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Indledning 

 

Når jeg i opgavens titel stiller spørgsmålet, om der med begrebet ’Det kompetente barn’ er 

tale om et paradigmeskift eller der blot er tale om, hvad jeg kalder et pampersskift, så er det 

fordi, jeg har den antagelse, at konstruktionen af hvad børn og barndom er, er meget 

kompliceret og i høj grad materielt bestemt.  

Konstruktionerne af, hvad barndom var og er, må afhænge af øjnene, der ser, og af det 

perspektiv og det fokus, der anlægges på grundlag af de omstændigheder, livet i øvrigt byder 

på.  

Grundlæggende sker der ikke de store voldsomme skift i synet på barnet. Vekslende syn 

bevæger sig som understrømme og krusninger på overfladen sideløbende med hinanden, 

flettende sig ind i hinanden og atter tagende hver sin vej, rullende frem og tilbage som 

tidevandet, mest af alt afhængig af, hvad der er praktisk muligt. Egentlige paradigmeskift i det 

praktiske syn på barnet stiller jeg spørgsmålstegn ved. 

 

F.eks. kunne man for 50 år siden ifølge Svend Heinild (1952) forvente, at børn havde lagt 

bleen omkring 2 års alderen. Nogen børn tissede stadig i sengen om natten, det var et 

problem. Ved en rask rundspørge har jeg konstateret, at det postmoderne barn ikke bliver 

renlighedstrænet, men får et tilbud om at komme på toilettet, når det selv beder om det. Det 

sker tidligst omkring 2 års alderen. De vuggestuer, jeg henvendte mig til oplyste, at under 

halvdelen af deres børn har lagt bleen, når de går videre til børnehaven. Når man betænker 

forskellen på en stofble + gummibukser og nutidens pampers, samt overvejer datidens vaske- 

og ikke mindst tørremuligheder, så er det ikke vanskeligt at forklare, at man dengang anså 2 

års barnet for yderst kompetent, hvad kontrol af blære angik, medens man i dag ikke 

forventer, at barnet er fuldt så kompetent før omkring de 3 år. 

 

 

 

 

(Arne Ungermann) 
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Børn – Alle Forældres Blad, maj 1948 

Dog er nutidens børn med anden etnisk baggrund en lille anelse mere kompetente. Der trænes 

angiveligt mere på hjemmefronten.  

Da jeg selv i 1965 gjorde min entré som forpraktikant i en børnehave, var den almindelige 

opfattelse, at der simpelthen var ’noget galt’ med et barn eller med barnets forældre, hvis 

barnet brugte ble ved starten i børnehaven.  

 

I dag er det ganske almindeligt, at et barn bruger ble (i større eller mindre udstrækning) når 

det starter i børnehaven. Forældrene tager det som en selvfølgelig ting, og et spørgsmål, jeg 

som pædagogisk konsulent i en forening for selvejende daginstitutioner ofte konfronteres med 

er: ’Hvem skal nu betale?’ Forældrene er vandt til at få bleerne gratis leverede i vuggestuen. 

Men i børnehaven prøver man at spare på den konto. Ikke ved at sætte en skrap træning af 

barnet i gang, men ved at bede forældrene selv komme med bleerne. Det, synes nogle 

forældre, til de grader er dårlig service, at spørgsmålet rejses på bestyrelsesplan, og der rettes 

henvendelse til den pædagogiske konsulent. Om det ’kompetente barn’ burde være renligt på 

nuværende tidspunkt? Det bliver ikke diskuteret. 

 

Philippe Ariés bliver ofte gjort til kilde for en konstruktion af barndommen, der vækker min 

modsigelyst, nemlig den påstand, at forældrekærlighed som begreb og barndommen som 

konstruktion er af nyere dato.  

En gammel fortælling siger noget andet. 

Fortællingen om den 12 år gamle Jesus.  

Den lille familie har været i Jerusalem og fejre påske, og da de skal hjem igen, bliver Jesus 

borte. Forældrene må vende om for at lede, og først tre døgn senere finder de ham i templet.  

Maria udbryder fortørnet: ”Barn! Hvorfor gjorde du således imod os? Se, din fader og jeg har 

ledt efter dig med smerte” (Biblen, Lukas, kap. 2 v.48) 

Gennem tiden – fra et kildeskrift fra vor tidsregnings begyndelse – anslås en tone, som vil 

vække genklang hos de fleste postmoderne mødre: Ungen har været væk. Man har været 

bange og ulykkelig, og nu er man glad og vred af lettelse. 

Oven i købet svarer Jesus med mange postmoderne børns standardsvar: ”Jeg var da bare lige 

henne hos min rigtige far!” (”Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være i min 

Faders Hus?”) (Ibid. v.49) 

  

Jeg vil i min opgave trække Dion Sommer frem som et eksempel på en flittig, ihærdig og 

toneangivende barndomsforsker, der er eksponent for den opfattelse, at der er sket et 

afgørende paradigmeskift i synet på barndom, således at de, der ikke bekender sig til 

paradigmeskiftet, ligger under for en ’idylliseringen af fortiden’ Han skriver, at denne 

idyllisering af fortiden er en stereotypi. ”Stereotypien er i stærk modstrid med den historiske 

dokumentation samt konklusionen i Ariés’ banebrydende historiske værker, der konkluderer, 

at kærlighed til barnet blev opfundet temmelig sent i historien og først opstod i overklassen.” 

(Sommer, 1996, s. 43) 

 

Men en sådan opfattelse og forenkling af Ariés er efter min mening i sig selv en stereotypi. 

 

Ariés konklusion er netop meget nuanceret.  

Hans interesse for barndommens historie samler sig om omsorgen for uddannelse. Han 

beskriver hvorledes den yngre stenalders aldersklassesystem og hellenismens paidiea1 

forudsatte en forskel og en overgang fra barnets verden til de voksnes, en overgang man kom 

igennem ved indvielsesritualer eller takket være en uddannelse. 

                                                
1 D.v.s. et kulturideal, der omfattede opdragelse, dannelse, kort sagt en kropsligt og sjæleligt alsidigt veluddannet 

mand. 
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I middelaldercivilisationen havde de, siger Ariés, glemt de gamles paideia, man fornemmede 

ikke forskellen på barn og voksen, og den store begivenhed var, at omsorgen for uddannelse 

dukkede op igen.(Min fremhævelse) Det skete i det små allerede i 1400 tallet. 

Det fornyede syn på barnet, som et væsen der skulle uddannes, medførte det fornyede syn på 

barnet som et særligt (kært) lille væsen, anderledes end de voksne. 

 

I sit forord til 1982 udgaven beskriver Ariés, hvorledes utallige romerske gravinskriptioner fra 

de fire første århundreder af vores tidsalder, taler om små børn, ja, om få måneder gamle 

børn: 

”Meget sorgtyngede forældre har rejst dette monument til minde om deres højtelskede 

barn, som døde nogle måneder eller nogle år gammelt (så og så mange år, så og så 

mange måneder, så og så mange dage). I Rom, Gallien og i Rhinland forestillede talrige 

udhugne gravstene ægteparret og børnene forenet på det samme monument. Derefter 

forsvinder familien og barnet fra fremstillinger og inskriptioner på gravstenene, omtrent 

fra 400-500 tallet af.”  (Ariés, 1982, s.17) 

 

Spørgsmålet om forældrekærlighed og barndom som konstruktion er altså uhyre kompliceret 

og varieret op gennem tiden. 

 

Ning de Coninck-Smith siger i en artikel om Barndommens historikere:  

”Dét, vi til enhver tid definerer som børns natur og behov, er ikke naturgivent, men en 

kulturlig og social forvaltning af menneskets biologiske muligheder. Barndommen er altså 

en konstruktion – ligesom barndommens historie også er det”(min understregning) 

(Coninck-Smith, 1996, s.12)  

 

Den oftest fremførte banale konstruktion i folkemunde er, som Sommer også anfører, at 

barndommen de gode gamle dage var lysere og bedre end nu om dage. 

Deraf en i medierne aldrig svigtende interesse for bekymringer på børns vegne. Børn der 

læser tegneserier (50érnes bekymring), ser fjernsyn (60érnes bekymring), ser videofilm 

(90érnes bekymring), eller taler for meget i mobiltelefon, er for tykke, drikker for tidligt 

(dagens bekymring). 

 

Her overfor står den konstruktion, at alting var meget værre før i tiden, at nutiden ligger under 

for en idyllisering af fortiden og at forældrekærlighed f.eks. er et fænomen af nyere dato. 

 

Det må undre, hvordan en velestimeret forsker som Dion Sommers konstruktion af fortiden 

opererer med fortiden som en ’forældrekærlighedsløs’ periode? At forældrekærligheden kan 

give sig forskellige i vore øjne uforståelige udslag, vil jeg ikke bestride. 

 

Dion Sommers påstand er, at nutidens børn møder en helt ny virkelighed, en aldrig før set 

virkelighed: 

”... nutidens børn møder anderledes betingelser. Udvikling og kvalitativ forandring i 

børns kulturelle og samfundsmæssige kontekst må vurderes på egne præmisser ved hjælp 

af en type kundskab, der er forankret i analyse af og refleksion over disse betingelser – og 

ikke vurderes i lyset af nostalgiske, diffuse fornemmelser om en generelt bedre fortid. 

(Sommer, 1996, s.45) 

 

Sandt nok fører nostalgiske, diffuse fornemmelser ikke til nogen brugbar analyse, men det 

samme må formodes at gælde, hvad enten fornemmelserne relaterer til en bedre eller værre 

fortid, altså hvad enten man anser vor tid som højden af fremskridt eller som en nedtur. 
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Problemet er imidlertid, sådan som jeg ser det, at virkeligheden både før og nu er langt mere 

flimrende end som så. Hvad vi anser for sandheden, vil aldrig være fuldstændigt objektivt 

begrundet. 

 

Enhver, der beskæftiger sig med barndom, har med i sin konstruktion af, hvad barndom er, en 

erindring om sin egen barndom. Det er et grundvilkår, der kun modsvares af det grundvilkår, 

at vi alle skal dø.  

Men selv erindringen om egen barndom er en konstruktion, fortalt enten som en 

sejrsberetning eller en gyser, men under alle omstændigheder farvet af vor personlighed og 

hvad vi vil med beretningen netop nu, hvor den fortælles. Den er farvet af, hvem vi fortæller 

den til og hvorfor … og ikke mindst af vor erindring eller mangel på samme om de personer: 

forældre, søskende, lærere, kammerater, der prægede vor barndom med glæde eller det 

modsatte, eller begge dele. 

 

Selv fortællingen om vor egen barndom er altså i høj grad et indlæg i en bestemt diskurs. Et 

indlæg i en personlig eller børnepolitisk debat, hvor den ene opfattelse forsøger at opnå 

hegemoni altså overherredømme over den anden. (Se senere i afsnit ’Opgaven’) 

 

Dertil kommer oven i købet de store materielle variationer i barndom, der rent faktisk er, selv 

i et så lille og homogent samfund som vort i min barndom. Den britiske ambassadør i 

Danmark skrev for få år siden en lille bog, hvor han kaldt det danske folk en ’stamme’, og 

forstod dermed en stor ensartethed og indforståethed. Men selv i den stamme er der meget, 

meget store variationer. Og også, som Dion Sommer påpeger rådvildhed, forvirring, 

bekymring og dårlig samvittighed på vore børns vegne. 

 

Dion Sommer sætter altså spørgsmålstegn ved en diskussion om børn og barndom, der bygger 

på forestillingen om menneskebarnets genuine behov uden for tid og rum. Kun ét eneste 

fællestræk vil han acceptere: 

Men ét afgørende fællestræk – som et fundament for alle børns udvikling og trivsel – er 

imidlertid at jordens børn vokser op i en eller anden form for menneskeligt samvær og 

menneskelig kommunikation. Barnets udvikling finder sted inden for større eller mindre 

’kerner’ af positive, stabile kontakter i hverdagslivet gennem barndomsperioden.” 

(Sommer, 1996 s.50) 

 

Det er da så til gengæld et ganske betydeligt og genuint fællestræk. Et fællestræk der i 

mangfoldige variationer løber som den store, stærke understrøm i synet på barnet.  

Ud fra den afgørende antagelse, at overalt på jorden er barnets udvikling og trivsel afhængig 

af positiv, stabil kontakt, er forestillingen om forældrekærlighed vel ikke så vanskelig at 

acceptere. Hvis jeg anlægger et materialistisk grundsyn, kan jeg påstå, at levevilkårene 

gennem tiderne har gjort det mest praktisk og nærliggende, at forældrene udgjorde 

fundamentet i kernen af positive, stabile kontakter. De var jo oftest lige for hånden. Ganske 

vist er der eksempler på, at man ikke selv opdrog sine børn, sendte dem til ammer, eller som 

vikingerne til andre familier, hvor fosterforældre og fosterbrødre overtog den biologiske 

families plads. (Boelskov, B & J. 1984, s.141) Men alt andet lige, uden at have empirisk 

belæg, vil jeg mene, at forældrene som regel er den første og den inderste kerne af positiv, 

stabil kontakt. 

Hegemoniske opfattelser 

 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvorledes forskellige opfattelser forsøger at øve hegemoni, altså 

få herredømme, over hinanden også i diskussionen om børn og barndom. Diskussionen om 
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børn og barndom har jo nemlig mange interessenter og handler ikke kun om børn, men også 

om penge, profession, kvinderoller, ja det er en brik i hele den diskussionen om 

moderniseringen af den offentlige sektor, som moderniteten fører med sig.  

 

Katrin Hjort gør i Moderniseringen af den offentlige sektor opmærksom på, at pædagoger 

såvel som f.eks. sygeplejersker, læger, politifolk og præster i dag må synliggøre og legitimere 

deres indsats. Det drejer sig ikke længere blot om at løse de traditionelle pædagogiske 

opgaver, men også om at ’sælge sig selv’, dvs. beskrive, forklare begrunde sine ydelser. 

(Hjort, 2002, s.27) 

 

Men at ’sælge sig selv’ er ikke kun at fremhæve egne fortræffeligheder, og beskrive egen 

praksis med ord, der i sig selv opfattes entydigt positivt, som f.eks.: ”Her yder vi kvalitet”, 

”Her har vi opdateret viden”. At ’sælge sig selv’, er også at lægge afstand til noget andet … 

noget der altså ikke er ’kvalitet’. Noget der f.eks. er ’gammeldags’ eller måske ligefrem 

’forældet’. (Se senere om antagonisme s.20) 

 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, marts 1944 

 

Hos nogen fører udviklingens hast til den forestilling, at det ikke længere er tilstrækkeligt at 

tale om ’modernitet’, altså nutidspræg. Vi hinker så at sige efter os selv, er ’post-moderne’ – 

altså ’efter-moderne’, eller måske til nød ’sen-moderne’ altså i den yderste afslutning at det vi 

tror at leve midt i. Vi antages ikke at vide, hvor vi står, før vi allerede har bevæget os videre. 

Når jeg i opgavens titel bruger udtrykket postmoderne er det for at beskrive den antagelse at 

udviklingen fører os væk fra de vilkår og de forhold, vi nu kender. (Dencik, Lars og Per 

Schultz Jørgensen,  1999, s.10) 

 

Selv er jeg ikke så forskrækket, og jeg er under alle omstændigheder mistænksom overfor at 

bruge udviklingens hast som et argument i sig selv.  
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Lars Dencik påpeger i Børn og familie i det postmoderne samfund, at der er en lighed mellem 

etnocentrisme og kronocentrisme. 

”Etnocentrismen er en fordomsfuld måde at betragte andre mennesker i ens omverden på. 

Kronocentrismen er en fordomsfuld måde at betragte andre mennesker i ens for- og 

fremtid på. (…..) Synet på børn, både i opdragelsen og i forskningen, har ofte et 

kronocentrisk udgangspunkt” (Dencik, 1999 s.41) 

 

Jeg spørger mig selv, om ikke Dion Sommer i nogen grad netop er talerør for kronocentrisme, 

når han så forenklet refererer til Ariés i virkeligheden meget nuancerede redegørelse.  

 

Almindeligvis er kronocentristiske synspunkter vedrørende børn som ovenfor sagt 

formodentlig fordomsfulde i omvendt betydning forstået på den måde, at ’i de gode gamle 

dage’, ’da mormor var barn’. Altså fremhævende fortiden på nutidens bekostning. Ofte 

modsvares et sådant udsagn med ’jamen, alt var nu ikke så rosenrødt dengang’ … og så 

fremdrages et modsat eksempel, gerne taget fra en anden tid, en anden klasse, måske et andet 

land: sultne kineserbørn eller små krumbøjede minearbejdere. 

Men uanset, om kronocentrismen imødegås med en ny kronocentrisme, eller den accepteres 

med anerkendelse, er udsagnet et indlæg i en debat. Man vil bevise noget om nutidens 

barndom med det ekstreme eksempel fra fortiden.  

 

Dion Sommer siger da netop også selv, at udsagn om, hvad børn og barndom er og bør være 

er et indlæg i en politisk debat som i sidste ende er udslagsgivende for, hvorledes omsorgen 

for børn vil blive,  

”Psykologisk fagkundskab står ikke uden for, men må ses som en aktiv del af selve det 

genstandsfelt, den udtaler sig om. En pointe er derfor, at selve debatten om børns opvækst 

og omsorg og vurderinger heraf i sig selv påvirker denne omsorg. Især har såkaldt 

’hegemoniske opfattelser’ stor betydning, dvs. idéer der har fået særlig gennemslagskraft, 

fordi de offentliggøres ofte og derved påvirker mange brugere af kundskab om børn. 

Tidens fremtrædende forestillinger om børn og barndom bliver dermed af central 

interesse for en kontekstuelt baseret barndomspsykologi.” (Sommer, 1996 s.38) 

 

Denne politiske diskussion har betydning for det enkelte barn, der er modtager af omsorgen.  

Og den har betydning for forældre og deres vilkår (orlov, omsorgsordninger, barns første 

sygedag etc.). Men også pædagoger, dagplejemødre og børneforskere har en interesse i at 

sætte dagsordenen, fordi deres løn og arbejdsforhold og også status er afhængige af den 

herskende mening. Politikerne har den indbyrdes modsigende interesse på den ene side at 

spare penge, på den anden side at opnå valg. Måske mener de også noget. Under alle 

omstændigheder, deres interesse i diskursen er stor. 

 

Med udgangspunkt i Dahlgren og Hultqvist udtrykker Dion Sommer det således: 

”Vore teorier er aldrig isolerede, kundskab fungerer kun på baggrund af og i 

vekselvirkning med andre kulturelle billeder af samfund og barndom. Diskurser om barnet 

er således ikke universelle, de konkurrerer om at opnå hegemoni, d.v.s.. eneretten til at 

fortolke en bestemt version af virkeligheden for andre. Set i det lys er det ikke svært at 

forstå, at fortolkninger af barndom, børns udvikling og vilkår er blevet brændpunkt for 

faglig og ideologisk strid”. (Sommer, 1996, s.40) 

 

Idet jeg altså antager, at konstruktionen af barndommen selv med en meget præcis angivelse 

af tid og sted er subjektiv, og at den forestilling, at forældrekærlighed som begreb er ny, er 

nem at tilbagevise, må jeg stille mig selv det spørgsmål, hvad er det for en faglig og 

ideologisk strid f. eks. Dion Sommer udkæmper? 
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Et af Dion Sommers nøglebegreber er ’det kompetente barn’ ”Et væsen, der fra fødslen og 

endog i fostertilværelsen er udstyret med muligheder, der retter det mod menneskelig 

kommunikation” (Sommer, 1996, s.16). Et begreb, der med sine anerkendende associationer 

et bestemt til at opfattes positivt. Men som Katrin Hjort gør opmærksom på (Hjort, 2002, 

s.17-21) så kan en bestemt diskurs begrunde og legitimere nogle handlinger og gøre andre 

illegitime, og netop diskursen om det ’kompetente barn’ kan udarte til ”pas-dig-selv” 

pædagogik, hvor man gør en dyd ud af ikke at gribe ind. Så bliver de enkeltes egen 

handlekraft og deres pårørendes argumentations- og købekraft afgørende.  

Det ’kompetente barn’ kan være den lille fyr, der slæber alene rundt på sin tunge gokart uden 

at turde nærme sig gokart-banen, hvor de store drenge regerer. 

 

Der ligger en fare i for ukritisk at insistere på at beskrive børn, og for den sags skyld gamle, 

syge og handicappede som aktive kompetente individer. For de er jo også afhængige - - eller 

de er afhængige i visse situationer, - afhængige af, at andre tager ansvar.  

 

I min første opgave beskæftigede jeg mig med systemverdenens hegemoni over livsverdenen 

eksemplificeret ved nedtoning af kollegial ledelse i daginstitutionen. 

