedet den vedvarende bevægelse mellem midlerti-
dige stabiliseringer og prekære forandringer af fælles mål og værdier der bør være ken-
detegnet for et demokratisk fællesskab. I skrivende stund(foråret 2019) inviterer den 
højreradikale Rasmus Paludan gennem afbrændinger af koranen og de stenkastende 
modstandere til en relevant og vigtig diskussion om forholdet mellem retten til at ytre 
sig, vold som modstandsform, retten til beskyttelse mod racisme og retten til at frit at 

                                                      
211 Demokratiet skaber og opretholder grænser, eftersom demokratiets kerneprincip er at de der 
er underlagt lovene, også har retten til at have indflydelse på udformningen af dem, men det in-
debærer ikke nødvendigvis fælles rødder og ophav – et etnos. Det har i flg. Benhabib aldrig eksi-
steret i den version som T.H. Marshall og John Rawls argumenterer for(ibid), hvor der er sam-
menfald mellem medborgerskab, territorium og etnos. Omvendt må medborgerskab være knyt-
tet til et territorium, fordi det har en udstrækning. Demokratiet sætter således grænser, selvom 
disse er porøse. I stedet for et etnos kræver demokratiet at de mennesker der er afhængige af de 
konkrete love og disses udstrækninger, engagerer sig i udformningen af dem. Det er det der af-
gør medborgerskabet. 



 246 

udøve sin religion. På begge sider bidrager forstyrrelserne til at genbesøge frihedsret-
tighederne og de konkrete kulturelle forbindelser for dette i en national kontekst, og 
dermed til en forhandling om hvad der skal være de bærende værdier i et demokratisk 
fællesskab.  
Hvis vi vender tilbage til daginstitutionskonteksten, kan vi med denne inspiration 
spørge hvordan vi kan betragte tilstedeværelsen af noget der erfares som andethed og 
som en pædagogisk udfordring, fx at børn vokser op med andre sproglige erfaringer 
end et-sprogligt danske, som en berigelse der bringer demokratiet videre? Kan det bi-
drage til at udfordre feltets stærke priviligering af verbale dansksproglige ytringer og de 
kulturelle forbindelser mellem sprog og demokrati? Analyserne i kapitel 9 viser at bøvlet 
i mellemzonen ikke nødvendigvis behøver være sprogligt baseret, men i høj grad også 
kan knytte sig til kropslige udtryk og bevægelser. Det er ikke entydigt, men netop bøvlet 
og besværligt. Michel Vandenbroeck plæderer i sin artikel med den sigende titel: ”Let Us 
Disagree” (Vandenbroeck 2009) netop for en pluralistisk tilgang, hvor opfattelsen af 
konflikter og uenigheder, helt som hos Dewey, forstås som et kerneelement i et demo-
kratisk samfund. Vandenbroeck konkluderer, på baggrund af sine undersøgelser, at mi-
noritetsforældres perspektiver på daginstitutionen i Belgien generelt helt ekskluderes 
som perspektiver der skal lyttes til, og han viser hvordan de står helt udenfor enhver 
form for demokratisk samtale. At de ikke betragtes som relevante samtalepartnere. Stu-
dierne viser at forældrene generelt mener at der er for meget leg og for lidt ’skole’ i dag-
institutioner, og at det ville være bedre hvis de starter med skolefagene noget tidligere. 
Vandenbroeck bruger det som eksempel på en grundlæggende værdimæssig forskel, 
fordi der i majoritetssamfundet, og særligt blandt de professionelle i feltet, er bred enig-
hed om det modsatte, og han viser hvordan mødet med denne andethed kunne give an-
ledning til at drøfte daginstitutionens formål med forældrene, og spørger om vi(de pro-
fessionelle pædagoger) kan bringe os selv hen et sted hvor vi kan være uenige med for-
ældrene der samtidig betragtes som nogen der her en legitim ret til deres synspunkter? 

Et møde eller en samtale der netop gennem en sådan forstyrrelse bringer spørgsmålet 
om daginstitutionens formål op til overfladen, og dermed også de naturaliserede forstå-
elser der er forbundet med den212.  
Der ligger hermed et potentiale i daginstitutionen(og skolen) for demokratiske erfarin-
ger netop med en mangfoldig  børnesammensætning.  Samtidig bliver det en vigtig for-
udsætning at alle børn(og forældre) befinder sig i situationer hvor de inviteres som no-
gen der har noget på hjerte, og som nogen der kan bidrage, dvs. netop som nogen der 

                                                      
212Benhabib diskuterer tørklædesagen(L’affaire du Foulard) i Frankrig som et lignende eksempel. 
Hun beskriver sagen om tre piger der kom i skole med tørklæde på, til trods for forbuddet mod 
at bære religiøse symboler i skolen, og som endte med at blive bortvist. Benhabib viser hvordan 
sagen skabte voldsom debat og blev en anledning til en samtale om sammenstød mellem grund-
læggende rettigheder, værdier og nations-opfattelser der udfordrer både majoritetssamfundets 
selvforståelse og religiøse/kulturelle forestillinger om kvinder og skolegang(Benhabib 2004).  