 

I min anden opgave beskæftigede jeg med spørgsmålet om mulig kulturel hegemoni ved evt. 

tvangssammenlægning af små institutioner til én stor. 

 

I mit masterprojekt er jeg optaget at udrede hegemonien i de modstridende holdninger til hvad 

børnesyn og synet på børnehave var før 1960 i forhold til nutidens opfattelse.  

Det er jeg, fordi der for mig at se er en tidstypisk sammenhæng mellem den herskende 

interesse for ledelse, stordrift og ønske om eneret til fortolkning af virkeligheden. 

Om Dion Sommer i snæver udviklingspsykologisk forstand har belæg for et paradigmeskifte i 

forståelsen af barnet, ligger uden for denne opgaves rammer at undersøge. Det, der optager 

mig som pædagog, er generaliseringstendensen indenfor mit område, daginstitutions 

pædagogik. Det, at man indenfor et så stort område, med så mange interessenter i spil tør 

udtale sig så kategorisk. 

At udviklingspsykologerne har skiftet paradigme, er fuldt muligt uden det samme gør sig 

gældende for daginstitutionspædagogerne. – Det er ligeledes muligt, at 

udviklingspsykologerne med nye forskningsteknikker og resultater er kommet frem til et 

paradigmeskifte og derfor nu har samme syn på barnet som daginstitutionspædagogerne har 

haft qua deres daglige omgang med børn. 

 

Det er min antagelse, at den danske børnehavetradition har vokset og udviklet sig logisk og 

ubrudt om end flimrende og svajende frem og tilbage mellem visse yderpunkter.  

Når det f.eks. drejer sig om forestillingen om det kompetente og det sårbare barn, så er det 

tale om yderpunkter, der nok er hinandens modsætninger, men dog befinder sig indenfor den 

samme diskurs. Der er ikke tale om paradigmeskift men om under og overstrømme, 

dominerende temaer og undertemaer. Og praktiske omstændigheder afgør, hvilket syn der pt. 

er overvejende. 

 

Eksempler på temaskift i traditionen kan være, da Frøbelseminariets anden rektor Sofus 

Bagger i 1935, da 87 år gammel og næsten blind, skifter udgangspunkt for sin undervisning 

og meddeler, at han vil undervise i ”Den Adlerske Retning af Individualpsykologien”, 

(Boelskov, J., 1985, s. 46), eller Frøbelhøjskolens anden rektor Bertha Wulffs der i 1938 så 

tilbage på sin og søsteren, Frøbelhøjskolens første rektor, Anna Wulffs tid og mindedes:  ”De 

vanskelige Aar, da Brydningen mellem gammelt og nyt blev så stærk i hele den pædagogiske 

Verden, at man saa at sige maatte kaste alt det, der havde været bærende i ens Arbejde i 
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Støbeskeen for paa ny at prøve dets Lødighed, villig til at opgive, hvad der ikke kunde bestaa 

denne Ildprøve” (Boelskov, 1985, s.20). Det, Bertha Wulff mente, havde været bærende, var 

Fröbels og Stanley Hall’s sjælelære. Det nye var reformpædagogikken, psykoanalysen og 

individualpsykologien. 

Se også senere om Ursula Kajsers opgør med Montesorripædagogikken. 

 

I 1970’ernes ’retningskrig’ mellem vækstpædagogik og dialektisk, struktureret pædagogik 

gentager disse brudlinier indenfor samme tradition, når Stig Broström medens diskussionerne 

var på det højeste sagde:  

”Når jeg omtaler vækstpædagogikkens aktivitetssyn, er det for at begrunde, at en 

dialektisk, struktureret pædagogik, der bygger på den kulturhistoriske skoles 

virksomhedsbegreb ikke skal betragtes som et brud med dansk børnehavetradition. Men 

omvendt også indeholder en betoning af barnets egen virksomhed. Og tilmed en betoning, 

der ikke bygger på fornemmelser, men er funderet i en videnskabelig teori”( Broström, 

1983, s.8) 

Der er altså tale om yderpunkter indenfor en tradition. Yderpunkter hvor fornyelsen først og 

fremmest består i, at der nu er videnskabeligt belæg for synspunkterne. 

 

Både citatet fra 70’erne og citatet fra 30’erne viser kontinuitet i traditionen. Der er tale om, at 

man har dyb indsigt i, hvad der gik forud for fornyelsen og de nye valg. Enten har man selv 

som ældre gennemlevet, ændringer og fornyelsen. Eller man er som ung og fremadstormende 

på sikker grund med hensyn til, hvor man kommer fra. 

 

Daginstitutionerne er imidlertid i udgangspunktet tilpasset arbejdsmarkedets krav frem for 

børnenes egentlige behov. De sidste 10 år formuleret og iscenesat som ”service”.  

Pædagoger arbejder og altid har arbejdet i en virkelighed, hvor andre har en for så vidt legitim 

anden dagsorden end daginstitutionens og børnenes livsverden. 

Systemverdenens krav er legitime i den forstand, at samfundets hjul – med et forslidt udtryk – 

skal holdes i gang. Alle børn skal sikres nogenlunde lige gode børnehaveforhold for færrest 

mulig af skatteborgernes penge, men karakteristisk for styringsmedierne penge og politisk 

magt er ifølge Jürgen Habermas, at de virker relativt uafhængigt af en rationelt velbegrundes 

konsensus om handlingsmål, normer og situationsfortolkninger (Andersen, H. 2000 s.370). 

Her overfor står børnehavens livsverden, hvor tilværelsen ses fra et deltagerperspektiv, og 

hvor indforståetheden hviler på frivillig anerkendelse af gyldigheden af argumenter for 

sandhed, moralsk rigtighed og personlig oprigtighed (Andersen, H. 2000 s.371). 

Det er pædagogernes ansvar, at holde balance mellem livsverden og systemverden. Dertil 

behøver de et så sandt som mulig billede af børnehavetraditionen. En så veldokumenteret 

historisk bevidsthed som mulig giver pædagogen på én gang stolthed og også ydmyghed 

overfor opgaven. Nuancerigdommen i historiesynet styrker evnen til at se det særlige, i hvert 

enkelt barn. 

Baggrund 

 

I dette afsnit vil jeg beskrive børnehaven som begreb, som baggrund, eller ramme for den 

særlige måde at være sammen på i en balance mellem professionalisme og 

medmenneskelighed. 

 

Børnehaven er i min egen forståelse en kulturel mødeplads, hvor mennesker mødes i 

anerkendende relationer. (Boelskov, 2003, s.4) 
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(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, april 1951 

 

 

Udtrykket ’kulturel mødeplads’ har jeg fra et foredrag, jeg i 2002 på en DLO konference 

hørte Stig Brostrøm holde. (Broström, 2002) Han beskrev mødepladsen som et demokratisk 

projekt i den forstand, at her mødes børn med forskellig etnisk og social baggrund, og her 

lærer de at blive samfundsborgere. 

Udtrykket ’anerkendende relationer’ har jeg fra Berit Bae. Hun bruger begrebet som alternativ 

til ”den instrumentelle interaktionsstil, hvor børns bidrag primært bruges som et led i den 

voksnes pædagogiske plan, altså som et instrument for pædagogen til at nå opstillede mål.” 

(Bae, 2003, s.61) 

Ved ’anerkendende relation’ forstår Berit Bae dette at kunne skifte perspektiv i den betydning 

at forstå, hvordan ting opleves fra den andens synspunkt, uden at miste grebet om sit eget. 

(Ibid) 

 

 

Kultur forstår jeg både som noget ydre og noget indre – en fælles åbenlys organisering og en 

indre dyb og fælles forståelse. 

Den første, den ’ydre’ kulturforståelse har jeg hentet i Norge: 

”Kultur kan defineres som en organisering av forskjellighet, og samfunn forutsetter en slik 

organisering” (Skeie, 2002, s.58) 

 

Det er i børnehaven barnet møder brud og mangfoldighed: hjemme gør vi sådan og sådan, 

men her i børnehaven gør vi mange ting helt anderledes.  
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Den anden, den ’indre’ kulturforståelse vil jeg definere således: kultur er meningsfulde 

sammenhænge. 

Med den forståelse af kultur tager jeg udgangspunkt i, at det tilsyneladende er børnehaven, 

der udgør en stor del af det, Dion Sommer som ovenfor anført forstår ved et afgørende 

fundament for alle børns udvikling og trivsel, nemlig at barnet vokser op i menneskeligt 

samvær med en kerne af positive, stabile kontakter. I børnehaven dannes nye former for 

meningsfulde sammenhænge. 

 

Traditionelt skelner man, når det gælder børnekultur mellem kultur for børn, kultur med børn 

og kultur af børn. 

 

 Kultur for børn, altså formålsparagraffen i Lov om Social Service’ påbud, herunder 

om at bibringe børn en ikke nærmere defineret finkultur, litteratur, sange, drama, alt 

sammen lagt til pædagogisk tilrette af voksne for børn. 

 

 Kultur af børn, alle børnenes egne ritualer, lege og koder og hemmeligheder, rim og 

remser, hulebyggeri og modstandsformer, mere eller mindre rettet imod (som 

modstand eller som undersøgelse af) eller skjult for de voksne. 

 

 Kultur med børn, børns og voksnes fælles liv og ritualer, den fælles latter, den fælles 

optagethed, og finden ud af noget. Eksempelvis det liv der kan udspille sig omkring et 

computerspil, hvor pædagogen ofte kan få et godt tips fra barnet. 

 

Kultur for børn forstår jeg som den ydre kultur, en organisering af forskellighed, og en 

kulturinddragelse i landets samlende kultur. 

 

Kultur af børn og kultur med børn forstår jeg som den indre kultur: de meningsfulde 

sammenhænge. 

 

Også Dion Sommer ser barnet som (kommende) samfundsborger og taler om at ”inddrage 

børns udvikling i vor tids samfund, kultur og hverdagsliv” (Sommer, 2003, s.11) 

Pædagoger skal ”foretage sig noget interessant med børnene, organisere og være sammen om 

aktiviteter, der rækker ”ud over” bare at være sammen, gerne af læringsmæssig karakter” 

(Ibid s.75)    

 

I min egen forståelse, efter min egen erfaring er børnehaven imidlertid mere end det. Jeg vil 

mene, at mødet i børnehaven er af eksistentiel karakter, altså en ’særlig betydningsfuld 

livssituation’. (Politikens filosofi leksikon)   

 

Børnehaven er en del af ’livsverdenen’ . (Se forrige afsnit) 

På den ene side er der i Stig Broströms forståelse tale om, at ”den pædagogiske kærlighed” 

folder sig ud i den forstand, at man lever med barnet for dets egen skyld men også fordi man 

som pædagog reflekterer over form og indhold, der kan bidrage til barnets læring og 

udvikling. (Broström, 2000, s.81) På den anden side, uanfægtet af pædagogiske intentioner 

udspiller der sig børnenes eget liv, og børns og voksnes fælles liv, som det udvikler sig fra 

deltagerperspektivet. 

 

Det er symptomatisk, at ’systemverdenen’ uanfægtet forstår børnehaven som et dagtilbud, og 

at dagtilbud er oprettet efter Lov om Social service.  
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Ganske vist har Lov om Social Service en formålsparagraf, men jeg kan i mit eget arbejde 

dokumentere systemverdenens overlegenhed i forhold til livsverdenen set i forhold til 

pædagogernes valg af kurser. Som pædagogisk konsulent for en forening af 200 selvejende 

daginstitutioner udarbejder jeg hvert år en ca. 25 kursustilbud. Titler som Sikkerhed på 

legepladsen eller Det sunde arbejdsmiljø eller Bestyrelsens opgaver og ansvar for ikke at tale 

om Medarbejderudviklingssamtaler går deres sejrsgang.  Kun af stædighed udbyder jeg 

kurser med titler som Fortæl med eventyrkufferten eller endnu værre Sangkursus og 

stemmetræning, for den slags kurser må ofte aflyses eller gennemføres med tab for 

foreningen. De kurser, jeg forstår som tekniske, som systemverdenens berettigede forlængede 

arm i forsøget på at holde styr på tingene, de gennemføres som tilløbsstykker. Men de kurser, 

der handler om, hvad indholdet i kulturmødet skal være, og som skal træne og dygtiggøre 

pædagogerne til at indgå kvalificeret i dette kulturmøde med noget at byde på, de vakler. 

Jeg tror egentlig ikke, det skyldes manglende interesse fra pædagogernes side. Men det 

skyldes nok, at kravet om prioritering at så hårdt, og lederes frygt for at begå formelle fejl så 

stor, at der ikke bliver noget tilbage af de knappe ressourcer til det, som opfattes som det 

’sjove’ men desværre ikke det ’egentlige’.  

 

I den evalueringsrapport, som Socialministeriet har fået udarbejdet om implementeringen af 

formålsbestemmelsen om dagtilbud til børn i lov om social service fremføres det, at hvor 

forældre i kommunale dokumenter generelt fremstilles ud fra et rettighedsperspektiv, 

fremstilles barnet som objekt for omsorg. (Kjær og Smidt, 2002 s.127) 

Det passer meget godt med at forældrene ofte opfattes som ’brugere’ af daginstitutionen. 

Debatten raser, siger f.eks. Dion Sommer, om pædagogerne i daginstitutionerne ”blot skal 

passe vores børn, eller har de også en udviklingsopgave.” (Sommer, 2003, s.19) 

 

I den debat hører man ofte fremført, at alting er ændret, ingenting er som før. ”De nye unge 

forældre finder sig ikke i dit og kræver til gengæld dat”. 

En ”Post-tilstand”, kalder Dion Sommer det, hvor dis- vægtes over kon-tinuitet (Sommer 

2003, s.90) 

 

Man forsøger at holde styr på det med øget instrumental rationalitet, med krav om 

virksomheds- og handleplaner, med skærpelse af lederens instruktions- og tilsynspligt og nu 

pr. august 2004 forventeligt med indførelse af læreplaner. Man forsøger administrativt at løse, 

synliggøre og vurdere børnehavens opgaver ved hjælp af kontraktstyring. 

 

Men når Dion Sommer selv taler om paradigmeskift i synet på barnet, så vil jeg, som tidligere 

anført, mene, at et sådant synspunkt netop er et eksempel på kronocentrisme, og at det er en 

tilsnigelse at hævde et paradigmeskift på baggrund af sociologiske forandringer i samfundet 

og en ny viden om barnets medfødte kompetencer. 

Han skriver: 

”…. International forskning om børn og barndom (har) ændret sig i så betydelig grad, at 

man kan tale om paradigmeskifte. Teorisyn og ny viden fra en række empiriske 

undersøgelser har ført til et perspektivskifte i forskningens fundamentale opfattelse af, 

hvad et barn er, og hvordan udvikling skal forstås.”(Sommer 2003, s.11) 

 

Nu forskning bringer ny viden. Ikke mindst hvad angår det helt spæde barn ved vi nu meget, 

som ny teknik har gjort mulig. Den teknik var ikke tilgængelig for 50 år siden. Men f.eks. 

viden om det spæde barns kommunikation ( Smith & Ulvund 1999) bryder ikke med tidligere 

viden. Den udvider og beriger den viden og de antagelser, nogen havde før, og pædagogerne 

tager den nye viden til sig, hvis den kan bruges. Hvis den virker. 

Livsverdenen, kultur, sociale normer, moral og menneskers personlige identitet er knyttet til 

deltagerperspektivet, hvor handlinger gøres til genstand for rationel refleksion og kritik i 
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dialog. Indforståetheden med hvad handlingen skal være, hviler ifølge Habermas på en 

frivillig anerkendelse af gyldigheden af argumenter for sandhed, moralsk rigtighed og 

personlig oprigtighed. (Andersen, Heine 2002, s.371) 

For mig er det afgørende, at handlingerne i børnehavens kultur er knyttet til 

deltagerperspektivet og til refleksion over det flygtige øjeblik hvor en beslutning måtte tages i 

mødet med barnet. Det stiller store krav til pædagogens kompetence forstået som evne til og 

forudsætning for at indgå i den magtfrie diskussion med børn, kolleger og forældre. Evne og 

færdigheder til at tilføre indhold i handlingerne og efterfølgende reflektere herover. 

Her bygger pædagogen videre på en lang tradition. 

 

 

 

(Børn – Alle Forældres Blad) 
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Problemformulering 

Det er et problem, hvis nutidens forestillinger om fortidens opfattelser af småbørnspædagogik 

er forenklede eller måske forkerte. Det kan få alvorlige konsekvenser for den faglige debat og 

oplevelsen af professionsidentitet at bygge på falske præmisser. 

Jeg vil derfor undersøge præmisserne for det påståede paradigmeskift. 

Uddybning  

Sagt med Dansk Pædagogisk Historisk Forenings lidt slagordsprægede formulering: ”Du skal 

kende din fortid – for at forstå din nutid – og forme din fremtid” 

 

Børnehaven som institutionstype har en del år på bagen. Hvis man tager forgængeren ’asylet’ 

med, kan vi regne traditionen tilbage til 1828, hvor det første asyl i Danmark blev oprettet på 

initiativ af prinsesse Caroline Amalie. Asylerne var imidlertid først og fremmest sociale 

institutioner og i almindelighed krævedes der ingen særlige uddannelseskrav til ’asylmutter’. 

Hun skulle være et skikkeligt og agtværdigt fruentimmer, og hvis det skulle blive nødvendigt 

med lidt hjælp, måtte den unge pige være en ’sædelig og skikkelig pige’. 

 

I 1871 åbnede Erna og Niels Juel-Hansen den første Fröbelinspirerede børnehave. 

Jeg mener at have hørt, at allerede denne første børnehave var genstand for skrap kritik. En 

disput udspillede sig mellem på den ene side kritikeren latinskolelærer H.C.Frederiksen, 

senere grundlægger af gymnasiet i Ordrup, og som forsvarer Herman Trier, skolemand og 

medlem af folketinget for det radikale venstre.  

På dette tidspunkt og frem til 1960’erne, hvor udbygningen af daginstitutioner incl. 

børnehaver for alvor tog fart, levede børnehaverne dog i forholdsvis ubemærkethed, ja måtte 

nærmest kæmpe for at gøre opmærksom på sig selv d.v.s. skaffe økonomisk grundlag for 

driften. Således skrev formanden for Menighedsbørnehaverne Fritz Lerche f.eks. i 1937: 

”Man kan ikke andet end glæde sig over, hvor relativt lille økonomisk Støtte der skal til 

for at faa et Arbejde i Gang, naar Myndigheder og private arbejder Haand i Haand. I 

denne Forbindelse bør Overborgmester Viggo Christensens Navn nævnes med Tak af 

Menighedsbørnehaverne for den Forstaalse og Interesse, han ved enhver Lejlighed har 

vist børnehavearbejdet i den Tid, han virkede som borgmester for Magistratens lll. 

Afdeling.” (Lerche, 1937, s.3) 

 

Der var dog i 1919 vedtaget en lov hvorefter der var hjemmel til at yde støtte til forebyggende 

børneforsorg. Der var ikke tale om større summer. 

I 1948 kom den første beskrivelse af det anbefalede indhold i studiet som med visse 

ændringer blev ministeriel betænkning i 1953. 

Først ved Lov nr. 209 af 26. maj 1969 blev pædagoguddannelsen et parlamentarisk 

sagforhold. (Sigsgaard, 1969, s.6) og fra 9 seminarier i perioden 1885 til 1956 mere end 

fordobles antallet af seminarier i perioden 1961 til 1978 til 22. 

 

Pædagoger kom på dagsordenen i den offentlige debat, og i anledning af 

perspektivplanlægningsbetænkningen skriver Jørgen S. Dich i 1971 en kronik i Politiken 

under overskriften ’Den herskende klasse’.  

Begrebet den herskende klasse var rettet mod velfærdstatens tjenestemænd i al almindelighed. 

Men allerede 1974 må Jørgen S. Dich i Aktuelt skrive: ”Mogens Glistrup har læst ’Den 

herskende klasse’ som Fanden læser biblen!” 
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Begrebet var ikke mindst med Mogens Glistrup blevet folkeeje, og blev bl.a. brugt i omtalen 

af den ekspanderende professionsgruppe: pædagogerne, hvis ’lilla ble image’ tjente til at 

latterliggøre dem. Resultatet blev de alvorlige personalenedskæringer i 1976. 

 

Så sent som for 11 år siden, under forarbejdet med den nuværende pædagoguddannelse er jeg 

selv under foretræde for Folketingets uddannelsesudvalg af venstrepolitikeren og lægen 

Jørgen Winther blevet stillet spørgsmålet: ”Hvad skal pædagoger dog med uddannelse?” 

 

Når det gælder børnehaver, eksisterer der mindst to dagsordener: en pædagogisk og en 

økonomisk. 