 

 

247 
 

har en legitim berettigelse. Pluralitet bliver således et afsæt for et begreb om demokrati-
ske erfaringer der betragter forskellighed, også som forstyrrelse i form af dilemmaer, 
uenigheder og konflikter, som centrale i et demokratisk fællesskab og samfund, fordi 
det bidrager til at udfordre vanetænkning og skaber mulighed for at diskutere og ud-
vikle demokratiets retning, fremfor som noget der står i modsætning til det demokrati-
ske, eller som truer med at ødelægge det. Samtidig understreger Dewey at et demokra-
tisk fællesskab også skal vurderes på mængden af forskellige værdier og interesser som 
dets medlemmer deler. Et demokratisk fællesskab kan ikke overleve alene på pluralitet, 
konflikter, diskussioner og udfordring af vaner. Det må netop også være muligt at etab-
lere en fælles retning, en stabilisering  - for en tid. Det handler ikke om at medlem-
merne i fællesskabet tilslutter sig mere eller mindre faste eller vedtagne fælles mål og 
værdier, men i stedet om muligheden for alle for at gøre sig erfaringer i et ligeligt give 
and take med at forhandle og koordinere disse. 
 

  



 248 

Litteraturliste: 
Aabro, C., Opstrup Larsen, A. & Brink Pedersen, A.S.(2017): ”Programmering af pædago-
gikken. Pædagogers virke mellem koncept og kontekst”. Professionshøjskolen UCC. Projektrap-
port BUPL. 
Aabro, Christian(2016): ”Koncepter i pædagogisk arbejde”. Hans Reitzels Forlag 
Aabro, C. (red)(2014); ”Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg”. Dafolo 
Ahrenkiel, A.(2015): ”Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken” i Klit-
møller & Sommer 2015. 
Ahrenkiel, A & Krejsler, J. B.(2013); ”Kampen om Daginstitutionen – den danske model mel-
lem kompetencetænkning, tradition og profession”. Frydenlund. 
Ahrenkiel, A, Nielsen, B.S., Schmidt, C., Sommer, F. & Warring, N.(2012): “Daginstitu-
tionsarbejde og pædagogisk Faglighed” , samt  ”Daginstitutionen til hverdag: Den upåagtede faglig-
hed”. Frydenlund. 
Alderson, P, & Morrow, V.(2011): “The ethics of research with Children and Young people – a 
practical handbook”, 2nd edition”. Sage Publications Ltd.  
Andersen, Peter. Ø, & Ellegaard, T.(red)(2017):”Klassisk og moderne pædagogisk teori”. 3. 
udgave. Hans Reitzels Forlag. 
Andersen, Peter. Ø.(2017): ”Tendenser og grundlæggende problemer i pædagogisk teori og uddan-
nelsesvidenskab” i Andersen & Ellegaard 2017. 
Andersen, Peter Ø(2014): ”Pædagogiske Læreplaner, dokumentation og evaluering” i-bog. 
Hans Reitzels Forlag. 
Andersen, Peter Ø(2005): ”Pædagogens Praksis”. Socialpædagogisk bibliotek, Han Reit-
zels Forlag. 2.reviderede udgave. København. 
Andersen, P.Ø.& Kampmann, J.(2002) ”Børns legekultur”. 3. oplag. Socialpædagogisk 
Bibliotek Gyldendal. 
Andersen, R.&Krab, J.(2014): “Læringslandskaber i Daginstitutionen” I Aabro 2014. 
Angrosino, M. V. & Mays de Pérez, K.(2000): “Rethinking Observation – from method to 
context”, i Handbook of Qualititative Research, 2nd edition. Sage Publications Inc. 
Baagøe Nielsen, S.(2013): “Daginstitutionernes skiftende politiske mandate: om bevægelse I dis-
kurserne mellem arbejdsmarkd, familie og uddannelsespolitik” I Krejsler et al 2013. 
Bae, B(2010): “Realizing children's right to participation in early childhood settings: some critical is-
sues in a Norwegian context”, Early Years, 30:3, 205-218 
Bengtsen, S.E. & Munk, K.P.(2015): ”Metoden, der sprænger sig selv”, i Møller, J. E, Bengt-
sen S. S. & Munk, K.P (Eds) (2015): ”Metodefetishisme– Kvalitativ metode på afveje”. Aarhus 
Universitetsforlag. 
Benhabib, S.(2004): The rights of Others – Aliens, Residents and Citizens”, Cambridge Uni-
versity Press. 



 

 

249 
 

Berding, J.(1997): ”Towards a flexible curriculum. John Deweys theory of exerience and learning”. 
Tidsskrift; Education and Culture, Spring 1997. 
Bernstein, R.J.(2006);“Creative Democracy the task still before us” i Greeve Davaney, S. & 
Frisin, W. G.(eds.)(2006): ”Pragmatic Century : Conversations with Richard J. Bernstein”, State 
University of New York Press, 2006.  
Biesta, Gert(2018): ”Undervisningens genopdagelse”. Forlaget Klim. 
Biesta, Gert(2016): ”Dewey’s Democractic deficit” i Higgins et al. 2016. 
Biesta, Gert (2014): “Pragmatising the curriculum: bringing knowledge back into the curriculum 
conversation, but via pragmatism”. The Curriculum Journal, 25:1, 29-49,. 
Biesta, Gert(2015); “Democracy in the kindergarden – Helping young childen to be at home in the 
world”. I Jansen et al 2015. 
Biesta, Gert (2013); ”Demokratilæring i skole og samfund – uddannelse, livslang læring og med-
borgerskabets politik”. Forlaget Klim. 
Biesta, Gert(2009): ”Læring Retur – Demokratisk Dannelse for en Menneskelig Fremtid”. For-
laget Unge Pædagoger. 
Biesta, Gert(2005): “George Herbert Mead and the Theory of Schooling” i Tröhler & Oelkers 
2005. 
Bille, M. & Flohr Sørensen, T.(2012): ”Materialitet – En indføring i kultur, identitet og Tek-
nologi”. Samfundslitteratur. 
Bjarløv, I.M.(2013): ” Hverdagssamtaler” i  Tidsskriftet; Bakspejlet – Forskning og Ny Vi-
den om Dagtilbud. Årgang 13. EVA Danmarks Evalueringsinstitut. 
Bleses, D., Højen, A., Andersen, M.K., Dybdal, L. & Sehested, K. (2015): ”Sproget kan 
styrkes! Rapport om SPELL og Fart på sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser”. Syd-
dansk Universitet. 
Brembeck, H,  Barbro Johansson & Jan Kampmann(red). (2004): “Beyond the Competent 
child 
Exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies”. Roskilde University Press. 
Brinkmann, S.(2015): ”Etiske Overvejelser”, i Brinkmann & Tanggaard 2015. 
Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2015): ”Kvalitative metoder En grundbog”. 2. udgave Hans 
Reitzels forlag 
Bundgaard & Gulløv(2008): ”Forskel og Fællesskab”. Socialpædagogisk Bibliotek, Hans 
Reitzels Forlag. 
BUPL(2015): ”Forskning – Tema; Demokrati i Børnehøjde”.  Tidsskriftet Børn & Unge 
26/2015. 
Buus, Anne Mette(2019); ”Viden der virker. En etnografisk undersøgelse af forbindelser mellem 
småbørnspædagogik og evidensbaseret metode”. PhD Afhandling, Aarhus Universitet, Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse.  
Buus, Anne Mette et al (2012):”Kortlægning af arbejdet med evidensbaserede metoder i 3 kommu-
ner”. Forskningsrapport nr.25. Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet. 