I mange kommuner er dagtilbudene nu fuldt udbygger, der er indført pladsgaranti og næsten 

alle børn er brugere af dagtilbud. (Smidt og Kjær, 2002, s.10) 

Og jo større en procentdel af samfundets børn, der frekventerer børnehaverne, jo dyrere bliver 

det på den ene side for samfundet, og jo større interesse på den anden side får samfundet i at 

holde hånd i hanke i, hvad der rent faktisk foregår. 

Med en dækningsprocent på nær 100 har samfundet en modsatrettet interesse i højt 

indholdsmæssigt niveau contra besparelser. 

 

På den ene side har Socialministeriet netop den 17. december 2003 fremsat et lovforslag om 

ændring af Lov om Social Service med indførelse af pædagogiske læreplaner. 

 

På den anden side viser den seneste Vilstrupanalyse foretaget for BUPL og PMF, at mere end 

70 % af landets kommuner for øjeblikket planlægger besparelser på institutionsområdet. 

Allerede er der gennem de seneste 10 år foretaget besparelser svarende til 8.000 stillinger 

(BUPL’s hjemmeside). 

  

Det bliver mildt sagt en broget kamp, hvor det er vanskeligt at se, hvem der mener hvad og 

hvad der gemmer sig bag argumenterne. 

 

Når her til kommer, at pædagogerne trods alt ikke kun har børnenes tarv for øje, men 

naturligvis også må se på egen lønfordel og egen arbejdsbelastning, og at disse hensyn kan 

ligge mere eller mindre erkendt bag overfladens pædagogiske argumenter, ja, så er det 

indlysende, at diskurserne er mange. 

For at forankre mine synspunkter og undgå at komme i infinit regres (den uendelige række af 

argumenter) i min argumentation vil jeg derfor kort referere til min videnskabsteoretiske 

baggrund. 

 

Ifølge Erlangerskolens  Eckhard Königs forståelse af pædagogisk videnskab (1978, bind 2 

s.127 ff) har al sand videnskab to endemål: 

 Magtfri diskussion i Habermas’s forstand 

 Menneskeslægtens opretholdelse og fremgang 

 

”Unhintergehbare Voraussetzung begründeten Argumentierens ist die anerkennung folgender 

zwei normative Sätze: 

 

(1) die Forderung nach intersubjektiver Ûberprüfbarkeit: Diskurse sollen intersubjektiv 

geführt werden! Dabai bedeutet ‚intersubjektiv’, dass in einem Diskurs 

a) grundsätzlig kein Argument unberücksichtigt bleiben darf, 

b) grundsätzlig kein Argument ungeprüft akzeptiert werden darf, 

c) grundsätzlig jeder (mögliche) Diskurspartner die gleichen Rechte und Pflichten (Gleiche 

Rechte zu Anführung von Argumente und gleiche Pflichten zur Verteidigung seiner 

Argumente) hat. 
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(2) die Forderung der Lebenssicherung. (Ibid bind 3 s.12-13) 

 

Pointen med dette citat er, at König forankrer sin pædagogiske videnskabsteori i kravene om 

livssikring og magtfri diskussion som forudsætning for at hævde, at der er tale om videnskab. 

 

König nævner i det følgende, at kravet om enhvers ret til livs sikring og menneskehedens 

fremgang og opretholdelse, før man kan tale om videnskab egentligt er så trivielt at man ikke 

burde nævne det i en videnskabsteoretisk diskussion. Det skulle da lige være fordi, at dette 

trivielle forhold igen og igen lades upåagtet. (Ibid s.13) 

I nærværende opgave betyder min forankring i Erlangerskolens pædagogiske videnskabsteori, 

at begge krav må være tilgodeset, før jeg accepterer en teori som videnskabelig i modsætning 

til et ideologisk udsagn. 

 

Med henvisning til citatets punkt a, at der bør tages hensyn til alle argumenter, så vil jeg 

mene, at de pædagogiske aktører fra før det påståede paradigmeskifte uoverlagt, eller overlagt 

er truet af glemsel.  

Med henvisning til citatets punkt b, at ingen argumenter må accepteres uafprøvet, vil jeg i 

denne opgave afprøve præmisserne for at hævde et paradigmeskifte. 

Under henvisning til punktet c påstår jeg at Dion Sommer og de andre hvis argumentation 

minder mig om kronocentrisme, er forpligtet til at diskutere i stedet for at rejse påstande. 

 

Når udokumenterede argumenter om al tings foranderlighed i almindelighed og 

foranderligheden i synet på barnet i særdeleshed føres frem, så er det min antagelse, at det 

bevidst eller ubevidst er en del af den ovenfor beskrevne debat. Et indlæg eller et 

spørgsmålstegn vedrørende pædagogens professionalitet. Det er en del af det postmoderne 

krav om forandringsvilje. 

Det er nok på den ene side et ønske om endemålet ’menneskeslægtens opretholdelse og 

fremgang, men der må sættes spørgsmålstegn ved, om det er en magtfri diskussion at fremføre 

argumenter som: ’Ja, sådan var det måske før, men NU er virkeligheden en ganske anden, dit 

synspunkt er gammeldags.’ 

 

Argumentet er legitimt, hvis er således, at virkeligheden før reelt og entydigt var en anden. 

Men ved at så tvivl og usikkerhed, ved bastant at ’definere’ fortiden og nutiden, sætter man 

diskursens rammer og præmisser på en manipulerende måde. 

 

Den måde pædagoger forstår sig selv og deres opgave på, den måde pædagoger forstår hvad 

en børnehave var og er og skal være, er grundlaget for deres motiver for at handle og deres 

valg af fokuspunkter. (Thomsen, 2002, s.185) 

 

Heine Andersen forklarer Habermas’ antagelse, at sprogets struktur konstituerer myndighed 

således: 

”Ideen er, at menneskehedens historie kan anskues som en dialog, men en dialog, der er 

ufuldkommen og forvredet på grund af undertrykkelse og magtforhold. Den sociale 

interaktion foregår inden for institutionelle rammer og normer, hvis mening og 

legitimeringer er formidlet sprogligt. Den vidensform, der tolker og udvider viden om 

kultur og overleverede værdier, er historisk-hermeneutisk viden, som Habermas forbinder 

med en praktisk erkendelsesledende interesse. (’praktisk’ skal her forstås i den 

traditionelle filosofiske betydning: det der omhandler, hvad vi bør gøre)” (Andersen, 

2002. s.368) 
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Sådan som jeg forstår citatet er her altså ikke tale om ’menneskehedens historie’ i traditionel 

forstand, faget historie med årstal og kongerække og krige og opfindelser. 

Menneskehedens historie som begreb er her den fortælling som vi alle er medfortællere af 

gennem vore handlinger og tolkninger og valg. 

Hvis denne menneskehedens historie var fuldstændig entydig og uden 

fortolkningsmuligheder, var der sådan set ikke noget at tale om, og historien havde ingen 

over- og undertoner, ingen modsætninger og overraskende fælles berøringsflader, fælles 

almenmenneskelige dybtfølte træk. 

Men igennem historien, den som var og som er og som kommer, slynger over- og undertoner, 

store og små strømninger sig ud og ind mellem hinanden. Snart er det ene, snart er det andet 

fremherskende, bestemt ikke mindst i forhold til de ydrer materielle vilkår. Og snart er de 

kræfter, der ønsker sig illegitimt at tiltvinge sig definitionsmagten i den historie stærke, snart 

er demokratiet så stærkt, at der tilnærmelsesvis er tale om en herredømmefri kommunikation. 

 

Set i det perspektiv er også historien om børnehaverne et led i en dialog, der kan forvrides, og 

som der er stærke interesser i at forvride.  

 

Magt kan ifølge Habermas være funktionel og et middel til effektiv organisering i arbejdet for 

at nå fælles mål. Men det må ske åbent og erkendt, ikke skjult og manipulerende. 

Systemverdenen, den økonomiske og politiske styring, har til opgave et få samfundet til at 

hænge sammen, det er legitimt. 

Livsverdenen, kultur, sociale normer, moral og menneskers personlige identitet er imidlertid 

knyttet til fundamentalt andre principper for handling. Livsverdenen er verden set fra et 

deltagerperspektiv og struktureret gennem sproglig, forståelsesorienteret kommunikation. 

(Andersen, 2002, s.364) 

 

Spørgsmålet er, hvornår sammenstødet mellem systemverden og livsverden er åbent, rationelt 

begrundet og i overensstemmelse med fælles, overordnede samfundsinteresser, og hvornår 

sammenstødet er skjult under f.eks. et manipulerende, magtfuldt ordvalg. 
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Opgaven 

 

Jeg vil i min opgave undersøge det børnesyn, der har præget diskursen omkring børnehaven i 

Danmark med hovedvægten på 40’erne til 60’erne sammenlignet med toneangivende 

holdninger i dagens diskussion. 

 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, januar 1953 

 

 

Jeg vil undersøge pålideligheden af det påståede paradigmeskift, (Sommer, 2003, s.31) og 

hvilke ændringer der i givet fald har været. 

 

Paradigme kommer af ordet paradigma der betyder mønster. (Munksgaards fremmedordbog 

1981) 

Mønster har en dobbelt betydning: som et bestemt forud fastlagt mønster efter hvilket tingene 

udvikler sig eller som mønstergyldig forbilledlig, sådan som enhver bør stræbe efter at 

udvikle sig. 

 

Dion Sommer definerer selv paradigme således: ”Et sæt af faglige grundsyn, 

arbejdshypoteser og metoder, der til sammen både danner udgangspunkt for videnskabelig 

forskning, samt anvendes til at fortolke og forstå verden med” (Sommer, 2003, s.32) 
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I videnskabsteorien forstår man ved ’paradigme’ en række antagelser og spilleregler, som 

deles af en given gruppe forskere. Disse forskere er enige om en række grundlæggende 

antagelser, værdier og fundamentale begreber og om metoder og teknikker i forhold til den 

sag, de vil undersøge.(Jacobsen, 1999, s.156) 

 

Ifølge konstruktivisten Thomas Kuhn kan forskere i den grad erfare verden ud fra netop deres 

paradigme, at de kommer til at leve i hver sin verden. Virkeligheden erfares, konstrueres og 

tolkes ud fra et bestemt paradigme, der vender sig bort fra andres paradigmer. 

 

Set ud fra dette synspunkt er en lukken sig sammen om et (’nyt’) paradigme altså en afvisning 

af, hvad andre måtte have fundet frem til. Ikke fordi man er uenig , eller blot har opnået 

yderligere erkendelse og erfaring, men fordi man har låst sig om sit eget (’nye’) paradigme. 

Måske ser man ikke, ved ikke – at det slet ikke er så nyt endda. Man lever blot i sin egen 

(’nye’) konstruktion. 

 

I denne opgave forstår jeg paradigme i begge betydninger af mønster og opgaven beskæftiger 

sig altså med hvordan man i perioden 1940-60 italesætter hvordan børnehavebørn vil og bør 

udvikle sig sammenlignet med nutidens italesættelse. 

 

Jeg vil begrænse mig til børnehaven, fordi denne institutionsform står i spændingsfeltet 

mellem tre tolkninger. Pædagogisk institution: et gode/en positiv udvidelse af barndommens 

muligheder, en pasningsordning: et nødvendigt onde fordi forældrene (moderen) desværre må 

på arbejde, og en serviceordning: en ekstra luksus man kan tillade sig og betale sig fra fordi 

man har andet, man hellere vil. 

 

 

Opgavens metode og nogle metateoretiske overvejelser 

 

Metodik handler om tilvejebringelsen af videnskabelig viden og efter hvilke procedurer eller 

regler, denne viden tilvejebringes. 

 

Når jeg i indledningskapitlet refererer til beretningen om Josef og Marias oplevelser med 

Jesus, der bliver væk for dem i folkemængden og Jesus svar: ”Hvorfor ledte I efter mig? 

Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders Hus”, så har vi et eksempel på et udsagn, der i en 

postmoderne kontekst kan læses som et skilsmissebarn, der har været et smut ovre hos sin 

biologiske far. Eller udsagnet kan ses med kristne øjne sådan som nogen vælger det: barnet 

har forladt sine biologiske forældre og opholdt sig i sin åndelige faders hus. Eller sådan som 

atter andre vælger at tolke det, Jesus har forladt sin moder og hendes mand og opsøgt sin 

egentlige fader. 

Netop biblens skrifter har gennem tiderne været brugt til at spejle, tolke måske styre enhver 

generations diskurs. Og da teksterne er mange og ofte indbyrdes modstridende, løber man 

aldrig tør for argumenter for sin egen diskurs, hvis man forholder sig fundamentalistisk til 

teksten. 

 

Det vil i denne opgave være udfordringen at jeg i så høj grad som muligt forholder mig 

vederhæftigt til de tekster, jeg analyserer. 
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Med ’vederhæftigt’ mener jeg både, at man stiller sig til regnskab med sin fortolkning ved at 

lægge sine præmisser åbent frem til en interpersonel diskussion og, at man ikke udelukker de 

dele af teksten der modsiger en evt. forudfattet konklusion.  

 

Når jeg bruger eksemplet med Jesus i templet til en analyse af forældrekærlighed, så påstår 

jeg f.eks. ikke på et fundamentalistisk plan, at Jesus var i templet og at han var Guds søn. Jeg 

fremhæver i denne forbindelse historien som bevis på, at forfatteren til teksten, angiveligt 

Lukas, på det tidspunkt i historien kunne forestille sig, at Maria var bekymret og bange og 

siden vred af lettelse, og at i hvert fald hun og Josef på det tidspunkt ikke kunne forstå et muk 

af det hele. (”Men de forstod ikke, hvad han mente med det, han sagde til dem”) Lukas kan 

endvidere forestille sig, at Maria er så interesseret i sin knægt, at hun ikke glemmer de 

mærkværdigheder, han går og siger. (”Og hans Moder gemte alle disse Ord i sit Hjerte”) 

 

Analysen af teksten, ikke teksten skal altså i min opgave danne grundlag for konklusionen. 

 

Min metode vil være hermeneutisk forstået på den måde, at jeg vil forsøge af fortolke den 

mening der ligger bag udsagnene i mit kildemateriale. 

Jeg vil også forsøge at fortolke intentionaliteten dvs. hensigten. med udsagnene om ’børn’ og 

’barndom’ dengang og nu. 

Hvordan opfattede (mente, følte, ville) man ’børn’ og ’barndom’ i forhold til de ydre 

handlingsanvisninger? Hvilke færdigheder og kunnen, hvilke ønsker om resultater, produkter 

var toneangivende dengang i forhold til nu? 

Fortolkning forstår jeg som begribelse af mening. 

Mening her forstået som på den ene side kildernes situationsopfattelse og på den anden side 

kildernes kontekst som de handler og udtrykker sig i. 

På den ene side altså kildernes syn på og tydning at situationen og de hermed 

sammenhængende mål (det individuelle, det subjektive, det nye for dem) og på den anden 

side den kontekst, det sociale, etablerede miljø, som de handlede og byggede på. 

 

Jeg må tage kildernes udtryk for pålydende men samtidig huske, at der er tale om en ’levet’ 

forståelse. En art tavs forståelse, en baggrundsforståelse som kilderne muligvis ikke har været 

sig bevidst. 

 

Ifølge hermeneutikeren Hans-Georg Gadamer har en person altid en sag, et anliggende, et 

projekt, og jeg antager, at de tekster, jeg har valgt til min opgave, er udtryk for kildernes 

anliggende. 

Men siger Hans-Georg Gadamer også: ”fortolkningen af personen og teksten er kun mulig, 

hvor man har sag fælles med personen eller teksten (…) Når en person siger noget til en 

anden, så må den anden naturligvis for at forstå det sagte, kunne forstå det sprog, han taler 

(både ordenes betydninger og det pågældende sprogs grammatiske regler)”. (Pahus, 2003. 

s.145-150) 

 

Man kan i den forbindelse tale om vanskeligheder med at holde den tids og nutidens sproglige 

formuleringer op mod hinanden. Hvad ligger der i ordene? 

 

Men netop fordi jeg holder mig indenfor min egen levetids periode og fordi de 38 år har 

forløbet med ’sag-anliggende-projektet’: børnehave, mener jeg at have en fælles sag med 

mine kilder til opgaven og et fælles sprog. Min største vanskelighed vil nok ikke være, at jeg 

ikke forstår sproget, men at jeg skal vogte mig for at overtyde det.  

Det er ved at holde mig selv ude af kilderne, eller tydeliggøre hvad der er mig, og hvad der er 

kilderne, at min vederhæftighed skal stå sin prøve. 
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Udgangspunktet for en diskursanalyse er sproglige ytringer om grundlæggende antagelser 

vedrørende virkeligheden og videnskabelig erkendelse. 

 

Ifølge Laclau og Mouffe er sproget centralt, fordi det er sproget, der tillægger en bestemt 

social virkelighed en bestemt betydning. Skønt sproget altid er baseret på et mindstemål af 

regler og konventioner og regelstyret intersubjektivitet, og der altså er vedtagne regler om 

hvad et begreb indeholder, så er der alligevel den mulighed til stede at give begrebet en 

nuance eller sproglig sammenhæng, der gør, at begrebet ikke er neutralt. (Thomsen, 2002, 

s.179) 

 

Senest påpeges det ironisk mand og mand imellem, at vi ikke længere har en ’arbejdsminister’ 

men en ’beskæftigelsesminister’. Ministeren antydes det polemisk kan ikke længere 

organisere arbejdsvilkårene, men er optaget med at skaffe folk ’beskæftigelse’ (polemisk 

opfattet som tidsfordriv). 

 

Et andet eksempel på sprogets magt til at konstruere en bestemt betydning er ubehaget ved at 

ytre sig på en måde, der kan opfattes intolerant. Vi gik fra at tale om åndssvage til at tale om 

mentalt handicappede, vi gik fra at tale om negere til at tale om sorte og fra lapper til samer. 

Endnu er der slet ikke konsensus om indvandrere, folk med anden etnisk oprindelse, to-

sprogede, nydanskere, eller hvad man nu synes, man kan få sig til at sige. 

Der findes ikke et neutralt sprog, og hvis et ord for længe har været benyttet i en bestemt, ud 

fra ens eget synspunkt illegitim betydning, tager man afstand fra det og opfinder et nyt ord, 

når man alligevel har behov for at italesætte et specifikt forhold. ’Oprindelige folk’ kalder 

man samerne, når man har brug for at diskutere netop de vanskeligheder og de fortrin der 

knytter sig til disses levevilkår. 

 

Laclau og Mouffe definerer diskurs som en ”afgrænset og aktiv konstrueret menings- og 

handlingshorisont” (Thomsen, 2002, s.179) 

En diskurs er altså et ”netværk” det danner sammenhæng omkring bestemte sproglige udtryk 

og handling. 

 

Spørgsmålet er så, hvorledes man identificerer en konkret diskurs, og hvorledes diskursen 

påvirkes af handlinger udenfor dette ”netværk”. 

Laclau og Mouffes nævner ’Artikulation’ d.v.s. en særlig sammenføjning af bestemte 

begreber og objekter, der er forskellig fra andre måder at sammenføje på og bestemmer en ny 

betydning i en given social virkelighed. (Thomsen, 2002, s.184) 

For det andet fremhæver de ’nodalpunktet’ ”et symbolsk fortætningspunkt”. (Thomsen, 2002, 

s.184)  

I forhold til min opgave kan jeg kalde ’det kompetente barn’ et nodalpunkt som understøttes 

af andre begreber som f.eks. det aktive barn, det skabende barn, det legende barn, det kreative 

barn. 

Modsat kunne et nodalpunkt være ”det skrøbelige barn” med det understøttende begreb ’det 

omsorgskrævende barn’. 

Eller sagt med Jens Peter Frølund Thomsens ord: ”Nodalpunkterne udgør således en art 

symbolske ’navigationspunkter’, som virker stærkt styrende for den meningsdannelse, der 

foregår inden for de etablerede diskurser”. (Thomsen, 2002, s.185) 

 

I en forståelse af politik der med Laclau og Mouffes ses som en kategori af handlinger, der 

specifikt vedrører vilkårene for den sociale ordens fastlæggelse og forandring, spiller 

børnehavekonteksten en ikke uvæsentlig rolle.  

For det første direkte i forhold til børnene i egen ret, som medborgere med visse rettigheder 

formuleret f.eks. i FN Konventionen om barnets rettigheder. 
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For det andet i forhold til forældrene og deres forsikring om, at deres børn får de bedst 

tænkelige tilbud. Også i forhold til ligestillingsproblematikken spiller børnehaven en rolle. 

For det tredje som økonomisk krævende aktivitet men samtidig som forudsætning for 

erhvervslivets krav på arbejdskraft.  

 

Sådan har det ikke altid været. I børnehavens vorden spillede børnehaven en perifer rolle i 

forhold til den sociale ordens fastlæggelse og forandring, og der var tale om et stort, engageret 

og følelsesladet arbejde for at påkalde sig samfundets opmærksomhed. Stifteren af 

Menighedernes Daginstitutioner, Richard Kjer Petersen skrev f.eks. i 1919:  

”Vanrøgt af Børn mellem 3 og 7 Aar unddrager sig hidtil enhver offeciel Dokumentation. 

Den, der i en længere Aarrække har færdedes i et københavnsk Fattigkvarter, f.Eks. 

Vesterbros Sidegader – en Bydel, hvor der i alt bor c. 77.000 Mennesker – vil saaledes 

snart være kommet til den Erkendelse, at hvad der end er gjort og gøres for Børn og 

Voksne, Københavnerbarnet i Børnehavealderen, det i det mindste har endnu ikke 

Borgerret i vort Samfund.” (Kjær Petersen, 1919, s.6) 

Jeg mener, at det på dette tidspunkt må have været nyt at tale om, at barnet under skolealderen 

skulle have borgerret. Og som tidligere anført (s.12) kom der så netop i 1919 lovhjemmel til 

økonomisk bistand til forebyggende børneforsorg. 

 

Nu er småbørn og børnehaven ofte i mediers og politikeres søgelys. I skrivende stund 

eksempelvis DR’ temaaftner startende 03.11.03 om daginstitutioner. 

 

Dermed er der også et ofte udtalt ønske om at forandre på strukturen. Senest som ovenfor 

omtalt f.eks. med Socialministerens krav om læreplaner for børnehaven. 

 

Politik vedrører interessekonflikt og udøvelse af autoritet, og her er følgende to begreber 

aktuelle: 

For det første antagonisme, (Thomsen, 2002, s.188) der betegner et konfliktforhold mellem to 

aktørgrupper, hvor konflikterne polariseres og den ene aktørgruppe forsøger at blokere den 

anden gruppes identitet, således at denne sidste gruppe forhindres i at realisere den ønskede 

identitet. En antagonisme sætter ind overfor retten til forskellighed gennem en bevidst 

magtudøvelse. 

Et eksempel der i al sin lidenhed trods alt fylder meget, er den lilla ble, som pædagoger i mine 

yngre år måtte høre meget for - - - indtil pædagogerne blev afløst af et nyt symbol på den nye 

tingenes tilstand: muslimske kvinders tørklæde. 

Antagonismen opstår af objektive forskelle f.eks. det, at pludselig et stort antal kvinder vælger 

at passe andres småbørn udenfor hjemmet, eller tilstedeværelsen af et stigende antal 

muslimske medborgere. Men antagonismen skabes ikke af disse forskelle. Den opstår i det 

øjeblik en gruppe tolker disse fænomener som en faretruende modpol til egne interesser. Og 

hvis denne gruppe er magtfuld nok, vokser antagonismen.  

Antagonisme bygger imidlertid ikke kun på modsætninger men også på ’ækvivalenskæder’ 

der fjerner forskelle. F.eks. ’i gamle dage’ var alle ’rigtige’ mødre optaget af at passe børn og 

bage boller og lave varm chokolade. Glemt er fortidens markante forskelligheder: mødre, der 

fødte i dølgsmål og ombragte barnet, mødre, der bortadopterede barnet, mødre, der døllede 

barnet med snaps og lod det alene hjemme, medens de gik på arbejde. 

 

De redskaber hvormed en sådan antagonisme – polarisering – skabes er i overvejende grad 

sproglige. 

 

For det andet hegemoni. 

Hegemoni her forstået som den proces, der etablerer politisk enighed på trods af eksisterende 

konflikter. (Thomsen, 2002, s.190) 
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Thomsen beskriver, at for Laclau og Mouffe involverer en hegemonisk proces en række 

sidestillede bestræbelser: 

1. Skabelsen af et nyt ideologisk sprog 

2. Tilvejebringelsen af en ny virkelighedsforståelse 

3. Mobilisering af støtte for den nye virkelighedsforståelse 

4. Skabelsen af politiske antagonismer, således at oppositionelle grupper defineres som 

illegitime. 

Set igen i forhold til børnehaven og den store udbredelse børnehaven har fået fra tidspunktet 

for det påståede paradigmeskift i 60’erne og til nu, er det ikke uforståeligt at der er et politisk 

ønske om at ’etablere enighed på trods af eksisterende konflikter’ Så og så mange børn skal 

passes for så og så (helst) få penge. Det gøres bedst, jo mere styr der er på tingene. 

 

At børnehavens livsverden er på kollisionskurs med den politiske systemverden er ikke 

vanskeligt at forstå. Ej heller illegitimt. Det er det politiske systems opgave at skabe orden. 

Men det er pædagogens opgave at erkende dette, og handle ud fra erkendelsen. 

 

Katrin Hjort taler i En helt anden virkelighed (Hjort 1999, s.110) om pædagogens 

vanskeligheder med at finde fælles referenceramme. Det gælder nyuddannede pædagoger 

contra ’de gamle’, der skal finde fælles fodslag mellem på den ene side den nyerhvervede 

seminarieteori og på den anden side fælles fagopfattelser, begreber og teorier i praksis. 

Behovet for en fælles referenceramme er så meget desto større, som pædagogerne jo skal 

legitimere sig udadtil i forhold til myndigheder, socialforvaltning etc. men først og sidst også i 

forhold til forældrene. 

 

På alle disse niveauer skal pædagogerne kunne argumentere og klare bevisbyrden i 

diskussioner, hvor definitionsmagten bestandig skifter hænder for ofte at ende i medierne, og 

ofte latterliggjort, som en slags skældsord. 

Pædagogiske vendinger, måske endda fagudtryk som f.eks. spisesituation, rundkreds eller 

fighterrelationer bliver lynhurtigt latterliggjort og kommer i folkemunde som eksempler på 

floskler. Omvendt bliver system-ord som god servicepraksis, effektivisering, kvalitetsstyring 

og organisationsudvikling ord fra det nye ideologiske sprog, der etablerer en 

virkelighedsforståelse, der er vanskelig at argumentere imod. 

 

Paradigmeskift er i den forbindelse et ord, som klinger af nytænkning, omstillingsparathed og 

fleksibilitet. Hvem vil ikke gerne opfatte sin praksis således?  

 

Valg af kilder 

Måske ville det have været mest naturligt at vælge Sofie Rifbjerg (1886-1981) som 

omdrejningspunktet for valg af kilder.  

Kursus for Småbørnspædagoger, som Sofie Rifbjerg oprettede i 1928, står om noget som 

repræsentant for reformpædagogik, progressivisme, kulturradikalisme og modernisme, som 

postmodernismen kan spejle sig i. (Andersen, 1995, s.26) 

 

Som den centrale figur i valg af kilder har jeg imidlertid valgt Jens Sigsgaard og hans kreds. 

Det har jeg gjort af følgende grunde: 

Frøbelseminariet, som Jens Sigsgaard gennem en årrække var forstander for, er Danmarks 

ældste endnu fungerende seminarium, grundlagt som det er i 1885 af fru Hedevig Bagger. 

Igennem 37 år var Jens Sigsgaard tilknyttet seminariet, nemlig 23 år før det påståede 

paradigmeskifte med skæringspunkt i 1960 og 14 år efter. 
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Alene i kraft af åremål og antal pædagogstuderende har Frøbelseminariet og Jens Sigsgaards 

indflydelse altså rakt længere end Sofie Rifbjerg, hvis direkte indflydelse som forstander for 

’Kursus for småbørnspædagoger’ strakte sig over 19 år. ’Kursus for småbørnspædagoger’ har 

også gennem tiden gennemgået mange forandringer og sammenlægninger og eksisterer ikke 

længere under sit første navn. 

Dertil kommer, at Sofie Rifbjerg som udgangspunkt havde interesse for det afvigende barn og 

Montessoripædagogikken.  

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, januar 1944 

 

 

Det, der fængede ved montessoripædagogikken var ganske vist teoriens fokusering på det 

enkelte barn og den individuelle undervisning. Men allerede i 1931 kom kritikken mod 

Montesorri i det såkaldte Ursula Kejser oprør: 

”I Montessori- Skolen underviser en Samling Materiel som fører Barnet derhen, hvor 

Montessori har villet; det er dødt og uden Evne til andet end at blive brugt, uforanderligt, 

det samme om 100 Aar som i Dag og som for 10 Aar siden.” (Boelskov, 1985, s.22) 

Altså allerede så tidligt som i 1931 rettedes der kritik mod det tilsyneladende progressive for 

at være for styrende. Barnet skulle ikke ledes derhen, hvor pædagogen ville, det skulle 

hjælpes og ledes til at finde sin egen vej. Montessoris indbydende materialer ansporede 

børnene til at finde på noget selv, gå på den nybyggede trappe af klodser eller lege skinner 

med regnestavene. Men det var jo ikke meningen. Ursula Kejser og flere efter hende så 

anderledes på det: Læreren måtte ikke være den største hindring for barnet i dets udvikling. 

 

Sofie Rifbjerg havde i meget høj grad tilhængere og modstandere. Man var populært sagt med 

eller mod Sofie Rifbjerg. 

 

Jens Sigsgaard var blødere, rundere, tilsyneladende mere mainstream, forsonende, 

enighedsskabende. 

Derfor mener jeg at kunne påstå, at hans synspunkter vakte genklang i en større kreds i 

samtiden – og at samtiden var længere, skønt Sofie Rifbjerg levede over et længere åremål. 
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Jens Sigsgaard (1910-1991) blev ansat som psykologilærer på Frøbelseminariet i 1937. Den 

daværende rektor, Sofus Bagger, dengang 89 år, havde allerede forsøgt at indføre den nye 

psykologi i undervisningen, men indså, at der måtte friske kræfter til. 

I 1941 gik Sofus Bagger på pension og forærede det seminarium, han og Hedevig Bagger 

havde skabt i 1885, til Jens Sigsgaard. Det var dengang skik, at et børnehaveseminarium 

havde en børnehavelærerinde i ledelsen. Jens Sigsgaards hustru Kirsten Sigsgaard (uddannet 

på Seminariet for Småbørnspædagoger i 1939) blev derfor medleder. Med dette makkerpar 

blev Fröbelseminariet knyttet til de nye kulturradikale cirkler og psykologi fik en væsentlig 

større betydning i fagkredsen. (Boelskov, J., 1985, s.47) 

  

Den enighed om uddannelsens form og indhold, som blev skabt i diskussionen mellem 

seminariernes rektorer fra 1948 frem til den første bekendtgørelse i 1953, skyldtes i høj grad 

Jens Sigsgaards personlige egenskaber og faglige indsigt. (Engberg, 1970, s.5) 

Som han skrev om uddannelsen i de første årtier efter århundredskiftet, så var der ikke noget 

større samarbejde mellem de dengang kun 2 seminarier, ”men forskellen i pædagogiske 

grundsynspunkter var ikke særlig stor”. (Sigsgaard, 1980 s.10) Det var en af Jens Sigsgaards 

kendetegn, at han kunne finde de punkter, hvorom man kunne enes. 

Da Jens Sigsgaard tiltrådte som forstander, eksisterede der 5 seminarier. I 1960 var antallet 

oppe på 9, og i 1974, da han fratrådte var tallet på 21. (Boelskov, 1985, s.100) 

  

Det var ifølge daværende undervisningsinspektør Agnete Engberg på Jens Sigsgaard initiativ, 

at seminariernes ledere indgik i et fagligt og menneskeligt samarbejde på tværs af ideologiske 

grundholdninger. Samarbejdet blev til Børnehave- og fritidspædagogseminariernes fællesråd, 

et initiativ der førte til tilrettelæggelsen af den 3-årige uddannelse. Jens Sigsgaard var 

’selvskrevet’ medlem af Uddannelsesråd og studieplansudvalg. (Engberg, 1970, s.5) 

 

Når Jens Sigsgaard står så centralt i mit valg af kilder er det imidlertid ikke kun fordi han 

havde meget stor indflydelse. Det er også fordi han kunne udtale: ’Jeg har ændret syn på 

mange væsentlige ting i de sidste år.’ (ibid) Med den udtalelse viser Jens Sigsgaard sig som 

repræsentant for den bevægelighed, som jeg påstår er typisk for den danske 

børnehavetradition, som tidligere beskrevet, en tradition, hvor refleksion står i højsædet.  

Jens Sigsgaard vil nok først og fremmest blive husket, af de, der ikke har mødt ham, som 

forfatter til billedbogen ”Palle alene i verden”. 

 

Men stående i eftertiden vil nok også blive hans engagement i internationalt samarbejde med 

oprettelsen af OMEP, (1948) Verdensorganisationen for småbørnsopdragelse til følge, samt 

hans medvirken til oprettelse af Dansk Legepladsselskab og siden til International 

Playgrounds Association (1956). (Boelskov, B.& J. under udgivelse 2004) 

 

Med blandt stifterne af OMEP var Alva Myrdal, hvis lille bog Bybørn, en Bog om deres 

Opdragelse i Børnehaver, Daghjem og Lignende Institutioner  (Myrdal,1936) stod centralt i 

denne kreds. I den danske udgaves forord nævnes det, at bogen er en opfølging på Alva - og 

hendes mand Gunnar Myrdals ”Kris i befolkningsfrågan”, hvis danske udgave Jørgen S. Dich 

(skaber af udtrykket ’den herskende klasse’) havde stået for. 

Det var altså den for ’folkevellet skæbnesvangre nedgang i fødselshyppigheden’, der dannede 

baggrund for Alva Myrdals sociologiske og social-psykologiske vinkling. ”Den er”, skrev 

oversætteren Marie Benedicte Gregersen i forordet, ”som Undertitlen antyder, et 
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Programskrift, men den forener gennem en kritisk vurderende, historisk Fremstilling ældre 

Tiders Indsats paa Smaabørnsopdragelsens Omraade med Nutidens Landvindinger med 

Hensyn til Børnepsykologi og pædagogiske Nydannelser.”  

 

”Smaa Børn hører ikke hjemme i Byerne, i alt Fald ikke saaledes, som Byerne nu er 

indrettet. Byer er Samfund, der er tilpasset efter de Voksnes Liv.” …. indledte Alva 

Myrdal sit kampskrift. 

Det, der manglede i bybørns liv var at  

”selve Husholdningen, Arbejdet og de fælles Opgaver indenfor Hjemmet er blevet en saa 

meget mindre Del af  hele vort økonomiske og Sociale Liv, at de ikke giver Børnene den 

samme Rigdom af umiddelbart opdragende Erfaringer. Opgaverne er ikke blot blevet 

enklere og færre, men voksne Menneskers hele Tilværelse rummer saa mange nye 

Interesser, Fornødenheder og Pligter, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at forme 

en fælles Tilværelse, som helt tilfredsstiller baade Voksne og Børne. Børnenes og de 

Voksnes Liv er kommet i Konflikt med hinanden.” (Myrdal 1936, s.10) 

 

Sagt med nutidssprog (Sommer, 1996, s 28) mener Alva Myrdal altså, at den gradvise 

tilegnelse af kulturel kompetence gennem samspilserfaring og udviklingsprocessen forankret i 

konkrete personlige relationer og transaktioner mellem barnet og voksne er kommet i fare. 

Bybørn anvendtes som grundbog i pædagogik hvor den unge forstander Jens Sigsgaard selv 

underviste (Seminariets årsskrift 1948) og er i øvrigt ofte nævnes i mine kilder (F.eks. 

Sigsgaard, K. Børn 1944) 

Som ovenfor nævnt opfattede J. S. sig som makkerpar med sin kone Kirsten Sigsgaard: 

”Kirsten var dengang (i 1941) lige blevet uddannet på Kursus for Småbørnspædagoger. En 

måneds tid efter overtagelsen blev vi gift, og så havde seminariet fået et forstanderpar.” 

(Sigsgaard, 1960 b s.10) 

Alle, som kendte dem vidste, at der virkelig, med nutidens udtryk, var tale om et team. 

 

Når jeg et enkelt sted også citerer broderen Thomas Sigsgaard, er det med en formodning om, 

at de to i dette spørgsmål stod for de samme holdninger. 

 

Kort sagt, Jens og Kirsten Sigsgaard stod centralt i børnehavediskursen i en periode på 33 år. 

De var både fornyende og samlende. 

 

Centralt i mine kilder står 12 årgange af månedsbladet Børn – alle forældres blad. 

De har tilhørt min mor, og det er ikke for meget sagt, at jeg har lært at læse ved dem som 

barn. Med stor alvor studerede jeg som 8-9 årig billeder og artikler. Mest holdt jeg dog af 

Arne Ungermanns illustrationer, der år ud og år ind satte de gode meninger i humoristisk 

perspektiv. 

 

Børn – alle forældres blad er nok et progressivt blad for sin tid. 

Når jeg på Børne- og ungdomskulturstudiet på Odense Universitet hørte, at Astrid Lindgrens 

Pippi Langstrømpe i starten i Danmark blev mødt med skepsis og forargelse, kunne jeg gå 

lige hjem og konstatere, at den i Børn – alle forældres blad, Januar 1947 blev anmeldt som 

’herlig’ og budt velkommen og sammenlignet med Lewis Carroll’s ”Alice i Eventyrland”. 

Jeg noterer mig også, at Kate Fleron, hvis navn man forbinder med aktiv modstandskamp, 

sideløbende med sine aktiviteter tjente til livets opretholdelse og almindelig dække som 

journalist på bladet. 

 

Jeg har ikke kunnet få oplyst i hvor stort oplag bladet kom. Men nogen døgnflue har det jo 

ikke været med 12 års udgivelser. Noget ’klubblad’ har det ikke været med Gutenberghus 

som udgiver. 
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Her var, hvad sagkundskaben rådede forældre til at mene. Om forældrene mente det, kan man 

jo ikke vide. Men de købte dog bladet. 

 

Jeg har valgt at lade bladet være centrum for hvilke kilder, jeg ellers finder. Dels er Jens og 

Kirsten Sigsgaard selv ved flere lejligheder bidragsydere, dels er flere af de øvrige 

bidragsydere periodevis undervisere ved Frøbelseminariet, f.eks. senere overlæge Svend 

Heinild, eller de var på anden vis knyttet til Sigsgaard kredsen. F.eks. Ruth Højberg-Pedersen, 

der illustrerede Jens Sigsgaards bog ”Barnets verden” eller Arkitekten Max Siegumfeldt, der 

så mange år senere er med blandt gratulanterne i festskriftet i anledning af Jens Sigsgaards 60 

års fødselsdag. 

Jeg antager altså at kredsen og holdningerne omkring Børn – alle forældres blad svarer i 

nogen grad til kredsen og holdningerne omkring ’Sigsgaard-klanen.’ 

 

Med Jens og Kirsten Sigsgaard, og kredsen omkring dem mener jeg at have nøglepersoner, 

der var progressive og toneangivende for deres tid, men ikke så eksklusive, at deres 

synspunkter ikke var almindelig kendt og anerkendt. Med deres skrifter som kilder vil en 

sammenligning med Dion Sommers diskurs være velunderbygget. 
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Dion Sommers diskurs  

 

Dion Sommer formulerer paradigmeskiftet således: 

 

”Sammenfattende var før-1960’ertidens faglige perspektiv, at barnet kom til verden som 

et grundlægende inkompetent og udsat væsen, der op gennem udviklingen i særlig grad 

var udsat for kriser og risici. 

Siden er dette faglige grundsyn fuldstændig skiftet, og andre begreber har erstattet 

paradigmet om barnet som den skrøbelige novice. Nu tales der i stigende grad om 

henholdsvis det relativt ’resiliente barn’ og ’kompetence-barnet’.” (Sommer 1996, s.28) 

 

Altså, påstår Dion Sommer, før 1960 anskuede man barnet som uvidende, skrøbeligt og 

sårbart objekt for de voksnes beskyttelse, omsorg og opdragelse. Nu anser man barnet for 

kompetent og modstandsdygtig, et aktivt subjekt som lærer ved selv at skabe mening, selv at 

konstruere viden. 

 

Barnet anses ikke længere for at være passivt modtagende omgivelsernes (de menneskelige og 

de miljømæssige) påvirkning til udvikling efter en gang forudbestemt udviklingstrin. 

Barnet er selv en engageret medskaber i processen, barnet træffer valg på baggrund af 

erfaringer, det formodentlig allerede har haft i fostertilværelsen. 

 

Man kan forenkle og skematisere Dion Sommers paradigmeskiftet således (Sommer, 1996): 

 

Før 1960: ’Tabula rasa’, ’novicen’ Efter 1960: Det ’resiliente’ ’kompetence’ barn 

Udviklingen et resultat af et ydre miljøs 

påvirkning – en ydre virkelighed der enten 

påtvinges eller overføres til barnet (fx 

gennem omsorg og opdragelse). (s29) 

Bred forståelse af udviklingsforløbet.  Barnets 

sociale virkelighed og dets erfaringer i denne 

virkelighed over lange tidsperioder lægges til 

grund for konklusioner om, hvordan det på 

længere sigt går børn. 