 250 

Butler, J.(2015): ”Krigens rammer – Hvornår er livet sorgbart?”. Forlaget Arena. 
Briseid, Lars Gunnar; ”Demokratiforståelser og intensjoner i demokratiopdragelsen i norske lære-
planer mellem 1974 og 2010”. 
Nordic Studies in Education, 2012(01), pp.50-66 
Brostrøm, Stig(1977): ”Struktureret pædagogik i børnehaven. Mål metoder og midler”. Pæda-
gogstuderendes Landsråds Forlag. 2.udg. 
Børhaug, K. (2004). ”Ein skule for demokratiet”. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2004 2/3, 
206-220 
Børne- og Socialministeriet Maj (2018a): ”Nye styrkede Læreplaner – Samlet Udgivelse”. 
Udarbejdet af Evalueringsinstituttet EVA for Ministeriet. 
Børne- og Socialministeriet(2018b): ”Aftaletekst om Obligatorisk læringstilbud og skærpet 
straf”.  
Børne- og Socialministeriet (2017): Aftaletekst,”Stærke Dagtilbud – Alle skal med i Fæl-
lesskabet”. 
Børne- og Socialministeriet(2018c): LBK 176 af 29/05/2018,”Lov om ændring af dagtil-
budsloven og lov om folkeskolen”.  
Børne- og Socialministeriet(2016): LBK 748 af 20/06/16 ”Dagtilbudsloven”  
Børne- og Socialministeriet(2015): VEJ nr 9109 27/02/2015: ”Vejledning om dagtilbud 
m.v.” 
Clark, A. et al(red)(2005); “Beyond listening – children’s perspectives on early childhood educa-
tion”. Bristol. Policy Press. 
Conti, G., Heckman, James J. & Pinto, R(2016): “The effects of two influential early childhood 
interventions on health and healthy behavior”. The Economic Journal, 126 (October), 2016 
Royal Economic Society. Published by John Wiley & Sons. 
Crenshaw, Kimberly (2006): “Mapping the margins – intersectionality identitypolitics and vio-
lence against women of color” i Tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning 2-3 2006. Sociolo-
gisk Institut, Københavns Universitet. 
Dewey, John (2017)(1927): ”Offentligheden og dens Problemer”. Hans Reitzels Forlag. 
Dewey, John (2005)(1916): ”Demokrati og Uddannelse” Dewey Biblioteket. Forlaget Klim. 
Oversat til dansk i 2005. 
Dewey, John(MW9/1916): “Democracy and Education”. The Middle Works of John 
Dewey 1899-1924,  Jo Ann Boydston(ed). “The Collected Works of John Dewey”. 
Southern Illinois University Press (1969). 
Dewey, John (1939): ”Creative democracy – the task before us”, in The Promise of America, 
Progressive Education Booklet, No. 14, American Education Press.  
Dewey, John(1934): “Art as Experience” (LW10). The Later Works of John Dewey, Vol-
ume 1, 1925 – 1953, Jo Ann Boydston(ed). “The Collected Works of John Dewey”. 
Southern Illinois University Press (1969). 
Dewey, John. (1925): ”Experience and Nature”, (LW1). The Later Works of John Dewey, 
Volume 1, 1925 – 1953, Jo Ann Boydston(ed). “The Collected Works of John Dewey”. 
Southern Illinois University Press (1969). 