I selve begrebet socialisering (”at gøre 

social”) er det underforstået, at barnet er 

novicen, som udelukkende skal opdrages 

af primære og sekundære andre. (s.26) 

Accept af barnet som aktiv deltager i sin egen 

udviklingsproces udvikling opstår derimod i den 

gensidige proces mellem aktører (s.29) 

Barnet antages at være en biologisk, 

driftsstyret organisme uden tidlige evner til 

ægte personlig og social kommunikation. 

(s.29) 

Meget tidligt i sit liv er mennesket organiseret på 

sådanne måder, at det både er rettet mod, initierer, 

reagerer på og udvikler sig gennem en 

kontinuerlig og varieret menneskelig kontakt. 

(s.30) 

Barnet kom til verden som et 

grundlæggende inkompetent og udsat 

væsen, der op gennem udviklingen i særlig 

grad var udsat for kriser og risici. 

Overbetoning af barnets sårbarhed og 

undervurdering af dets evner. 

Udgangspunkt i det patologiske og 

problemorienterede. (s.28) 

Gradvis tilegnelse af kulturel kompetence gennem 

samspilserfaring. 

Udviklingsprocessen er forankret i konkrete 

personlige relationer og transaktioner mellem 

barnet og andre mennesker. (s.32) 

Mental spændstighed, forskelligartede 

psykologiske evner til at håndtere stress. (s.28) 

 

 

Som tidligere beskrevet involverer en hegemonisk proces skabelsen af et nyt ideologisk 

sprog. ’Hurra-ord’ kan man kalde det.  
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Hurra-ord som er positivt ladede, og som i Dion sommers forståelse er nye eller med et nyt 

indhold efter 1960 er f.eks.: 

Kompetent: 

 Barnet er selv aktivt, er selv deltager i sin udvikling og sin tilegnelse af 

kulturkompetence. 

 Barnet bidrager med sin virkelighedsforståelse og sine erfaringer i et samspil med 

andre mennesker, hvor barnet både giver og modtager. 

Resilient: 

 Barnet er mentalt spændstigt, men forskellige børn har forskellige evner til at håndtere 

modgang. 

 

I det følgende vil jeg billedligt talt tage ovenstående hurra-ord, og først og fremmest det 

kompetente barn, bruge begreberne som hullerne i en putkasse, eller hullerne i en sigte eller et 

filter og se, hvor mange af Sigsgaards og hans kreds’ kernebegreber, der går gennem disse 

huller. Hvis mange Sigsgaard begreber går glat igennem, vil det være min antagelse, at der 

trods alt er tale om en udvikling og ikke et paradigmeskift. 

 

 

 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, december 1945 

 

Enhver, der har set et barn lege med en putkasse vil vide, at der dels kan bruges en del vold, 

og at man dels kan udelade de klodser, man ikke magter at få gennem hullerne. 

Min måde at trække pointer frem i det følgende er naturligvis sammenlignelig med den 

barnlige proces. Dels i forhold til hvor megen vold jeg anvender i tydningen af citaterne, og 

dels og måske først og fremmest i forhold til hvilke citater, jeg udelader. 

 

Med hensyn til det første, vil det være en vurdering, der lægges åbent frem, om jeg har presset 

citaterne ud over det rimelige. 
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Med hensyn til det sidste – udeladelsen af citater – er det min intention med denne opgave at 

finde de citater, der passer. 

Hvis jeg var gået uden for selve Sigsgaardkredsen og til andre f.eks. af bidragsyderne til Børn 

– alle forældres blad, ville jeg uden tvivl med lethed kunne finde citater, der ikke passede i 

putkassens huller. 

Det er imidlertid ikke opgavens intention. Jeg påpeger det blot for at understrege min 

hypotese, at vekslende syn på barnet bevæger sig som understrømme og krusninger på 

overfladen sideløbende med hinanden, flettende sig ind i hinanden og atter tagende hver sin 

vej.  

 

Jens Sigsgaards diskurs 

 

Jeg vil i det følgende sammenligne ovenstående udsagn med Jens Sigsgaard’s børnesyn, over 

hvilket man kunne sætte følgende overskrift: ”Børn i almindelighed eksisterer ikke.” Med 

den vending mener jeg, at Jens Sigsgaard slår en bred forståelse af udviklingsforløbet fast. I 

en artikel om børns forhold til døden uddyber han sit syn på børns individualitet: 

”Problemerne er anderledes i 4- års alderen end i 8- eller 12års alderen. Nogle børn har 

en robust, måske ikke særlig reflekterende indstilling over for tilværelsen. Andre grubler 

og funderer mere, end godt er. Til syvende og sidst er det vel forældres og omgivelsers 

indstilling, der betyder allermest” (Sigsgaard, Børn 5/52) 

 

Jens Sigsgaard forstår altså barnet som mere eller mindre resilient – nogle er robuste, andre 

mere grublende ’end godt er’. Forældrenes og omgivelserne tillægges den største betydning 

men med et lille spørgende forbeholdent ’vel’. Jens Sigsgaard påstår heller ikke, at 

forældrenes og omgivelsernes indstilling er ene afgørende, at barnet er novicen, som 

udelukkende skal opdrages. Han tillægger blot omgivelserne altså miljøet en større betydning 

end arven. Eller med Dion Sommer kunne man sige, at udviklingsprocessen er forankret i 

konkrete personlige relationer og transaktioner mellem barnet og andre mennesker. 

 

Ovenstående citat stammer fra en artikel Om børn og døden og Jens Sigsgaard afslutter 

artiklen med en beskrivelse af børns egen meget forskellige forsøg på forklaring. 

At nogle børn f.eks. tror, de skal være stille på kirkegården for ikke at forstyrre de døde, ser 

Jens Sigsgaard som et tegn på pudsig manglende indsigt. Men, skriver han så: 

”Engang imellem kan man dog støde på overraskende klar indsigt hos børn. Ole på 6 år 

og Verner på 8 diskuterede en morbrors død. – Det er vel nok synd for morbror, fastslog 

Ole. Dertil bemærkede Verner sagligt: - Sikke noget vrøvl. Når han er død, kan han da 

ikke mærke noget. Det er da moster, det er synd for.”(Sigsgaard, Børn 5/52) 

 

Verner, den lidt ældre har tilegnet sig en bedre forståelse for, hvad vi i vores kultur anser for 

kendsgerningen om de dødes tilværelse på kirkegården. 

Eller, med Dion Sommers formulering: Barnet har gradvist tilegnet sig kulturel kompetence. 

 

Seks år tidligere end ovennævnte artikel behandler Jens Sigagaard spørgsmålet om søskende-

konflikter. 

Indledningsvist priser han med en talemåde livet i en stor søskendeflok. ”Giv dit Barn det 

bedste – giv det Søskende!” Altså, han hylder opfattelsen af at barnet udvikler sig i samspil 

med andre. 

Derefter filosoferer han over, om det ville være gavnligt – dersom det var muligt – at få det 

overstået i en fart. Muligheden for firlinger eller femlinger er jo dog teoretisk til stede. 

Men nej, det vil ikke være den rette løsning. 
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”Det værdifulde i den Opdragelse, Søskende indbyrdes giver hinanden, ligger netop i 

Aldersforskellene mellem dem. Derved gives der Mulighed for et rigt og nuanceret 

Samspil mellem Børnene paa de forskellige Udviklingstrin, og det er den mest naturlige 

Form for social Opdragelse” (Sigsgaard, Børn 5/46) 

 

27 år før Broparkkonferencerne (1973)fremførte tilsvarende argumenter for den 

aldersintegrerede pædagogik fortsætter Jens Sigsgaard:  

”Det er sandsynligvis pinegalt, at vi i Børnehaverne sorterer Børnene efter Alder. I stedet 

burde de inddeles i Grupper efter Familiesystemet. Saa undgik man meget af den 

Uniformering og Ensretning, der let kommer til at præge Institutionsbørn, og man 

opnaaede, at Søskende kunde faa Lov til at være i samme Gruppe.” (Sigsgaard, Børn 

5/46) 

 

Den positive værdi ved en stor søskendeflok eller en aldersintegreret 

daginstitutionspædagogik er ifølge Jens Sigsgaard muligheden for individualisme i samspillet 

mellem store og små. Altså at være sig selv og udvikle sig selv sammen med andre, der er 

anderledes. Og det gælder også de konflikter, der er med i et samspil. Altså sagt med Dion 

Sommers ord: ”Udviklingsprocessen er forankret i konkrete personlige relationer og 

transaktioner mellem barnet og andre mennesker”.  

 

En stor del af Jens Sigsgaards artikel beskæftiger sig med jalousi, her mest forstået som den 

ældres forbehold over for den nytilkomne. 

Jens Sigsgaard anlægger i høj grad barnets perspektiv, selvom det sker med et tidstypisk smil 

i øje.  

”I mange Tilfælde oplever Barnet det simpelthen saaledes, at den anden har taget – eller 

faaet – dets Plads. Hvilke dybsindige Spekulationer et 2-3 Aars Barn gør sig, ved vi meget 

lidt om, men man kan godt tænke sig, at Barnet har en Fornemmelse af, at det ikke har 

været helt tilfredsstillende, og at Forældrene derfor har anskaffet sig et nyt Barn for at se, 

om det ikke skulde lykkes lidt bedre.” (Sigsgaard, Børn 5/46) 

 

Typisk er imidlertid ikke kun det lille smil over de dybsindige spekulationer. Typisk for Jens 

Sigsgaard er også, at han forsøger at indleve sig i barnets bevæggrunde, men understreger, at 

man ved det jo ikke. 

 

Han indlever sig i barnet i, hvad Berit Bae kalder anerkendende relationer, en proces, hvor 

parterne er i stand til at skifte perspektiv i betydningen at forstå, hvordan ting opleves fra den 

andens synspunkt, uden at miste grebet om sit eget synspunkt.(Bae, 2003, s.61) Men ikke 

alene antager han barnets perspektiv, han formoder også, at barnet kan antage en andens 

synspunkt. 

Jens Sigsgaard beskriver f.eks. et forløb, hvor storebror er i færd med et kompliceret og 

gennemtænkt legeforløb. En ambulance skal hente en såret frihedskæmper (husk tiden!) i den 

anden ende af stuen, og ind tumler lillebror, vælter den af klodser opbyggede garage og 

snupper ambulancen. 

 

”Storebrors Reaktioner forekommer os fuldt naturlige, om end ikke altid berettigede. Han 

smækker Lillebror i Hovedet med Ambulancen, og saa bliver man jo nødt til at gribe ind. 

Her gælder det om at gøre det paa en rolig og forstandig Maade. Børn er mere 

modtagelige for Fornuft, end de fleste tror – vel at mærke, naar man altid sørger for kun 

at tale ’Alvorsord’ med dem, naar de er i sjælelig Ligevægt. Det nytter ikke Spor at tale 

Fornuft til Storebror, saalænge han er oprørt over Lillebrors Overgreb; men naar 

Dønningerne har lagt sig, kan man udmærket forklare ham, at Lillebror er en Slyngel 

endnu, der ikke kan kende Forskel paa mit og dit. I mange Tilfælde kan det være 
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nødvendigt at lære Storebror, at han ikke uden videre skal give Slip paa sit Legetøj, fordi 

Lillebror vil have det; men det kan være formaalstjenligt at gaa hen i en anden Krog af 

Stuen, hvor der er større Mulighed for at være i Fred.” /Sigsgaard, Børn 5/46)  

Storebrors situation forstås og respekteres til fulde. Det understreges endda, at han har ret i sit 

krav om respekt for sin leg. Med den lille frihedskæmperdetalje pointeres det, at legen ikke er 

tilfældig, men en transaktion mellem barnet og tidens kulturelle heltetype. Imidlertid er den 

voksne nødt til at fastholde grebet om sit eget perspektiv: lillebror må også beskyttes. 

Dette opnås ved et ’alvorsord’ vel at mærke på rette tid og sted. Et ’alvorsord’ ikke i 

stereotypien af ordet skældud, men en ægte samtale, hvor Jens Sigsgaard antager, at storebror 

fuldt ud er i stand til at antage lillebrors perspektiv: lillebror kan ikke kende forskel på dit og 

mit, og den voksnes perspektiv: ro i lejren, uden at storebror mister sit eget perspektiv: fred til 

at lege. Storebror er altså med Dion Sommers ord mentalt spændstig og i stand til at håndtere 

stress. 

Storebror opfattes som aktiv deltager i sin egen udviklingsproces. Han er aktør i en gensidig 

proces. Jens Sigsgaard tillægger storebror evner til ægte personlig og social kommunikation 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, August1941 

 

 

Hvis 1960 skulle være det år, hvor man ophørte med at betragte barnet som en biologisk, 

driftsstyret organisme uden tidlige evner til ægte personlig og social kommunikation, så må 

man da sige, at Jens Sigsgaard var med fra starten i det nye paradigme. Netop i 1960 skrev 

han en kronik i Politiken: Børn er børn 

”Det, vi egentlig mener med udtrykket, ’børn er børn’ er vel noget i retning af, at børn er 

ens overalt på jorden, og at deres emneverden er fundamentalt forskellig fra vor. 

Man skal som bekendt vogte sig for at generalisere, og man kan med samme ret påstå, at i 

en vis forstand er alle børn ens, som at alle børn er forskellige. Det fornuftigste er vel at 

sige, at nogle børn ligner visse børn mere end de ligner andre, men det kan ikke udtrykkes 

ved et ordsprog” (Sigsgaard, 1960 a) 
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Altså en meget nuanceret og forsigtig, og humoristisk holdning til at generalisere over 

ligheder og forskelle børn i mellem eller en for bastant konstruktion af, hvad børn ’er’.  

Jo, kunne man måske anføre, men den forskellighed, som Jens Sigsgaard beskriver, er af 

biologisk art, en genetisk forskellighed. Men her var Jens Sigsgaard meget klar. I sin lille bog 

”Barnets verden” skriver han: 

 ”Der er nogenlunde enighed om, hvilke legemlige egenskaber, der kan nedarves, og 

arvegangen er i mange tilfælde klarlagt. Helt anderledes forholder det sig, naar talen er 

om de sjælelige egenskaber. Man maa først og fremmest gøre sig klart, at det aldrig er 

selve egenskaberne, der arves, men kun anlæg for dem. Der er endnu ikke paavist 

psykiske egenskaber, der er bestemt ved enkelte anlæg. Det, der gør sagen saa uhyre 

indviklet, er, at de begreber, vi arbejder med i psykologien, som hukommelse, fantasi, 

intelligens, temperament, o.s.v. er meget sammensatte funktioner, og de maa saaledes 

antages at være afhængige af mange forskellige arveanlæg. 

Der er ingen tvivl om, at det meste af det, vi i daglig tale kalder nedarvet, i virkeligheden 

er erhvervet. Der er f.eks. ikke større sandsynlighed for, at en dreng kan arve faderens 

tilbøjelighed til lægegerning. Saa kunde man lige saa godt antage, at han ogsaa kunde 

arve faderens lyst til æggekage. Det er der maaske ogsaa nogle der tror?” (Sigsgaard, 

1955, s.21) 

 

Og han opsummerer: ”Det der nedarves er altid kun anlæg. Det er omgivelserne, der 

bestemmer, om de kommer til udfoldelse.” (Sigsgaard, 1955, s.23) 

 

Jens Sigsgaard har imidlertid ikke kun blik for omgivelsernes indflydelse på hvilke anlæg, der 

kommer til udfoldelse. Alene titlen på 5. kapitel i Barnets verden: Barnet træder ud i verden 

indikerer, at der er tale om en aktiv proces. En proces, der både skal fremmes ved at man leger 

med barnet, og ved at man giver ro til uforstyrret at beskæftige sig på egen hånd. Barnet er 

altså i Dion Sommers forståelse aktiv deltager i sin egen udviklingsproces. 

Og om begrebet ’trodsalder’ siger han: 

”Trodsindstillingen er af livsvigtig betydning for barnet og tjener i meget høj grad dets 

senere udvikling. De kræfter i det lille barn, der faar det til at gaa paa opdagelsesrejse i 

den store verden for at lære den nærmere at kende, og som ligger bag barnets rent 

kropslige funktionsglæde, lader sig ikke saa let kue, hvis barnet ellers er sundt og rask, og 

det er godt det samme.” (Sigsgaard, 1955, s. 23) 

 

Barnet er altså organiseret på sådanne måder, at det både er rettet mod, initierer, reagerer på 

og udvikler sig gennem en kontinuerlig og varieret menneskelig kontakt. 

 

Sagen er indviklet og sammensat, det er et af Jens Sigsgaards ’s hovedteser. Eller sagt med 

Dion Sommers formulering: Jens Sigsgaard har en bred forståelse af udviklingsforløbet. Der 

er ikke tale om et biologisk program som blot aktiveres. Det er en kompliceret sag. 

 

Børn har efter Jens Sigsgaard’s mening med Dion Sommers ord forskelligartede psykologiske 

evner. 

 

Med hensyn til den før paradigmeskiftet påståede bekymring for det udsatte væsen, et 

potentielt offer for kriser og risici, tænker Dion Sommer formodentlig f.eks. på at i 50’erne 

var det tegneserier, der repræsenterede en af tidens store ’trusler’ i visse børnebekymredes 

mening.(Drotner, 1990, s.131) 

 

I 60’erne overtog fjernsynet rollen som ’trussel’ mod sand barnlighed. Jens Sigsgaard havde 

netop deltaget i en verdenskongres for småbørnsopdragelse hvor en Dr. Hannah Fischer fra 
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Wien skildrede de dårlige legemuligheder i hjemmet, som nu tilmed forringedes af fjernsynets 

udbredelse, og han refererer til bekymringen i kronikken Børn er børn således: 

”Hun fortalte historien om manden, der kom forbi den tomme legeplads. ’Hvor er alle de 

børn, som legede så lykkeligt her sidste år?’ spurgte han. Og svaret lød: ’De sidder alle i 

halvmørke rum med lukkede vinduer og nedrullede gardiner. De ser nemlig fjernsyn’ 

’Og hvad ser de så?’ 

’Små børn, der leger lykkeligt på legepladsen i det dejlige solskin!’ 

Men slutter Jens Sigsgaard af: 

”Historien trænger måske alligevel til at blive fulgt op med en slutning, der kunne lyde 

sådan: ’Men næste dag legede der dobbelt så mange børn på legepladsen, og de havde 

alle fået en værdifuld inspiration gennem fjernsynet til nye, sjove lege” (Sigsgaard, 1960 

a) 

 

Jens Sigsgaard var hverken fremtids- eller teknologiforskrækket. Eller problemorienteret. Han 

var optimistisk. 

”Børn er børn, siger man. Men det betyder ikke, at de er ringere udrustet end de voksne. 

Det er klart, at på de fleste af livets områder er deres erfaringer begrænsede, og deres 

forståelse af sammenhæng ufuldstændig. Men der er mange områder, hvor de oplever lige 

så rigtigt som vi, og deres umiddelbare forståelse af følelseslivets krinkelkroge står tit 

over den voksnes”. (Sigsgaard, 1960 a) 

 

Eller sagt på en anden måde, Jens Sigsgaard ser barnet som kompetent og som en aktiv 

deltager i sin egen udviklingsproces.  

 

Ud af den måde jeg her har opstillet udvalgte Jens Sigsgaard citater på mener jeg at have 

påvist, at Jens Sigsgaard ikke tænker og udtrykker sig på en måde, der udgør et brud i forhold 

til Dion Sommers diskurs. Jens Sigsgaard udtrykker sig både som en mand i den tid, han 

levede, og måske i endnu højere grad som helt sig selv. Han taler ikke som Dion Sommer. 

Men han taler som en deltager i en fælles tradition. 

 

 

Unge postmoderne forældres opdragelsesmål  

 

I Børn og familier i det postmoderne samfund  (1999, red. Lars Dencik og Per Schultz 

Jørgensen) er et afsnit helliget Forældreskabet under forvandling. 

 

Tonen slås indledningsvis an med et barnecitat: 

”Det er rart at ens forældre ikke har for lang arbejdstid sådan så én af dem kommer hjem 

cirka samme tid, som man selv kommer hjem fra skole. Ens barndom bliver lykkelig med 

forældre, der snakker med én” (Pernille, 10 år) 

 

Forvandlingen, der tænkes på, er altså, at begge forældre arbejder uden for hjemmet.  