 

 

251 
 

Ehn, Billy & Orvar Löfgren (2006): ”Kulturanalyse”. Forlaget Klim. 
Ehn, Billy(2004):”Skal vi lege tiger? Børnehaveliv set fra en kulturel synsvinkel”. Forlaget Klim. 
Einarsdottir, J., Purolab A.M, Johansson, E., Brostrøm, S.& Emilson A.(2015): “De-
mocracy, caring and competence: values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries”. In-
ternational Journal of Early Years Education, 2015. Vol. 23, No. 1, 97–114. 
Ellegaard, T., Kampmann, J & Rasmussen, K.(2014): “Institutionsliv – Dilemmaer og para-
dokser – Når pædagoger forsøger at tilgodese både fællesskabet og den enkelte”. BUPL. 
Elkjær, Bente(2013): ”Når læring går på arbejde – et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet”. 
Samfundslitteratur. 
Emilson, Anette(2007) “Young childrens’ influence in preschool. International journal of early 
childhood” 39(1), 11-38. 
Emerson, R. M., Fretz, R. & Shaw, L.L.(2011): ”Writing ethnographic fieldnotes” 2. Ed. The 
University of Chicago Press. 
Esser, F., Baader, M., Betz, T. & Hungerland, B.(2017): “Reconceptualizing Agency 
and Childhood – New Perspectives in Childhood studies”. Routledge. 
Esser, F.(2017): “Neither ‘Thick’ nor ‘thin’; Reconceptualizing agency and childhood relationality”, 
i Esser et al 2017. 
Evalueringsinstituttet, EVA (2017): ”Vidensopsamling, Kvalitet i Dagtilbud. Pointer fra 
forskning”. 
Falkenberg, H.(2017): ”Skole- og ungdomsliv i overbygningsskolens rum og steder – diffraktive og 
rytmeanalytiske læsninger af skoleliv i nye organiseringer af udskolingen.” Ph.d.-afhandling. DPU, 
Aarhus Universitet. 
Fallace, T.(2017): ”The Paradox of Race and Culture in Dewey’s Democracy and Education”,  
The Journal of the Gilded Age and Progressive Era 16 (2017), 473–487. 
Fendler, Lynn (2001): ”Educating flexible souls: The construction of subjectivity through develop-
mentality and interaction”. In K. Hultqvist & G. Dahlberg, (Eds.), Governing the child in the 
new millennium (pp. 119-142). New York: Routledge Falmer. 
Fielding, M.(2016): “Why and how schools might live democracy as "an inclusive human order" i 
Higgins et al. 2016. 
Flinck, Uwe(2017): “Triangulation”, I Denzin, N. & Lincoln, Yonna S.(red)(2017): “The 
SAGE Handbook of Qualitative Research”. 5th edition. SAGE. 
Fihl, E. & Pinholt, J.(red.)(1992): ”Livsformer og kultur”, Akademisk Forlag. 
FOA(2019): ”Daginstitutionernes hverdag 2019”. Årlig rapport udarbejdet af Bureau 2000. 
Niels Glavind & Susanne Pade for Bureau 2000, Analyse og Forskning. 
FOA(2018): ”Daginstitutionernes hverdag 2018”. Årlig rapport. Niels Glavind & Susanne 
Pade, Bureau 2000, Analyse og Forskning 
FOA(2012): ”Notat: Udviklingen i daginstitutionernes bemanding 1986-2011”. Niels Glavind 
& Sussane Pade, Bureau 2000. 



 252 

Fuglsang, Lars et al.(red.)(2013); ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fag-
kulturer og paradigmer”. 3. udgave. Samfundslitteratur. 
Gallagher, M.(2008): “Foucault, Power and Participation” International Journal of Chil-
dren’s Rights 16 (2008) 395–406. Martinus Nijhoff Publishers. 
Garrison, J. Neubert, S. & Reich, K(2012): ”John Deweys Philosophy. Introduction and recon-
textualizing for our times.”. Palgrave Macmillan. 
Garrison, Jim.(2008a): “Reconstructing Democracy and Recontextualizing Deweyan Pragmatism”, 
i Garrison (ed.)(2008b) 
Garrison Jim.(2008b): “A pragmatist approach to emotional expression and the construction of 
gender identity” i Garrison (2008c). 
Garrison Jim.(ed.)(2008c):”Reconstructing Democracy, Recontextualizing Dewey – Pragmatism 
and interactive Constructivism in the Tewnty-first century”. State university of New York Press. 
Albany. 
Georgeson, J., Verity Campbell-Barr, Éva Bakosi, Magdolna Nemes, Sándor Pálfi & 
Paolo Sorzio (2015): “Can we have an international approach to child-centred early childhood prac-
tice?”, Early Child Development and Care, 185:11-12. 
Greve, A., Mørreaunet, S. & Winger, N.(red)(2013): ”Ytringer om likeverd, demokrati og re-
lasjonsbygging i barnehagen”. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 
Grindheim, Liv Torunn(2014): ”Kvardagslivet til Barneborgarar. Ein studie av barna si delta-
king i tre norske barnehagar”. Doktoravhandlinger ved NTNU, Norges teknisk-naturvi-
tenskapelige universitet. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk 
senter for barneforskning. 
Grindheim, L. T. (2012).”Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannande praksisar i bar-
nehagen?” I E. E. Ødegaard (Red.), Barnehagen som danningsarena (s. 201–221). Bergen: 
Fagbokforlaget.  
Gulløv, Eva(2015): ”Demokrati  - en pædagogisk udfordring” i Jansen et. al 2015 
Gilliam, L & Gulløv, E.(2012); ”Civiliserende institutioner – om Idealer og distinktioner i opdra-
gelse”. Aarhus Universitetsforlag. 
Gulløv & Højlund(2005) “Materialitetens Pædagogiske Kraft – Et antropologisk perspektiv på 
børneinstitutioner” i Larsen, K.(red.)(2005): ”Arkitektur, Krop og Læring”. Hans Reitzels For-
lag 
Gulløv, Eva(2003): ”Creating a natural place for children: An ethnographic study of Danish kin-
dergardens”, i Olwig & Gulløv 2003. 
Gulløv, Eva(1999): “Betydningsdannelse blandt børn”. Socialpædagogisk Bibliotek. Gylden-
dal. 
Gutman, M. & de Coninck-Smith, N.(2008); “Designing modern childhoods – history, space 
and the material culture of children”. The Rutgers series in childhood studies, The State Uni-
versity.  
Halkier, B. (2015): “Fokusgrupper” i Brinkman og Tanggaard 2015. 
Haandbæk Schmidt, C. (2018): “Original Faglighed”. Tidsskrift for Nordisk Barnehage-
forskning, Vol. 17(1)p.1-14. 



 

 

253 
 

Haandbæk-Schmidt, C.(2017): ”Originale Pædagoger, Daginstitutionspædagogers faglighed(er) i 
lyset af en insisterende læringsdagsorden”. PhD afhandling DPU, Danmarks institut for Pæda-
gogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet 
Hansen, O.H., Jensen, A. S. & Broström, S.(2018): “Democracy and Care: Values Educa-
tion in Nordic Preschools” I Johansson et. al. 2018. 
Hasse, Cathrine(2011): “Kulturanalyse i organisationer – Begreber, metoder og forbløffende lære-
processer”. Samfundslitteratur. 
Hastrup, K.(2004): “Kultur – det fleksible fællesskab”. Aarhus Universitetsforlag. 
Heron, J & P. Reason (2008); ”Extending epistemology within a cooperative inquiry” I Reason 
& Bradbury 2008. The SAGE handbook of Action Research. 
Hickman, L.A.(ed)(1998): “Reading Dewey - Interpretations for a Postmodern Generation”. In-
diana University press. 
Higgins, Steve, Ed.; Coffield, Frank, Ed.: (2016):” “John Dewey's Democracy and Educa-
tion: A British Tribute.” Trentham Books. 
Husted, Mia & Karen Prins (2015): ”Visionskatalog”. Rapport til BUPL Hovedstaden. 
Husted, Mia & Tofteng, Ditte (2012): ”Aktionsforskning”, I Juul, Søren & Brandsholm 
Pedersen, Kirsten(red): ”Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori – en indføring”. Køben-
havn, Hans Reitzels Forlag. 
Illeris, Knud(2017): “How we Learn. Learning and Non Learning in School and Beyond”. 2nd 
edition. Routledge, Taylor &Francis Group. London, New York. 
James, A., Jenks, C & Prout, A.(1999) ”Den Teoretiske Barndom”, Gyldendal. 
Jansen, K. E., Kaurel, J. & Pålerud, T(red)(2015): ”Demokratiske Praksiser  i Barnehagen”. 
Fagbokforlaget. Bergen.  
Jensen, A. S., Hansen, O.H. og Brostrøm, S. (2010): “Critical persectives on Danish Early 
Childhood education and Care – between the technical and the political”. Early Years, Volume 30 
Issue 3,October 2010. 
Johansson, E. et al. (eds.)(2018): “Values Education in Early Childhood Settings, Interna-
tional Perspectives on Early Childhood Education and Development”. Springer International 
Publishing. 
Justitsministeriet (2016a): ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Natio-
nal handleplan”. 
Justitsministeriet(2016b): ”Regeringen opruster i kampen mod parallelsamfund”. Pressemed-
delelse 11. okt. 2016. 
Kampmann, J., Rasmussen, K. & Warming, H.(2017): ”Interview med Børn”. Hans Reit-
zels forlag. 
Kampmann, Jan(2017): “Pædagogisk-kritiske og kritisk-pædagogiske traditioner” i Andersen, 
P. & Ellegaard, T.(red) 2017.  
Kampmann, Jan (2014): ”For en (gen)erobring af læringsbegrebet”, i Aabro, C. (red)(2014); 
”Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg”. Dafolo. 



 254 

Kampmann, Jan(2006): ”Etiske overvejelser i etnografisk Børneforskning”, i Gulløv, E. & 
Højlund, S.: ”Feltarbejde blandt børn”. Gyldendal. 
Kampmann, Jan(2004): ”Societalization of childhood: New opportunities? New demands?” i 
Brembeck et al 2004. 
Kampmann, Jan(1998): ”Hvis Tid?”. Tidsskriftet 0-14. Unge Pædagoger.  
Kalkman, K.(2017): “ Day Care as an Integrational arena and inclusive environment. Newcomer 
Migrant Girls’ Sociocultural Transitions and Negotiations of Identity, Home and Belonging”.  Phd 
Afhandling Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. 
Kalkman, K., Hopperstad, M.H. & Valenta, M.(2017): “Do you want this?’ Exploring new-
comer migrant girls’ peer reception in Norwegian day care: Experiences with social exclusion through 
the exchange of self-made artefacts”. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 18(1) 23–
38. 
Karlsson, Rauni (2009): ”Demokratiska värden i förskolebarns Vardag”. PhD Avhandling,  
Göteborg Studies in Educational Sciences 279. Göteborg Universitet. 
Kjørholt, A.T. & Winger N.(2013): “Barndom og rettigheter under lupen” i Greve et al. 2013. 
Kjørholt A.T., Seland M. (2012) “Kindergarten as a Bazaar”. In: Kjørholt A.T., 
Qvortrup J. (eds) “The Modern Child and the Flexible Labour Market. Studies in Childhood 
and Youth”. Palgrave Macmillan, London 
Kjørholt, A.T.(2005); ”The Competent child and the right to be onseself? Reflections on children as 
fellow citizens in an early childhood centre” in Clark et al 2005. 
Kjørholt, A. T.(2004): ”Childhood as a social and symbolic space. Discourses on children as social 
participants in society”. Doktoravhandling v. Norges teknisk-naturvitenskapelige universi-
tet NTNU, 1503-8181:2004:152. Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse. 
Klitmøller, Jacob & Sommer, Dion(red)(2015): ”Læring, dannelse og udvikling – kvalificering 
til fremtiden i daginstitution og skole”. Hans Reitzels Forlag. 
KORA(2012): ”Notat; Udvikling i strukturen på dagtilbudsområdet 2004-2011”. September 
2012. Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
(KORA).  
Kraglund, M. & Otto, L. (2005): ”Materialitet og Dannelse” DPU Forlag. 
Krejsler, J.(2013): ”Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne – Kvalitetsreform som 
udfordring til pædagog-professionen” i Krejsler og Ahrenkiel 2013. 
Kristensen, J. E. & Bayer, S. (red)(2015): ”Pædagogprofessionens historie og aktualitet. Kamp 
og status- de lange linjer i børnehaveinstitutionens og pædagogprofessionens historie 1820-2015”. U 
Press. 
Larsen, Vibe(2011): ”Småbørnspædagogik som nationalstatsfænomen” i Westberg, Johannes-
red)(2011): ”Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia”. Uppsala University. 
Larsen, V. & Øland, T.(2011): ”’Integrationisme’ i pædagogisk forskning og professionalisme”, i 
Praktiske Grunde 2011:1. 
Larsen, Vibe (2010); ”Nationale praktikker i børnehaven - Om relationen mellem forskelsstruk-
turer i småbørnspædagogikken og en nationalstatsorganisering”. Phd Afhandling Roskilde Uni-
versitet. 