 

I afsnittets første kapitel: Forældreskab i det moderne samfund behandles indledningsvis det 

som Anne-Dorthe Hestbæk forstår som ”en afgørende strukturel forandring”, nemlig at 

kvinderne så massivt forbliver på arbejdsmarkedet, når de får børn. (Hestbæk, 1999, s. 160) 

 

Netop dette forhold, at kvinder forbliver på arbejdsmarkedet, efter at de har fået børn, er også 

med til at Dion Sommer så præcist kan fastsætte tidspunktet for det påståede paradigmeskifte: 
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”Mellem 1960’erne og 1990’erne kan man konstatere en stærk stigning i kvinders og 

mødres tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden for denne historisk set relativt korte periode 

blev småbørns dagligdag helt omstruktureret og deres sociale verden kraftigt udvidet.” 

(Sommer, 1996, s. 39) 

 

Der er imidlertid et forhold, som jeg i den forbindelse vil fremhæve, nemlig at forældre, 

måske specielt mødre med tilknytning til børnehaven, i den forstand altid har været 

’moderne’. Dette særligt set i forhold til heldagsbørnehaven. 

Både Sommer og Hestbæk hæfter sig ved antallet – stigningen – af mødre med tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Her er en forskel, hvor 1960 kan være et skæringspunkt. 

Men selvom der før 1960 var færre mødre med tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed 

færre børnehaver, så havde de mødre, som disse færre børnehaver forholdt sig til, arbejde. 

 

Anne-Dorthe Hestbæk opererer med et livsformsbegreb som teoretisk udtryk for relationen 

mellem på den ene side mennesket og på den anden side bestemte måder at producere på i 

samfundet. (Hestbæk, 1999, s.162) 

 

Hun skelner mellem disse tre livsformer: 

 

 Den selvstændige livsform, hvor den enkelte ejer og kontrollerer og selv arbejder i sin 

egen virksomhed. Eksempler er gårdejeren, frisøren, hotelejeren, advokaten. Arbejde 

og fritid flyder sammen i et dagsværk. 

 

 Lønarbejderlivsformen, med udspring i den kapitalistiske måde at producere på. Skarp 

adskillelse mellem arbejde og fritid. Arbejde og løn herfor betragtes som midlet til at 

opnå målet: fritiden. Eksempler er sygeplejersken, kontorassistenten, 

specialarbejderen. 

 

 Den karrierebundne livsform, der også er knyttet til den kapitalistiske 

produktionsmåde, men hvor løsning af opgaver er så højt prioriterede og 

personliggjort, at de faste arbejdstider er nedprioriterede. Ønsket om indflydelse på- 

og dispositionsret over arbejdet er afgørende. Eksempler er edb-assistenten, 

administrationschefen, personalechefen. 

 

Alle tre livsformer var repræsenterede i børnehavens forældrekreds også før 1960 Det var 

simpelthen dem, man der i daglig tale forstod som ’forældre’. At andre mødre gik derhjemme 

og derfor ikke satte deres børn i børnehave, indgik ikke i børnehavens diskurs. 

 

Da jeg gjorde min entre i børnehaveverdenen var det som forpraktikant i en lederejet 

halvdagsbørnehave i 1965 - - en institution så absolut for det bedre borgerskab. Ingen af disse 

mødre var, så vidt jeg husker, hjemmegående. Nogle mødre havde deltidsarbejde. Flere var, 

bogstavelig talt, noget ved musikken – eller teatret. Hvordan det rent faktisk var timemæssigt 

den gang, ved jeg ikke. I dag betyder det prøver det meste af dagen, forestilling om aftenen. 

Disse materielt og økonomisk set velstillede mødre var emancipationens fortropper. De havde 

en karriere at tænke på. Og løsningerne for at udfylde slippet mellem børnehavens lukketid og 

forældrenes hjemkomst var allehånde. F.eks. havde jeg selv en lukrativ tjans med at ”gå tur” 

med børn i Frederiksberg Have og bagefter aflevere dem som små pakker på adressen – ofte 

til hushjælpen. Denne del af børnehavens service var ikke at betragte som pædagogik. Men vi 

havde det nu morsomt. 

 

Kvinderne i kredsen omkring Børn – alle forældres blad  har vel nærmest hørt til i den 

karrierebundne eller den selvstændige livsstil.  
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Kirsten Sigsgaard var som ovenfor beskrevet medejer af Frøbelseminariet.  

Cand. Polit. Lis Groes udtaler sig i Børn – alle forældres blad under overskriften 

Deltidsarbejde – for børnenes skyld: 

”Det er blevet stadig mere almindeligt, at gifte kvinder har erhverv ved siden af pasning 

af hus og hjem. (….) Disse kvinder får faktisk dobbelterhverv. De har en 48 timers 

arbejdsuge i erhvervet + transporttid til og fra – også til børneinstitutionerne – så der 

bliver ikke megen fritid og hvile.”  

- - og så argumenterer fruen ellers videre for deltidsarbejde: 

”Ofte hører man ængstelige røster hæve sig for, hvorledes det skal gå den 

deltidsarbejdende i hendes ’karriere’. Mon ikke det var sundt at få slået fast, at de aller 

fleste alligevel ikke ender i topstillinger, de udfører et ganske jævnt arbejde år ud og år 

ind, og det kan da kun være en fordel, at dette arbejde ikke lægger beslag på al deres 

virkelyst”  (….) Den mor, der har heldagsarbejde, må tidligt om morgenen, aflevere 

barnet på daghjemmet, og lade det blive der til sent om eftermiddagen.” (Groes, Børn 

8/49) 

 

Jo ’tak for kaffe’. Lis Groes var på det pågældende tidspunkt endnu ’kun’ mor til 6 og endnu 

ikke til de i alt 9 børn, det var blevet til, da hun i 1953 blev udnævnt til handelsminister. 

(Christensen, www.kvinfo.dk,) 

Mon ikke i virkeligheden hun ville have kunnet tilslutte sig det citat, Anne-Dorte Hestbæk i 

sin ’epilog’ bringer fra ’Gorm’, en af undersøgelsens karriereorienterede fædre: 

”Det er ejendommeligt, at vi har lavet os et samfund – for det har vi jo gjort – hvor vi i 

virkeligheden synes, at det er sådan lidt yt at have børn. Og det synes vi, ligegyldig hvor 

meget det er mode, ligegyldig hvor meget det er 90’ernes trend med nesting. Så er det kun 

interessant i den udstrækning, at det kan foregå fuldstændig uden indflydelse på resten af 

vores liv. Og det kan det jo ikke …” (Hestbæk, 1999, s.175) 

 

For de gode intentioner ufortalt, så ønskede i hvert fald Lis Groes selv at gøre karriere og 

’ende i en topstilling’. Hun levede til fulde op til Anne-Dorthe Hestbæks bemærkning om, at 

”Alt i alt synes det som om de familier, hvor kvinden har den selvstændige eller den 

karrierebundne livsform, er relativt mest præget af moderniteten.” (Hestbæk,1999, s.175) Og 

hvordan hun så end har klaret det, så var det næppe kun med en halvdagsbørnehave og 

ægtemanden, direktør (min understregning) Ebbe Groes’ hjælp.  

 

Jens Sigsgaard bemærker at den danske børnehaveform overvejende er bestemt derved, at den 

modtager børnene i heldagsophold. 

”Efterhaanden som Deltidsarbejdet vinder Indpas, vil en Del af de Børn, der nu gaar i 

Heldagsbørnehave, kunne overflyttes til Halvdagsbørnehave, der dog i saa Tilfælde helst 

maa være aaben i ca. 5 Timer daglig.” (Sigsgaard, 1948, s.35) 

Det skulle som bekendt gå anderledes. 

Af Menighedernes Daginstitutioners 200 medlemsinstitutioner er i dag kun 2 

halvdagsbørnehaver. 

 

Kort sagt, i børnehave kontekst også i halvdagsbørnehavekontekst har forældreskabet med 

hensyn til mødrenes udearbejde været ’moderne’ vel og længe. 

 

Hvornår toforsørgerfamilien kom i flertal i Danmark som sådan er derfor irrelevant i forhold 

til børnehaven.  

Jeg har ikke tal på, hvorledes det forholdt sig procentvis mellem hel- og deltidsarbejde, og 

hvordan det forholdt sig procentvis mellem livsformerne selvstændig, lønarbejde og 
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karrierebunden nu set i forhold til børnehavemødre i perioden 1871 (året for oprettelsen af 

den første børnehave) og 1960.  

Min pointe er, at i børnekontekst er forældre ’moderne’, hvis man med moderne mener, at de 

lader deres børn passe uden for hjemmet.  

 

Anne Dorthe Hestbæk anfører at: 

”Selvom arbejdstiden formelt set er blevet kortere og kortere for den enkelt, betyder det, 

at den tid, der medgår til erhvervsarbejde, er steget voldsomt for småbørnsforældrene 

tilsammen. I gennemsnit har danske par med 0-6-årige børn tilsammen en arbejdsuge på 

75 timer.” (Hestbæk, 1999, s. 160) 

 

Javel, men fuld arbejdstid i 1960’erne var 42 timer og det gange 2 er som bekendt 84. 

Træk desuden derfra to ugers ferie, feriefridage, barsels- og børneorlov og barns første 

sygedag, så har man realiteterne for de (uhyre velstillede) familier, jeg som ung forpraktikant 

stiftede bekendtskab med. 

 

For de familier, der havde tilknytning til en børnehave før og omkring 1960 var 

afhængigheden af børnehaven altså mindst lige så stor som nu. Som nyuddannet tiltrådte jeg 

en stilleing ved Dronning Caroline Amalies børnehave i indre København. Her kom børnene 

fra vidt forskellige hjem, området havde endnu på den tid baggårde og korridorlejligheder 

uden bad og eget toilet. Men der var også dengang som nu store eksklusive 

herskabslejligheder. 

Nogle børn kom grytidligt om morgenen og blev til langt ud på eftermiddagen. 

Når man har ’åbnet’ en vintermorgen og set den lille frysende flok af efterladte børn, der 

ventede i mørket på, at man skulle komme og lukke dem ind, forstår man, at det ikke er blevet 

vanskeligere at være småbørnsforældre nu i forhold til dengang. Skønt jeg ikke har empiri bag 

påstanden vil jeg formene, at det nu hører til undtagelsen snarere end reglen, at børn efterlades 

om morgenen ved en endnu uåbnet børnehave. 

 

Endelig vil jeg tillade mig at stille det spørgsmål, om Anne-Dorthe Hestbæks undersøgelse 

ikke ligger under for en vis etnocentrisme. Igen har jeg ikke empiri bag min antagelse. Men 

det er min erfaring fra de 120 storkøbenhavnske institutioner, jeg har kendskab til, at mange 

mødre med anden etnisk baggrund end dansk, i realiteten er hjemmegående, og at deres børn 

går i børnehave af pædagogiske årsager, eller fordi moderen skal stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet. Disse mødre lever, efter min bedste overbevisning en tilværelse, der på 

mange måder ligner det tidsbillede en film som Støv på hjernen giver. 

 

Kort sagt, hvad tilknytning til arbejdsmarkedet angår, så har forældrekredsen omkring 

børnehaverne siden begyndelsen af forrige århundrede spejlet nutidens. 

Forskellen set fra samfundets side er, at der er blevet flere, ja, at det nu stort set gælder alle 

forældre (mødre). 

 

Selvom statistikken viser, at der var langt færre mødre, der var tilknyttet arbejdsmarkedet før 

1960 end nu, så delte de vilkår med dagens mødre. Selvom livsformerne, som Anne-Dorthe 

Hestbæk beskriver det, ikke var statistisk dominerende for kvinder, var de lige fuldt til stede 

for nogle kvinder, og i alleer højeste grad for de mødre, hvis børn gik i børnehave.  

Det samme gælder de børn, der før 1960 gik i børnehave. Skønt de procentvist afspejlede en 

mindre del af deres jævnaldrende, så var der lige fuldt for deres vedkommende tale om 

dobbeltsocialisering, eller ’simultan påvirkning’. (Sommer, 2003, s.34) 

Det, at der blev flere af dem op gennem de sidste 40 år medførte ikke i sig selv noget 

paradigmeskift i den pædagogiske praksis. 

 



 
37 

 

 

Ifølge undersøgelsen Forældreskab i 90’erne kunne der i et lille og relativt homogent land 

som Danmark ses tydelige forskelle mellem livsformerne, når det gælder forældreskabets 

præg af henholdsvis tradition og modernitet. (Hestbæk, 1999, s.167) 

Modernitet kendetegnet ved 

 Refleksivt styrede handlinger, en bevidst forholden sig til spørgsmålene bag 

handlingerne. 

 Forhandlende. 

Men når det f.eks. gjaldt børneopdragelsens idealer, så var der stor overensstemmelse – 

mindre dog, når det gælder den faktiske adfærd. (Hestbæk, 1999, s.167) 

 

Følgende opdragelsesværdier var til afstemning: 

 Selvstændighed 

 Tolerance 

 Fantasi 

 Velopdragen optræden 

 Sparsommelighed 

 Ansvarsfølelse 

 Lydighed 

 Hensyntagen til andre 

 

Først og fremmest var opdragelsesværdierne selvstændighed og ansvarlighed i top hos 

forældrene. Alle pegede på mindst én af disse værdier. 

Derefter pegedes der på fantasi og tolerance. 

Lydighed, velopdragen optræden og sparsommelighed stod derimod ikke i høj kurs, men 

havde kun sporadisk tilslutning. (Hestbæk, 1999, s.168) 

 

Dion Sommer beskriver i Barndomspsykologiske facetter de opdragelsesværdier, man fandt i 

den store landsdækkende undersøgelse Børns Opvækstvilkår påbegyndt i 1996. 

 

I denne undersøgelse er forældrene opdelt efter uddannelsesmæssig baggrund: 

Specialarbejderuddannelse, EFG-basisår, Fuldført lærlinge- eller EFG-uddannelse Anden 

faglig uddannelse, korte videregående uddannelser, Mellemlang videregående uddannelse, 

Lange videregående uddannelser. 

Det pågældende kapitel fokuserer på mødres svar, men anfører, at der er stort sammenfald 

mellem fædres og mødres erhvervsuddannelser. (Sommer, 2003, s.77) 

 

Egenskaber, mødre lægger vægt på, at børn lærer hjemmefra 

 Selvstændighed  83 pct. 

 Hensyntagen til andre 63 pct. 

 Ansvarsfølelse  52 pct. 

 Velopdragen optræden 35 pct. 

 Fantasi  29 pct. 

 Tolerance  26 pct. 

 Lydighed   9 pct. 

 Sparsommelighed   0 pct. 

 

Dion Sommer sammenfatter ovenstående således: selvstændighed er prioriteret højst, men 

også barnets sociale kompetencer vægtes højt. Der hyldes en blanding af individualisme og 

kollektivisme, egenskaber, der forbindes med et samfund i hastig forandring. 
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Anne-Dorthe Hestbæk påpeger på sin side, at selvom vi bruger de samme ord, er det ikke 

sikkert, at vi tillægger dem det samme begrebsmæssige indhold. Her ligger hun på linie med 

Jens Sigsgaard, der bemærkede: 

”Groft sagt kan vi udtrykke situationen sådan, at vi alle sammen siger det samme, men vi 

mener noget forskelligt dermed. Uenigheden kommer frem, så snart vi nærmer os mere 

konkrete anvisninger”” (Sigsgaard, 1960/a) 

 

Det er tilsyneladende lykkedes Dion Sommer bedre at differentier mellem, hvad det er, de 

forskellige grupper af forældrene lægger i ordene, og at forældres erhvervsuddannelse er nært 

forbundet med hvilke specifikke opdragelsesværdier, de hylder. (Sommer, 2003, s.76) 

 

Tolerance og fantasi, der jo lå højt i alle grupper hos Anne-Dorthe Hestbæk nævnes således i 

Sommers undersøgelse mere end 3 gange så ofte af længe videreuddannede forældre end af 

EFG forældre. Fantasi er også vigtig for mere end dobbelt så mange med de lange 

videregående uddannelser end for forældre med en relativ kortere erhvervsrettet uddannelse. 

(Sommer, 2003, s.77) 

 

Sammenfattende kan man sige, at med det forbehold, at der lægges noget forskelligt i 

begreberne hersker der stor enighed om at selvstændighed og ansvarlighed er ønskværdige 

opdragelsesmål. Fantasi og tolerance derimod synes at være opdragelsesmål, der hyldes i den 

længere uddannede del af befolkningen, den del af befolkningen, der besidder modernitetens 

kendetegn: Refleksivt styrede handlinger, en bevidst forholden sig til spørgsmålene bag 

handlingerne og forhandlende, som ovenfor anført. 

 

Disse postmoderne opdragelsesidealer ligger meget nær på, hvad Kirsten Sigsgaard som 

ganske ung mor udtrykte således: 

”Maalet for Opdragelsen af mine Børn kan jeg kortest udtrykke i, at jeg ønsker, de skal 

blive selvstændige, initiativrige og fordomsfri voksne, der er i Stand til at tilpasse sig vort 

Samfund. Jeg ønsker at bevare og udvikle al den Aktivitet, Nysgerrighed og Aabenhed, 

som vi finder hos de helt smaa Børn.” (Sigsgaard,K Børn 7/46) 

 

 

 

 

’Postmoderne’ opdragelsesmål hos Jens Sigsgaard 
og hans kreds? 

I min analyse af holdningerne hos Jens Sigsgaards og hans kreds, har jeg ingen mulighed for 

at lave en undersøgelse, som den Anne-Dorte Hestbæk  og Dion Sommer har foretaget. 

Jeg kan derfor ikke foretage en kvantitativ undersøgelse. 

 

Men jeg vil i det følgende forsøge at redegøre for, hvorledes opdragelsesværdierne: 

selvstændighed, ansvarlighed, fantasi og tolerance eksisterer i Jens Sigsgaards forståelse af 

opdragelsesværdier og i hvilken kontekst de dukker op. 

 

Det forhold, som Anne-Dorthe Hestbæk som ovenfor nævnt påpeger, at det kan være 

vanskeligt at vide, hvad der rent faktisk lægges i ordene, gør sig naturligvis i endnu højere 

grad gældende, når tekster fra en anden tid skal analyseres. 
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Selvstændighed 

 

Selvstændighed er et opdragelsesmål, der rangerer højt blandt forældrene både hos Hestbæk 

og Sommer, ja, det rangerer højest blandt de forældre, Sommer har spurgt, nemlig med 83% 

hvor ’hensyntagen til andre´ med 63 % som det næste. 

 

Under overskriften ’Barnet træder ud i verden’ (Sigsgaard, 1945, s.33) beskriver Jens 

Sigsgaard, hvorledes verden åbner sig for det barn, der, når det kan gå, selv kan opsøge 

personer og ting. ’før kom verden til barnet, nu kommer barnet til verden’. Også 

sprogudviklingen, siger Jens Sigsgaard, bidrager til udvidelse af barnets kontaktområde. 

Barnet lærer, at det kan komme i forbindelse med ting, der er uden for rækkevidde, bare ved 

at nævne tingens navn.  

’Før har det saa godt som udelukkende været afhængig af omgivelsernes forgodtbefindende.’ 

’Så godt som’ altså ikke udelukkende . . en vis indflydelse tillægger Jens Sigsgaard altså også 

det helt lille barn. Men som sagt, nu træder barnet for alvor ud i verden … det kaster sig 

jublende ud i livet for at erobre det. (min understregning)  

Det er desværre (min understregning) nødvendigt at begrænse barnets handlefrihed. 

”Men det er nødvendigt – ellers slaas der alt for mange ting i stykker, og barnet skal jo 

ogsaa helst slippe nogenlunde (min understregning) helskindet fra de mange eventyr” 

(Sigsgaard, 1945, s.33) 

 

Barnet er altså nok sårbart og udsat, men ingenlunde inkompetent, og skulle der falde knubs 

undervejs i barnets erobringstogt, så er det hvad man må regne med, når barnet bare slipper 

nogenlunde helskindet. 

”En vis risiko er man nødt til at løbe” (Sigsgaard, 1945, s.37) 

 

Jens Sigsgaard kommer ind på ’trodsalderen’ og kalder den af livsvigtig betydning. 

”De kræfter i det lille barn, der faar det til at gaa paa opdagelsesrejse i den store verden 

for at lære den nærmere at kende, og som ligger bag barnets rent kropslige 

funktionsglæde, lader sig ikke saa let kue, hvis barnet ellers er sundt og rask, og det er 

godt det samme. 

Den tilpasning, barnet skal kunne præstere for at svare til de krav, det civiliserede 

samfund stiller, er saa omfattende, at man kun vanskeligt kan gøre sig nogen forestilling 

derom. I løbet af faa aar skal menneskebarnet tilegne sig (min understregning) levesæt og 

færdigheder, som det har taget menneskeheden hundredtusinder af aar at naa frem til.” 