 

 

255 
 

Lehmann-Rommel, R.(2005): “The Concepts of Activity and Effectiveness in Dewey’s Aesthet-
ics”, i Tröhler & Oelkers 2005. 
Lehn-Christiansen, S. (2011). I sundhedens tjeneste: om praktiseringer af sundhedsfremme i so-
cial- og sundhedshjælperuddannelsen. Roskilde Universitet. 
Madison, D. S.(2005): “Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance”. SAGE Pub-
lications, Inc., Thousand Oaks.  
Mclaren, Peter(2009); “Critical pedagogy; A look at the major concepts”, I Darder, Antonia, 
Marta P. Baltodano & Rodolfo d. Torres(red.): “The critical pedagogical reader”(2. Oplag) 
New York. Routledge. 
Mead, G. H. (1912): “Den Sosiale Bevisshetens virkemåte”(The Mechanism of Social Conscious-
ness”, Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 9(1912): 401-406 over-
sat til norsk og udgivet i Vaage (1998). 
Mead, G. H(1910): ”Sosial Bevisshet og Bevisstheten om Mening”(Social Consciousness and 
the Consciousness of meaning), Psychological Bulletin(1910); 397-405. Oversat til 
norsk og udgivet i Vaage (1998). 
Ministeriet for Børn Unge og Ligestilling (2016): ”Børns tidlige Udvikling og Læring – 
en Målgrupperapport”. Udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Syddansk Uni-
versitet. 
Ministry of Education, New Zealand(2017): “Te Whariki – Early Childhood Curricu-
lum”. 
Moss, Peter(2017): ”Power and resistance in early childhood education: From dominant discourse to 
democratic experimentalism”. Journal of Pedagogy. The Journal of University of Tnarva, 
Slovakiet. 
Moss, Peter(2015): ”There are alternatives! Contestation and hope in early childhood education” i 
Global Studies of Education 2015, Vol.5(3) 226-238. Sage Publications. 
Mouffe, Chantal (2002). ”Radikalt demokrati eller liberal demokrati?” I Laclau, E. & Mou-
ffe,C.(2002) ”Det radikale demokrati – diskursteoriens politiske perspektiv”. Roskilde Universi-
tetsforlag. 
Munck, C.(2017): ”Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis”. PhD afhandling. 
Roskilde Universitet. Institut for Mennesker og Teknologi. 
Negt, Oskar(1981): “Sociologisk fantasi og eksemplarisk læring”. Kurasje. 
Neubert, S.(2008): ”Dewey’s Pluralism reconsidered – Pragmatist and Constructivist Perspectives 
on Diversity and Difference” i Garrison(2008c). 
Nielsen, Kurt Aagaard (2013): “Aktionsforskningens Videnskabsteori” i Fuglsang et al 
2013. 
Olwig, Karen(2012): ”Børns socialitet og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehaven” i Gil-
liam & Gulløv 2012. 
Olwig, K., &Gulløv E.(ed.)(2003): “Children’s places. Cross cultural perspectives”. Routledge. 
Palludan, Charlotte(2005): ”Børnehaven gør en forskel”. Århus Universitetsforlag. 



 256 

Persson, Svend(2009): ”Forskningscirclar – en vägledning”. Malmø Högskola 
Pettersvold, Mari (2015); ”Barns demokratiske detakelse i barnehagen; fordring og utfordring. 
Phd afhandling Høgskolen i Lillehammer. 
Pettersvold, Mari(2012): ”Medvirkning, danning og demokrati i barnehagen – en casestudie av et 
prosjektarbeid om bærekraftig utvikling”, i Barn  nr. 2 2012: 23–42, ISSN 0800 –1669 © 2012 
Norsk senter for barneforskning. 
Pink, Sara(2013): ”Doing visual ethnography”. 3rd edition. Sage Publications Inc. 
Plum Maja(2014): ”Den Pædagogiske faglighed i dokumentationens tidsalder. Læreplaner, doku-
mentation og styring på daginstitutionsområdet”. Dafolo. 
Prins, Karen: (2017): ”At se det enkelte Barn” i Tofteng, D. og Ritchie, T.: ”Didaktik for 
pædagoger”. Billesøe og Baltzer.  
Prins, Karen(2014): ”Building community in a context of individualization”, paper præsenteret 
på NERA/Nfpf conference 2014. 
Purola A.M, Johansson, E.,  Estola, Emilson A , Einarsdottir, J.,  Brostrøm, S.(2016): 
“Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis” Inter-
national Journal of Early Childhood IJEC(2016) 48:141–159 
Rata, Elizabeth (2012): “Theoretical Claims and Empirical Evidence in Maori Education Dis-
course”- Tidsskriftet: Educational Philosophy and Theory, 44:10, 1060-1072 
Rasmussen, Kim(2003):”Kvarteret i Børnene – Børnene i Kvarteret”. Roskilde Universitets 
Forlag. 
Rasmussen, K.& Smidt, S.(2001): ”Spor af børns institutionsliv”. Hans Reitzels Forlag. 
Regeringen Marts (2018): Et Danmark uden Parallelsamfund. 
Ringer, Agnes(2013). “Researcher-participant positioning and the discursive work of categories: 
Experiences from fieldwork in the mental health services” i Tidsskriftet: Qualitative Studies, 4(1): 
1-20. Aalborg Universitet. 
Ringsmose, C. & Kragh-Müller, G.(2014): ” KIDS – Kvalitet i daginstitutioner”. Dansk 
Psykologisk Forlag. 
Rosengaard, Sofie(2018): “Fremtiden starter i daginstitutionen – Postmoderne analyser af vel-
færdsstatslige investeringer i det lille barns nationale dannelse”. PhD-afhandling. Københavns 
Universitet, Institut for medier, erkendelse og formidling.  
Rosengaard, Sofie(2016): ”Med børn skal man land bygge – analyser af idealer for demokrati og 
medborgerskab i daginstitutionen 1945-2015”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 3.2016.  
Rosengaard, Sofie (2015):”Demokratiske udfordringer i den neoliberaliserede daginstitution”. 
Turbulens. Turbulens.net. Forum for samtidsrefleksion. 
Røn Larsen, M. & Hvidtfeldt Stanek, A.(2016): “Young Children and their Conduct of 
Everyday Life”. Nordic Psychology – Special Issue: Psychological Perspectives on Chil-
dren's conduct of everyday life  
Rådet for Børns Læring(2016): ”Den Pædagogiske Udvikling og Kvalitet i dagtilbud” i Beret-
ning fra Formandskabet.  



 

 

257 
 

Sandberg, A. & Eriksson, A. (2010): “Children’s participation in preschool – on the conditions 
of the adults? Preschool staff’s concepts of children’s participation in preschool everyday life”, Early 
Child Development and Care, 180:5, 619-631. 
Seland, Monica(2013): ”Nej jeg vil ikke. Om Modstand som dannelse til demokrati” i Greve et. 
Al.(2013) 
Sennett, Richard 2003; “Respekt i en verden af ulighed”. Forlaget Hovedland. 
Sennett, Richard 2012: “Together – The Rituals, Pleasures, and Politics of Cooperation”. Yale 
University press. 
Shier, Harry: “Pathways of participation; Openings, opportunities and obligations”. Children & 
Society Vol 15(2001) pp 107-117. John Wiley & Sons.  
Sjørslev, Inger(2015): ”Sandhed og Genre – Videnskabsteori I Antropologi og Kulturanalyse”. 
Samfundslitteratur. 
Smidt, S.L., & Krogh, S.(2013): ”Klynger i udvikling 2 (KIU2): Slutevaluering - Evaluering af 
et kompetenceudviklingsforløb i samtlige kommunale daginstitutioner i Københavns kommune”, Pro-
fessionshøjskolen UCC. 
Socialdemokratiet (2018): ”Retfærdig og Realistisk. En udlændingepolitik der samler Dan-
mark”. 
Solórzano, Daniel G. & Yosso, Tara J.(2016); Critical Race Methodology; counter storytelling 
as an analytical framework for educational research, in Taylor, et al 2016. 
Taylor, E., Gilborn G., & Ladson-Billings G (2016), 2.ed.: “Foundations of critical race the-
ory in education”. Routledge. 
Thingstrup, S. H.(2019): “Vidensbasering af de pædagogiske professioners praksis – daginstituti-
onerne som eksempel” i Tidsskrift for Professionsforskning Årg.15 Nr.29(2019) In press. 
Tobin, J & Hayashi, A.(2015): “Teaching embodied - Cultural practice in Japanese preschools”. 
University of Chicago Press. 
Tobin, J. et al(2009) “Preschool in Three Cultures, Revisited. China, Japan and the United 
States”. The University of Chicago Press. 
Togsverd, Line(2015):”Da ’kvaliteten’ kom til småbørnsinstitutionerne. - Beretninger om hvordan 
det går til, når kvalitet på det småbørnspædagogiske område skal vides og styres”. Phd Afhandling. 
Roskilde Universitet. 
Tröhler, D & Oelkers, J.(2005): ”Pragmatism and Education”. Sense Publishers. Rotter-
dam. 
Tænketanken DEA(2018): ”Vidensstrømme på dagtilbudsområdet.Udfordringer, drivere og an-
befalinger i forbindelse med understøttelse af en vidensinformeret pædagogisk praksis i dagtilbud”. Bag-
grundsrapport. 
Udlændinge- og Integrationsministeriet (2017): “Medborgerskab 2017. Baggrundstabeller 
for medborgerskabsundersøgelsen 2017”.  
Undervisningsministeriet(2018): ”Kommissorium for Rådet for Demokratisk Dannelse”. 