(Sigsgaard, 1945, s.35) 

 

Allerede i barnets 1-års alder er der altså i Jens Sigsgaards forståelse tale om en aktiv 

tilegnelse, om en opdagelses- erobringsrejse. 

”Den, der har set, med hvilken ihærdighed det lille barn gaar løs paa en opgave, vil 

ogsaa forstaa, at der er af betydning at bevare dette ukuelige gaa-paa mod.” (Sigsgaard, 

1945, s.35) 

 

Måden hvorpå den voksne kan bevare barnets gå-på mod er dels ved at tale med det og lege 

med det, dels ved ikke at forstyrre og afbryde. For barnet lærer væsentlig gennem egne 

erfaringer, og derfor er det, ifølge Jens Sigsgaard vigtigere at tilpasse omgivelserne til barnets 

behov end at tilpasse barnet til omgivelserne. 
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Hvad angår børnehaverne siger Jens Sigsgaard, at byens småbørn har det bedst i en 

børnehave. 

” - - men det må ikke være et Sted, hvor man skynder for meget paa dem. Det er saa 

misforstaaet, at man i en Børnehave absolut hver Dag skal igennem et bestemt Program, 

og at man af den Aarsag tvinges til at skynde paa Børnene. Smaabørn skal have den Fred, 

de selv ønsker sig.”  (Sigsgaard, Børn 6/1943)2 

 

Igen og igen pointerer Jens Sigsgaard barnets behov for ro. Barnet er netop ikke novicen, 

barnet er, hvis det får roen til det, aktiv deltager i sin egen udviklingsproces. Barnet må ikke 

hele tiden påtvinges en ydre virkelighed. 

”Den indvending, at barnet jo dog ogsaa skal lære at indordne sig, kan afvises med, at det 

er der heller ingen fare for, at det ikke gør. Tilbage bliver altid saa mange omraader, 

hvor barnet er tvunget til at tilpasse sig, at det er mere end rigeligt.” 

(…) 

Tilbage bliver en sidste aarsag som vanskelig kan, og i hvert fald slet ikke bør fjernes. Det 

er barnets krav paa ogsaa at faa lov at sætte sin vilje igennem.” (Sigsgaard, 1945, s.38) 

 

Jens Sigsgaard fremhæver som eksempel på selvstændighed historien om den lille pige, der 

ikke ville gå ind i lejligheden. Moderen efterlod da pigen i forstuen. Pigen sad en tid derude 

og surmulede, men da moderen gik ud for at se, hvordan det gik, var barnet i færd med at 

kravle ind og sagde triumferende: ”Jeg kravler ind”. (Sigsgaard, 1945, s.40) 

 

Jens Sigsgaard nævner at ”I Grønland kan man se bittesmaa eksimobørn jagte efter hinanden 

med barberbladsskarpe flænseknive, springende omkring i brændingen fra isflage til isflage.” 

Og han citerer en ’gammel eskimo’ for begrundelsen for den ’efter vor mening helt 

usandsynlige opdragelse’: 

”Hvis et barn uophørligt formanes og irettesættes: Gør ikke det, lav nu ikke spektakel 

o.s.v. saa bliver ørerne ligesom hundeører, og barnet bliver sløvt hele livet igennem. 

Dumme mennesker er dumme, i samme grad som det i barndommen er blevet dem forbudt 

at gøre det og det. Det er bedre at løbe risikoen, at barnet stikker sit øje ud med en spids 

kniv, end at tage kniven og saaledes med sikkerhed gøre det dumt.” (Sigsgaard, 1945, 

s.37) 

 

Jens Sigsgaard anbefaler dog ikke metoden uden forbehold til de hjemlige forhold. Men han 

gentager: En vis risiko er man nødt til at løbe. Og han opsummerer: ”Børn, der aldrig har 

haft nogen trodsalder bliver almindeligvis viljesvage mennesker.” Og tilføjer i øvrigt at 

betegnelsen trodsalder er misvisende. ”Det er ikke barnet, der er noget i vejen med, men dets 

omgivelser, der ikke tillader tilfredsstillelse af dets stærke behov” (behov for at undersøge, 

efterligne og lege) (Sigsgaard, 1945, s.37) 

 

”Børnene maa opdrages til at kunne lege selvstændigt i smaa grupper uden bestandig 

opsigt og omsorg fra børnehavelærerinden. Derved reguleres deres beskæftigelsesbehov 

af sig selv. Hvis et barn ikke faar lejlighed til at faa tilfredsstillet den trang, der hos alle 

børn, til engang imellem at trække sig tilbage til ensomheden, opstaar let social 

overanstrengelse.” (Sigsgaard, 1947, s. 1945) 

Barnet er altså ikke inkompetent, men har personlig kompetence til selv at regulere 

kommunikationen. 

 

Idet man altså, som netop Anne-Dorthe Hestbæk også anfører, må tage forbehold for, at det 

kan være forskelligt, hvad der forstås ved begrebet selvstændighed, så vil jeg konkludere, at 

                                                
2  Udtalelsen falder i et interview af Kate Fleron, der som det senere skulle vise sig var særdeles aktiv i 

modstandskampen på det pågældende tidspunkt 
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ønsket om at respektere barnets selvstændighed, og yderligere styrke selvstændigheden, altså 

opdrage barnet til selvstændighed, gennemløber Sigsgaards udsagn som en rød tråd. 

 

Ansvarlighed 

 

Ansvarlighed var det andet opdragelsesmål, der rangerede højt i Anne-Dorthe Hestbæks 

undersøgelse, og som med 52% lå som nummer 3 i Dion Sommers undersøgelse. 

 

Ansvar synes ikke ved første øjekast at have stået eksplicit højest på Jens Sigsgaards liste 

over opdragelsesmål, når det gælder det lille barn. Jeg har faktisk ikke kunnet finde ordet 

ansvar i forbindelse med børnehavebarnet. 

 

Jens Sigsgaard var selv opvokset på landet, og hans bror Thomas Sigsgaard vælger i 

jubilæumsskriftet i anledning af Jens Sigsgaards 60 års fødselsdag at skrive et digt ”De blå 

bjerge”, (Sigsgaard, T, 1970, s.24) hvor han bl.a. skriver: 

 

”En dag læsses høet på vogne, 

der gynger bag prustende heste. 

Vi ligger deroppe og drømmer 

om rejser til fjerne steder.” 

 

Det er min antagelse, at brødrene naturligvis har hjulpet med hø-høsten. Alt taler for at mene, 

at brødrene ikke blot er blevet tilkaldt for at gynge på hølæsset, når arbejdet med at lange høet 

op var overstået. Men som jeg senere skal komme tilbage til, så mener Jens Sigsgaard, at 

barnet gennem leget kompenserer for det moderne samfunds manglende mulighed for 

deltagelse i produktionslivet. 

 

I mere overordnet betydning har Jens Sigsgaarde dog ansvarligheden for øje. I et særtryk af 

Norsk Pedagogisk Årbok skriver han således i 1946: 

”Børnehavens væsentligste opgave er at skabe gode samfundsmedlemmer” (Sigsgaard, 1947, 

s. 142) 

 

Jeg tillader mig, skønt ordet ansvar ikke direkte nævnes, at der i udtrykket ’gode 

samfundsmedlemmer’ sådan som jo også Kirsten Sigsgaard som ovenfor anført udtrykte det 

”at blive i Stand til at tilpasse sig vort Samfund” er indbefattet ansvarlighed. 

 

’Ansvar’ kan godt ses som et indadrettet begreb, altså tage ansvar for sig selv, f.eks. ’ansvar 

for egen læring’. Almindeligvis vil man dog i begrebet ’ansvar’ også forstå medansvar, altså 

at tage ansvar for andre i situationen. Være gode samfundsmedlemmer. 

 

Kirsten Sigsgaard skrev i 1945 en lille bog om ”Børn og Penge”, hvor hun indirekte kredser 

om begrebet ansvar uden direkte at nævne ordet. F.eks. skriver hun om børns brug af egne 

lommepenge: 

”Børnene maa have lov at anvende dem nøjagtig, som de har lyst. Det kan være fristende 

at gribe ind, naar man ser pengene gaa til ting, der forekommer os ufornuftige, men det 

kan ikke siges stærkt nok, at det vil være forkert i det lange løb. (…) Det er berettiget at 

søge at give gode raad eller gennemdrøfte sagen med børnene, men kun hvis man kan 

gøre det saadan, at de føler sig fri til at forkaste eller acceptere den voksnes forslag. Hvis 

vi benytter os af vor autoritet over for børnene, forhindrer vi dem i at gøre deres egne 

erfaringer. Det er forkert, for det er kun ved at benytte sine penge baade dumt og klogt, at 

børnene lærer at forstaa forskellen” (Sigsgaard,K, 1945, s.32) 
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Her ser jeg ansvarsbegrebet indirekte i forhold til barnets evne til at tage ansvar for sig selv. 

Men også – igen indirekte – for med tiden at blive en ansvarsfuld samfundsborger. 

 

I det følgende citat fra artiklen kommer Jens Sigsgaard ind på balancen mellem individualitet 

og helhedens tarv. 

 

Dernæst er det ogsaa spørgsmaalet om, hvor megen vægt man vil lægge paa udviklingen 

af barnets individualitet, respektivt3 dets opdragelse til at kunne indordne sig under 

helhedens tarv. Ingen vil opdrage til 100 pct. individualister og heller ingen til rene 

’massemennesker’ uden individuelt særpræg. 

Inger Merete Nordentoft anfører (Demokratiet og skolen Kbh. 1945) som demokratiets 

opdragelsesmaal, at dette maa være at skabe mennesker, der kan tænke frit og 

selvstændigt, og som kan samarbejde med andre og indordne sig under helhedens tarv.” 

(Sigsgaard, 1947, s.143) 

 

Jens Sigsgaard ser altså individualitet og kollektivisme ikke som hinandens modsætninger 

men som to sider af samme sag i målet: ”At blive en acceptabel borger i det samfund det 

(barnet) fødes i.” (Sigsgaard, 1945, s.143) 

 

Og han vender sig til ’studier af primitiv pædagogik’ ”hvorved her forstaas opdragelsen hos 

naturfolkene” for at få indblik i ”Hvordan den komplicerede proces foregaar, der fører 

individet fra den nydende tilstand ved moderens bryst til ydende medlem i stammens 

produktionsliv.” 

 

Det Jens Sigsgaard fremhæver hos naturfolkene, og som han i lighed med Alva Myrdahl (se 

kapitlet valg af kilder) påpeger, at det moderne barn mangler, er barnets tidlige mulighed for 

at deltage aktivt i produktionslivet. 

”Dets (natur-barnets) levevis bliver omtrent identisk med den voksnes, og leg kendes 

næsten ikke. Barnets efterlignelsesdrift faar nemlig fuld tilfredsstillelse, og disciplinære 

problemer opstaar meget sjældent 

Men saa snart vi kommer til højerestaaende samfundsformer bliver forholdene 

anderledes. Den gennemførte arbejdsdeling og de mere komplicerede arbejdsmetoder 

medfører, at barnet ikke længere kan deltage aktivt i produktionslivet. Dets 

efterlignelsesdrift faar da udløsning gennem leg, der i alle de simpleste former simpelthen 

kun er en afspejling af de voksnses beskæftigelse. 

Medens arbejdet har den funktion at skabe sociale værdier, har legen den funktion ad 

direkte vej at vænne menneskene til de fysiske og intellektuelle færdigheder, der er en 

nødvendig forudsætning for arbejdet” (Sigsgaard, 1945, s.143) 

 

Når barnet altså på grund af de komplicerede produktionsformer ikke direkte kan opdrages til 

at tage medansvar i skabelsen af de sociale værdier, så må det ske gennem legen. Derfor har 

Jens Sigsgaard heller ikke meget til overs for ’didaktiske beskæftigelsesmaterialer’ (se 

Montessori diskussionen tidligere i opgaven) ”Hvis man ikke helt vil afskaffe det, maa man i 

det mindste være klar over dets sekundære betydning som en erstatning for de erfaringer, der 

indhøstes i varierede, mere virkelighedslignende situationer”  (Sigsgaard, 1945, s.145) 

 

Først når fokus rettes på det store barn, der nærmer sig puberteten, finder jeg ordet ansvar 

direkte nævnt. 

 

                                                
3 der står i teksten ’respontivt’, jeg mener, det er en fejl, og at der bør stå ’respektivt’ 
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Sidste kapitel i ”Barnets verden handler om ’Overgangsaarene’: 

”Hidtil har de (børnene) levet paa andres erfaringer og ansvar. Nu skal de til at staa paa 

egne ben, og det koster mange gange strid mellem forældrene og de unge – en strid der i 

adskillige tilfælde kan udløse en aaben konflikt, der ofte har det ejendommelige præg, at 

retten er paa begge sider. Det er forstaaeligt, naar forældrene føler sig forpligtet til at 

lade deres eget livs ofte dyrekøbte erfaringer gaa i arv til de unge for at skaane dem for 

de skuffelser og nederlag, forældrene selv har lidt. Og det er ligesaa forstaaeligt og 

berettiget, naar de unge nægter at modtage arvegodset. Enhver generation maa til en vis 

grad gøre sine egne erfaringer. Det er nødvendigt i et samfund, der stadig udvikler sig. 

Der er en nøje sammenhæng mellem konflikterne mellem gammel og ny generation og de 

kulturformer, hvorunde de finder sted. I Kina, hvor udviklingen gennem aarhundreder 

stod stille, kunde slægtleddenes erfaringer og leveregler gennem generationer nedarves 

uændret – men de resulterede altsaa ogsaa i, at kulturudviklingen standsede.” 

(…) 

Det er ogsaa forstaaeligt, at de ældre er ængstelige for at lade de unge leve paa eget 

ansvar. Netop i overgangsaarene er deres egne planer og beslutninger springende og 

øjebliksbestemte; men det er nødvendigt, at de unge faar lov, fordi intet er saa udviklende 

for dem (Sigsgaard, 1945, s.115) 

 

Igen er det ved første blik ansvar for egen udvikling, der skal støttes. Men endemålet viser det 

sig er at man gennem egne erfaringer bliver i stand til at leve i ’et samfund, der stadig 

udvikler sig’. 

 

Ansvarsfølelse spiller altså ligesom hos moderne forældre også i Sigsgaards verdensbillede en 

stor rolle. 

 

Fantasi 

 

Fantasi var et opdragelsesmål, der i Anne-Dorthe Hestbæks undersøgelse kom ind ikke på 

linie med selvstændighed og ansvarlighed, hvoraf alle havde peget på mindst en af disse 

værdier, men pænt derefter (Hestbæk, 2000, s.167). En modernitetspræget værdi, kalder 

Anne-Dorthe Hestbæk det, og i Dion Sommers undersøgelse er tilslutningen til fantasi dag 

også helt nede på 29 %, under de 35% der tilslutter sig velopdragen optræden. Så igen må det 

understreges, at det i høj grad er et spørgsmål, hvad den enkelte lægger i begrebet. 

 

Fantasi vil ifølge Politikens filosofileksikon (1983, s.210) sige evne eller kraft til at forestille 

sig noget, som ikke er, nærmere bestemt billedskabende evne. 

For børn er der meget, som stadig ikke er, i den forstand at de endnu ikke har fundet ud af, 

hvad der er, og hvordan det, der er, hænger sammen og skal forstås.  

 

 

 

 

 

Det var Jens Sigsgaards overbevisning, at børnene gennem fantasien arbejder med 

virkeligheden. F.eks. lærer barnet den virkelige virkelighed at kende gennem eventyrene, fordi 

i eventyrene er alle tilfældige faktorer borteliminerede, og tilbage var kun en tendens, en 

stræben efter at almindeliggøre en livsanskuelse. (Sigsgaard, J. 1943, s.44) Derfor var børns 

trang efter det eventyrlige og børns fantasier i bund og grund meget jordnære, men 

blomstrende, skabende, fabulerende, hvad enten barnet udtrykte sig mundtligt, kropsligt eller 

med det, man kaldte skabende arbejde. 
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Således skrev han (1948, s.38): 

”Det man kalder skabende Arbejde, omfatter stort set Børnenes egen selvstændige 

Produktivitet inden for Tegning, Maling, Farveklip, Modellering, Sang, Musik o.s.v., og 

nogle vil ogsaa hertil regne Børnenes egen Eventyrdigtning. Stort set omfatter det 

skabende Arbejde alle Kunstarter, og rimeligvis er der ogsaa en Forbindelse, saaledes at 

det skabende Arbejde hos Børn svarer til de voksnes kunstneriske Frembringelser.”  

I Jens Sigsgaards syn på barnet, hænger selvstændighed (børnenes egen selvstændige 

produktivitet) og fantasi (skabende arbejde) sammen. Jens Sigsgaard udtaler sig sjældent for 

ikke at sige aldrig kategorisk og skråsikkert. Derfor siger han forsigtigt, at der rimeligvis (min 

understregning) er en forbindelse mellem børns skabende arbejde og voksnes kunstneriske 

frembringelse. 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, maj 1945 

 

Som jeg ovenfor har nævnt, var spørgsmålet om legepladser, og her ikke mindst 

skrammellegepladser noget, der lå Jens Sigsgaard stærkt på sinde. Men også de øvrige 

kreative/kunstneriske udtryk var en fast bestanddel i hans billede af, hvad barndom burde 

indeholde. 

I 1949 så fagfordelingen i den 2 årige uddannelse af børnehavelærerinder således ud, idet 

tallene angiver det antal timer, der tillægges faget: 

Psykologi: 144 

Pædagogik:72 

Børnehavelære: 144 

Sociale fag og børnelovgivning: 72 
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Sundhedslære: 72 

Naturkundskab og biologi: 36 

Dansk, børnelitteratur: 72 

Sang og sanglege: 108 

Tegning: 72 

Rytmik og gymnastik: 72 evt. 108 

Manuelt arbejde herunder træsløjd 180 evt. 216 

Valgfri fag: 108 

Dertil kom, at undervisningen omfattede mindst 15 timers ugentlig praktik samt mindst to 

ugers årlig heldagstjeneste i en børnehave samt i sommerferien mellem de to undervisningsår 

mindst 3 ugers tjeneste i en sommerkoloni for børn. (Sigsgaard, 1949, s.233) 

 

Hvis man opdeler fagrækken i det, man i dag kalder ’teorifag’ (den pædagogisk/psykologiske 

faggruppe, den sosial/sundhedsfaglige og KOL) og ’aktivitets- og kulturfag’ så udgjorde 

aktivitets- og kulturfagene i 1949 mellem 55 og 59 %. I dag udgør de i følge § 4 i Lov af 

1.11.2000 om uddannelse af pædagoger 40 %. 

 

Af egen erfaring ved jeg, at ikke mindst i praktikperioderne fik den studerende lejlighed til at 

erhverve sig færdigheder på netop dette felt. Måske var det dengang i modsætning uden tvivl 

til nu sådan, at praktikvejlederen forenede det nyttige med det behagelige, når hun i en 

periode overlod det musisk – kreative arbejde til den studerende (praktikanten) og begrænsede 

sin egen indsats til at bedømme resultatet i ”besvarelsen af en Række bestemte, for alle Elever 

fælles Spørgsmaal.” 

 

Når dertil kommer, at de valgfri fag – hvis jeg husker ret – netop var indenfor det musisk-

kreative område, ja, så var uddannelsen så afgjort indstillet til at styrke netop børns fantasi og 

skabende arbejde. 

 

Jens Sigsgaard knyttede til seminariet en kreds af kunstnere. 

I jubilæumsskriftet fra 1960 beskriver han en fest der blev afholdt i 1942. 

”Foråret fejrede vi med en fest i Empiresalen på Blegdamsvej. Egill Jacobsen og Asger 

Jorn hjalp os med at udsmykke salen med 8 m. lange malerier på maskinpapir – hvad ville 

de ikke have været værd i dag – og der var bl.a. oplæsning af Sigfred Pedersen og Bendt 

Rothe”(Sigsgaard, 1960, s. 10) 

 

Jens Sigsgaard nød at fortælle historien og med malende armbevægelser beskrive, hvorledes 

man dagen derpå flåede metervis at kunst af væggene og proppede dem i skraldebøtterne i 

gården. 

 

Netop artikel i Politiken dec. 1935 Barnet som kunstner som Jens Sigsgaard var medforfatter 

til, vakte Sofus Baggers interesse og var anledning til, at Jens Sigsgaard blev ansat som lærer i 

dansk og psykologi på Frøbelseminariet, som han så siden overtog efter Sofus Bagger. 

Kirsten Sigsgaard fortalte mange år efter: 

”Det politiske og kulturelle opbrud i 20’erne og 30’erne gav nye opfattelser af kunst og 

kunstens funktion, trods nazisme, verdenskrig og besættelse. 