https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/soeren-laibach-smidt(7fce3323-9269-4a9c-8224-3c93ce7b46e6).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publishers/professionshoejskolen-ucc(8fad0b89-9edd-475c-9a14-7743d10a48c1).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publishers/professionshoejskolen-ucc(8fad0b89-9edd-475c-9a14-7743d10a48c1).html


 258 

Vandenbroeck, M., Roets, G. & Roose, R. (2012): “Why the evidencebased paradigm in early 
childhood education and care is anything but evident”. European EarlyChildhood Education 
Research Journal, 20:4, 537-552. Routledge, Taylor & Francis Group. 
Vandenbroeck, Michel (2009): “Let us disagree”, European Early Childhood Education 
Research Journal, 17:2, 165-170. Routledge, Taylor & Francis Group. 
Vaage, S. (red)(1998): ”Andre perspektiver, Grundlag for Socialisering og identitet – George Her-
bert Mead i udvalg”. Hans Reitzels forlag. 
Warming, H.(2005): ”Erkendelse gennem oplevelse: Når indlevelse ikke er mulig”. Järvinen, M 
& Mik-Meyer, N. (Red.), Kvalitative metoder i et Interaktionistisk perspektiv (s. 145-
169). København: Hans Reitzel. 
Warming Nielsen, H.(2001): ”Børn i medvind og modvind: En relationel analyse af børns livtag 
med livet i det refleksivt moderne”. Phd Afhandling Roskilde Universitet. Institut for Sam-
fundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. 
Westlund, Kristina(2011): ”Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande. En demokratidid-
aktisk studie”. Phd afhandling, Malmö Högskola. 
Zachrisen, Berit(2018): “Recognizing Children’s Diverse Backgrounds: Democracy and Equal-
ityin Preschool” i Johansson et al. (eds.)(2018)  
Ziehe, T.(1978): “Subjektiv Betydning og erfaring. Om Glocksee skoleforsøgets didaktiske kon-
cept”, i Kontext nr.35. Forlaget Modtryk. 
Øland, Trine (2012): ‘Human potential’ and progressive pedagogy: a long cultural history of the 
ambiguity of ‘race’ and ‘intelligence’, Race Ethnicity and Education, 15:4,561-585. Routledge, 
Taylor & Francis Group. 
Østrem, Solveig(2012): “Barnet som subjekt. Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar”. Cappe-
len Damm Akademisk. 
Østrem, Solveig et. al.(2009): ”Alle teller mer. En Evaluering av hvordan rammeplan for barne-
hagens inddhold og oppgaver bliver inddført, brukt og erfart”. Barnehagesenteret Tønsberg. Høg-
skolen i Vestfold, Rapport 1/2009. 
 
 
 
 
 
  



 

 

259 
 

Bilag 1:  

Oversigt over data Skovbrynet 
Skovbry-
net 

Dato Aktivitet Data 

 15/8-16 Forbesøg  Dagbog 
 16/8 Intro P-møde Dagbog 
 16/9 Interview med Line, Fre-

derik og Phillip 
Lydoptagelse 
Udskrift 

 20/9-16 til  
11/1-17 

19 dage med deltagende 
observationer og video-
observationer  

Feltnoter,   
Videooptagelser, 

 27/11 Interview med Lotte Lydoptagelse 
 30/11 Fælles Værkstedssamling 

Interview med Lotte, 
fortsat 

Lydoptagelser, Ud-
skrift 

 2/12, 9/1, 6/2, 
10/2, 10/3 

Stuemøder, filmfrem-
visnng 

Lydoptagelser, Ud-
skrifter 

 6/3-17 Deltagelse i alm. P-møde  Feltnoter 
 Marts 3 dage 

 
Deltagende observatio-
ner, videoobservationer 

Filmoptagelser 
Feltnoter 
Lydoptagelser 

 25/4-17 Afsluttende Værkssteds-
samling  

Lydoptagelse, Ud-
skrift 

 
Feltdagbog fra hele perioden 
19 dages observationer og videoobservationer  
2 Interviews 
2 Fælles værkstedssamlinger, 1 alm. Personalemøde 
5 stuemøder/værksteder 
Trods gentagne forsøg lykkedes, pga. personalesituationen, ikke at få arrangeret et op-
følgende møde, hvor jeg kunne drøfte foreløbige fund med personalegruppen. 
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Bilag 2:  

Oversigt over data Klyngehuset 
Klynge-
huset 

Dato Aktivitet Data 

 11/1-
25/5-17 

16 dage med deltagende 
observationer og Video-
observationer 

Feltnoter 
Dagbog 
Videooptagelser 

 11/1 Interview Dina og Eva Lydoptagelse, udskrift 
 24/1 Interview Monika og 

Janni 
Lydoptagelse, udskrift 

 7/2 
 

Fælles Værksstedssam-
ling 

Lydoptagelse,udskrift 

 13/2 Interview Thea Lydoptagelse, noter 
 21/3 

30/3 
Intromøder med under-
søgelses-grupper  

Lydoptagelser, noter 

 20/4 Fælles værksstedssamling Lydoptagelse, udskrift 
 5/5 

19/5 
Korte værkstedssamlin-
ger med pædagogerne 

Lydoptagelser,udskrift 
 

 6/6 P-møde, værksted Lydoptagelse, udskrift 
 6/12 Opfølgende P-møde 

Fremlæggelse af forelø-
bige fund 

Lydoptagelse, udskrift 

Feltdagbog fra hele perioden 
16 dage i alt med observationer og videoobservationer  
3 interviews 
3 Fælles værkstedssamlinger med personalegruppen 
2 små værkstedssamlinger 
2 Intromøder 
1 opfølgende personalemøde  
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