Mange kunstnere og pædagoger fandt fra hver deres indfaldsvinkel sammen i en fælles 

interesse for psykologi, og for barnets fantasi (min understregning), spontanitet og 

skabende udfoldelse. 

F.eks. hjalp Jens kunstnergruppen Kammeraterne med at skaffe børnetegninger til en 

ophængning sammen med kunstnernes egne værker på Den Frie Udstilling.” (Sigsgaard, 

K, 1998, s.2) 
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Da Jens Sigsgaard overtog Frøbelseminariet, foregik undervisningen i børnehaven i 

Hjortøgade. Om formiddagen var der børnehave, om eftermiddagen seminarium. 

Børnehavens leder Kirsten Gad, (selv færdiguddannet i 1938) underviste også de vordende 

børnehavelærerinder i metodik, leg og manuelt arbejde. 

Blandt de børn, der om formiddagen frekventerede børnehaven var Asger Jorns søn. 

Kirsten Gad fortalte siden om, hvordan det gik til, at Cobra-gruppen udfoldede sig på 

væggene, således som det den dag i dag kan ses: 

”Huset her var opført i 1923, og har været indrettet til børnehave næsten lige siden, og 

jeg vil da godt indrømme, at det sætter ikke fantasien i gang, hverken hos børn eller 

voksne, med så bare vægge mellem vinduerne og langs lofterne.  

Men en kunstner som Asger Jorn så straks mulighederne for at muntre op på det hele og 

udfolde sig med farver og pensler, så han sagde simpelthen: ’Kan vi ikke bruge jeres 

vægge til at gå videre med vores ideer til udsmykning af en børnehave, når det nu virker 

så tomt og bart her?’”(…) Vi havde nogle meget fornøjelige dage med disse unge 

kunstnere, som var sjove og glade for børnene, der vrimlede omkring dem. De gik ind på 

børnenes snak og udvekslede ideer og forslag med dem” (Gad, 1998, s.22) 

 

At Kirsten Gad ikke led af en eller anden specielt floromvunden forestilling om børn som alle 

som én specielt kunstnerisk og fantasifuldt begavede små størrelser, vidner følgende lille 

anekdote om: 

”En af de meget interesserede 5-6 års drenge opsøgte mig og sagde: ’Og véd du hvad, så 

spurgte jeg hende (Else Alfelt), hvad det var hun lavede, og så sagde hun: Kan du ikke se, 

at det er nogle bjerge og marker og solen skinne på dem – Men jeg siger nu, at det er 

noget godt skidt – det siger jeg.’” (Gad, 1998, s.22) 

Eller sagt på en anden måde, fantasi skulle, som jeg startede afsnittet med at sige, forstås som 

børns forsøg på at forstå virkeligheden, og denne lille dreng fandt ingen hjælp i Else Alfelts 

malerier. 

 

Når Jens Sigsgaard skulle begrunde sin interesse for børns skabende arbejde, henviste han 

f.eks. til Alva Myrdal: ”Det er urimeligt og unødvendigt overhovedet at forsøge rationelt at 

forsvare en virksomhed, som er tilstrækkelig motiveret deri, at den medfører 

glæde”(Sigsgaard, 1945, s. 71) 

Netop glæden og også naturligheden er det, Jens Sigsgaard fremhæver f.eks. ved børns 

fabuleren og spontansang. De giver, siger han, præstationsglæde og er mere 

udviklingsfremmende end efterligning. (Sigsgaard, 1945, s. 71) 

Men, bemærker han også ”Den antagelse at barnet principielt tænker paa en anden maade 

end voksne, holder næppe sti. Barnet tænker logisk nok ud fra sine forudsætninger.” 

(Sigsgaard, 1945, s. 91) 

 

Et af Jens Sigsgaards samleobjekter var derfor eksempler på ’vrøvlevers’, der ikke var ’vrøvl’ 

men børns logiske forsøg på at skabe mening i noget – i deres øren – vrøvl. 

Eksempel ’Oppe i gardinerne, vokser appelsinerne’, der som Jens Sigsgaard forklarede var en 

omskrivning af ’Hist i Appenninerne, vokser appelsinerne’4 

 

Hele spørgsmålet omkring kreativitet, børns skabende arbejde og fantasi spiller i det hele 

taget en så stor rolle i børnehavetraditionen, at jeg senere vil behandle det særskilt i kapitlet 

’Kreativitet og skabende arbejde’. 

                                                
4 Jeg har desværre endnu ikke kunnet finde frem til originalen, men har fået udlægningen bekræftet af 
Peter Sigsgaard, Jens og Kirsten Sigsgaards ældste søn. 
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Tolerance 

 

Det mål specifikt at opdrage børnene til tolerance, således som der hos moderne forældre 

ifølge Anne-Dorte Hestbæk er en vis konsensus om, har jeg ikke fundet i eksplicit form hos 

Sigsgaard og hans kreds. 

Anne-Dorthe Hestbæk stiller da også selv spørgsmålet, hvad forældrene egentlig forstår ved 

f.eks. tolerance og bemærker, at den gennemgående pædagogiske diskurs i det seneste årti 

bl.a. har drejet sig om tolerance, og at forældrene naturligvis påvirkes af denne offentlige 

diskurs og har det i baghovedet, når de interviewes til en undersøgelse af den art. (Hestbæk, 

1999, s.168) 

Tolerance kan altså forstås som et generelt plus-ord man ikke tager afstand fra, for ikke at 

skuffe spørgeren. Ingen vil forstå sig selv som et intolerant menneske. 

 

På den anden side er tolerance i Dion Sommers undersøgelse (Sommer, 2003, s.77) en 

bundskraber med 26 %, kun over lydighed (9 %) og sparsommelighed (0 %) der jo også hos 

Anne-Dorthe Hestbæk er noget, moderne forældre ikke går op i.  

 

Jeg fandt imidlertid undervejs i min fornyede interesse for Børn – alle forældres blad et antal 

artikler om flygtningebørn, herunder to artikler om tyske flygtningebørn. Disse artikler satte 

på deres egen måde tolerance på dagsordenen. Her tolerance forstået som ’fordragelighed, 

tålsomhed m.h.t. andres afvigende mening’ (Munksgårds fremmedordbog 1981) 

 

Jeg studsede over artiklerne, fordi der netop i begyndelsen af året har været en diskussion på 

baggrund af overlæge Kirsten Lylloffs artikel Dødsårsager for tyske flygtningebørn 1945 

(Lylloff, 2000, s. 1227-30) 

 

Som enhver kan forsikre sig om, ved at gå en tur på f.eks. Odense kirkegård, døde et meget 

stort antal tyske flygtningebørn i 1945. Kirsten Lylloff har henledt opmærksomheden på at 

Danmarks Lægeforening skrev således til sine medlemmer i 15.03.45: ”I betragtning af de 

her i landet herskende forhold mener lægeforeningen ikke at kunne medvirke ved organisation 

af nogen form for lægehjælp til tyske civilflygtninge”. Kirsten Lylloff mener, at det var 

undtagelsen, der bekræftede reglen, når der findes eksempler på, at læger alligevel har hjulpet 

syge, tyske flygtningebørn. Kendt er det også, at den senere medicinaldirektør Esther 

Ammundsen i en beretning fra Blegdamshospitalet skrev: ”Det er meget vanskeligt at afvise 

disse patienter, der trænger hårdt til indlæggelse, men det er mit bestemte indtryk, at havde 

man blot én gang gået uden for de givne regler, var dette øjeblikkeligt kendt i vide kredse og 

havde dermed medført nye indlæggelser.” 

 

Jeg skal på ingen måde sætte mig til dom i den debat om besættelsestidens historie, som nu 

senest Statsministeren har ytret sig i. 

 

Når jeg nævner sagen i denne forbindelse er det, fordi Børn – alle forældres blad i november 

1950 under overskriften ’En verdens onde samvittighed’ bringer en artikel af Else Mehlsen 

om tyske, invalide flygtningebørn på sommerlejer på Enø. 

”Eksisterer der endnu mennesker, som af fuldeste overbevisning trækker på skuldrene af vort 

lands forsøg på at hjælpe krigsramte tyske børn, ville de sikkert ændre mening, hvis de 

besøgte en lejer som den, der her er tale om”. 

”Jeg hader ingen mennesker, siger drengen, der består af en krop med arme.” 

 

Der kan naturligvis være sket et holdningsmæssigt skred på en periode fra 1945 og 1950.  

Men at der stadig er tale om ond samvittighed og om at nogen blot trækker på skuldrene, 

fremgår altså. 
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Allerede i i 1946 skriver Elisabeth Rotten i Børn – alle forældres blad en omtale af Pestalozzi 

Dorf i Schweiz, for franske, polske, hollandske og græske flygtningebørn, og i 1949 finder vi 

en artikel af Magna Hartvig om israelske børn ”Børn, der aldrig har fået et godnatkys”. Det 

har ikke været kontroversielt, tvært imod, at beskæftige sig med disse flygtningebørn.  

 

Og så igen i februar 1952 en artikel af Tove Smidth: ”Tre måneders ferie fra nød og 

fattigdom” om et en ferielejer oprettet i 1948 af Dansk Mellemfolkeligt Samvirke. 

”Titusinder af tyske børn, flygtningebørn og udbombede, lever endnu i dag under 

ubeskriveligt elendige forhold. Dänisches Kinderheim i Harzen prøver at hjælpe børnene, 

som gennem frisk luft, god mad og omhyggelig pleje retter sig forbavsende på kort tid” 

 

Artiklen beskriver både forholdene på lejren og de kummerlige forhold børnene kommer hjem 

til igen efter lejropholdet. ”De store bunkers har etager både over og under jorden, og ikke et 

eneste vindue. Her bor folk stuvet sammen i fugtige rum.” siger en billedtekst. 

En anden: ”’Tanterne’ og ’onklerne’ trænger sig ikke ind på børnene for at vinde deres 

kærlighed, da de så hurtigt skal skilles fra dem igen. Men det er umuligt at undgå det.” 

 

Jeg tillader mig at tage artiklerne til indtægt for den formodning, at tolerance var en 

grundværdi for redaktionen på Børn – alle forældres blad. 

Vel understreges det i artiklen fra 1950, at krigen ikke spurgte om skyld eller ikke skyld ”men 

tappede blodet af såvel manden med oprakte heilarme som barnet, der med undrende og 

bange øjne blev indhentet af krigsmaskinen”… barnet er altså og i den forstand ’novice’ 

uskyldigt og ikke vanskeligt at tolerere i betydningen tåle afvigende mening. Men som 

ovenfor beskrevet, så var det et synspunkt at tyske børn var uskyldige ikke herskende 5 år 

tidligere. Og artiklen i Børn – alle forældres blad fremhæver drengen ’der består af en krop 

med arme’: Jeg hader ingen mennesker! 

 

Idet jeg er fuldt opmærksom på, at temaet med de tyske flygtningebørn ligger på siden af eller 

måske endda uden for mit emne, så vil jeg alligevel tillade mig at konkludere, at skønt jeg 

ikke eksplicit finder tolerance nævnt som et opdragelsesmål hos Sigsgaard kredsen og kredsen 

omkring Børn – alle forældres blad, så er artiklerne vidnesbyrd om, at tolerance ikke desto 

mindre var noget, der gennemsyrede deres livssyn.  

Lydighed og Velopdragen optræden  

 

Lydighed og velopdragen optræden scorede ikke højt i Anne-Dorthe Hestbæks undersøgelse. 

Forbavsende nok var velopdragen optræden hos Dion Sommers informanter i højere kurs 

(35 %) end fantasi (29 %) og tolerance (26 %) hvor i mod heller ikke lydighed sagde hans 

informanter så meget (9 %). 

 

Hos Sigsgaard og hans kreds var lydighed og velopdragen optræden heller ikke noget, der 

blev lagt vægt på i sig selv: 

”Selv de mindste faar Lov at forsøge sig med Saksen, og den Maade, de anvender den 

paa, ’er altid den rigtige’, d.v.s. man overlader til Barnet selv efterhaanden, som det 

modnes dertil at opdage, hvordan de forskellige Redskaber bedst kan benyttes” 

(Sigsgaard, 1948, s.37) 

 

Dette, at barnet i virkeligheden, hvis omstændighederne er de rette, altid gør det rigtige ud fra 

sin egen logik og ud fra sin egen energiske vilje til at erobre og forstå verden, er den røde tråd 

i Sigsgaards pædagogik. 
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(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, maj 1941 

 

At barnet også kan komme til skade, eller være til for megen besvær for sine omgivelser, er 

Sigsgaard naturligvis klar over. Også han vil gerne beskytte sin bogreol. 

”Som helt lille har det (barnet) måske været meget lydigt, men her maa vi erindre, at det 

først er når barnet bliver ca. 1½ aar, at det forstaar meningen med et forbud. Naar det 

tidligere har rettet sig efter henstillinger, skyldes det jo nærmest dressur. Vi siger ba-ba, 

naar det er kravlet hen til bogreolen, og fjerner barnet, hver gang det er paa nippet til at 

pille ved bøgerne, og i de fleste tilfælde lykkes det ret hurtigt at faa barnet til at holde sig 

fra reolen, ikke alene naar vi er til stede, men ogsaa naar det er alene. Men det skyldes 

altsaa dressur, og det er forøvrigt uheldigt paa mange maader, at barnet er saa let at 

dressere. Man maa jo stadigvæk huske, at barnet skal lære gennem omgang med tingene, 

og man kan nemt komme til at hæmme dets udvikling gennem alt for mange forbud. Det er 
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ikke til ære for forældrene, hvis barnet liver saa ’velopdragent’, at det intet som helst 

foretager sig.” (Sigsgaard, 1945, s.36) 

 

Det er målet, at barnet skal vokse op til samfundsmenneske (Sigsgaard, 1947, s.142), og det 

mål nås ikke ved at hæmme og dressere barnet, men ved at barnet gør sig sine erfaringer i 

omgivelser, der nærmer sig så meget som muligt det virkelige livs, og skønt man må beskytte 

både sig selv og barnet i den proces, er udviklingen løbet af sporet, hvis barnet af lutter 

lydighed er blevet handlingslammet. 

Sparsommelighed: 

Sparsommelighed er ikke nogen moderne dyd. I Anne-Dorthe Hestbæks undersøgelse er der 

sporadisk tilslutning, og i Dion Sommers undersøgelse er der 0 % af informanterne, der finder 

sparsommelighed for et opdragelsesmæssigt mål. 

 

Heller ikke Sigsgaard kredsen er optaget af sparsommelighed i traditionel forstand, om end 

det i Kirsten Sigsgaards lille bog om børn og penge (1945) fremtræder som en 

selvfølgelighed, at man må lære at prioritere sine udgifter: ”Inden for opdragelsen er børns 

forhold til penge et meget vigtigt problem.” skriver hun i det ganske lille forord og slutter: 

”Men det maa understreges, at selve problemet ’børn og penge’ ikke kan løses isoleret, men 

maa betragtes som et led i en meget større sammenhæng.” 

 

Kirsten Sigsgaard anerkender altså vigtigheden af at børns forhold til penge indgår i en solid 

vejledning af forældre, og tidens økonomiske forhold taget i betragtning kan det ikke undre. 

Fra min egen tidlige barndom, født som jeg er i 1944, skal jeg blot nævne fænomener som 

rationeringsmærker og de sparemærker, som skolesystemet havde som middel til at indgyde 

os lysten til sparsommelighed. 

For Kirsten Sigsgaard indgik spørgsmålet om børn og penge i en større sammenhæng, den 

nemlig at gøre barnet kompetent, selvstændigt og i stand til at træffe egne kvalificerede valg. 

”Børn lærer sikkert allerbedst sparsommelighed gennem de erfaringer, de gør med deres 

egne penge (…) At spare uden noget maal er goldt og fører meget let over i gerrighed – 

en egenskab, som vist ingen vil finde paa at berømme” (Sigsgaard, K., 1945, s.50) 

 

Det er altså meningen, at børnene skal lære at omgås penge som middel til noget, de gerne vil. 

Penge og sparsommelighed har ikke nogen værdi i sig selv, for, som hun videre skriver: 

”Det er bedre, at mine børn bruger deres penge paa en fantasifuld og sjov maade, end at de 

putter dem i grisen, der bare staar og bliver støvet.” (Sigsgaard, K., 1945, s.54) 

Sparsommelighed i sig selv tillægges ikke nogen betydning, og kan, som Kirsten Sigsgaard 

skriver hverken begrundes etisk eller religiøst. 

”Det drejer sig i virkeligheden ikke om isoleret at lære børnene sparsommelighed. De 

skal lære at forvalte deres penge paa en hensigtsmæssig maade, og her indgaar det at 

spare som et naturligt led, der vil faa forskellig betydning for de forskellige børn.” 

(Sigsgaard, K., 1945, s.54) 

 

Ikke alene er sparsommelighed altså ikke i sig selv noget, som man bør stræbe efter, nej 

sparsommelighed er et fleksibelt begreb i den forstand, at det vil være forskelligt fra barn til 

barn, ikke alene hvorledes barnets sociale baggrund er, men også hvorledes hvert enkelt barns 

ønsker og behov stiller krav til evnen til at spare. 
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Kreativitet og skabende arbejde 

 

Som tidligere nævnt under afsnittet om fantasi spillede kreativitet og skabende arbejde en så 

stor rolle i Sigsgaard-kredsen og i det, jeg forstår ved den danske børnehavetradition, at jeg 

mener det relevant at uddybe det i et særligt afsnit. 

 

At kreativitet og skabende arbejde stadig, i hvert fald af nogen, opfattes som fundamentalt 

vigtigt fremgår f.eks. af indledningen til ”Musikken spiller en rolle”  

”Skabende virksomhed er en fundamental del af barnets virkelighed. Når barnet udtrykker 

sig gennem leg, bevægelse, tegning, billeder og musik, er dette ikke en 

fritidsbeskæftigelse, men en fundamental del af barnets måde at opfatte og begribe verden 

på. Barnet bearbejder indtryk gennem leg og skabende virksomhed og udtrykker på denne 

måde sine tanker og følelser.” (Eir, og Gregersen 2002, s.13) 

Altså gennem kreativitet, skabende arbejde og legen, tre begreber, der går op i en fælles 

enhed, griber og begriber barnet verden.  

 

Yderligere vil jeg tilføje, at denne enhed mellem kreativitet, skabende arbejde og leg optimalt 

sker i samværet med andre børn. Alle børn kan lege, synge, male for sig selv, men i længden 

behøver de andre børn, eller i det mindste legende voksne til inspiration og interaktion. 

 

Dion Sommer siger det således (2003, s.124): ”Ved aktivt at indgå i social interaktion med 

andre bidrager barnet med sine handlinger, bearbejdninger af og stigende erfaringer med 

sociale processer til sin egen sociale integration og personlige forandring.” og han tilføjer, at 

på tærsklen til 1980 begyndte man at vise interessere for den unikke betydning af barn – barn 

relationen og legens og børnesamværets betydning for udvikling af børns sociale 

kompetencer. 

 

Jeg skal i det følgende give eksempler på, hvorledes man også før det påståede paradigmeskift 

i 1960 endsige ’på tærsklen til 1980’, så kreativiteten, bevægelsen, legen og børnenes egne 

udtryk og interaktion for væsentlige for barnets udvikling. Jeg vil også give eksempler på, 

hvorledes modstridende synspunkter stødte sammen og kom i spil. 

 

Jeg vil opdele afsnittet i tre punkter: musik og bevægelse, skabende arbejde og 

skrammellegepladser. 

Musik og bevægelse 

Musik- og bevægelsestraditionen i den danske børnehave har sit udspring i musik- og 

bevægelsespædagogen Astrid Gøssel (1891-1975) og komponisten Bernhard 

Christensen.(1909- )  

Begge var med i kredsen omkring Sofie Rifbjerg og Seminariet for Småbørnspædagoger 

(kaldet ’Kursus’ blandt indviede), begge var oprindeligt klassisk uddannede ligesom også 

deres videreførere af traditionen først Grethe Agatz (1913-) og sideløbende og stadig for fuld 

udblæsning Lotte Kærså. Nævnes skal også Adrian Bentzon, jazzpianist, musiklærer på 

Bernadotteskolen og 1976 til 96 rektor for Frøbelhøjskolen. Alle fandt de ved mødet med 

jazzen, ’den rytmiske musik’ nye veje, der hurtigt også førte dem til arbejdet med det lille 

barn og undervisningen af vordende børnehavelærerinder. Bernhard Christensen var dog 

sideløbende fra 1945 til 76 ansat som organist og kantor ved Vangede Kirke. 
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De skabte en tradition for fri improvisation, sangligt (også sprogligt), instrumentalt og frie, 

spontane bevægelsesformer, - en tradition der fik, og stadig har stor betydning for dansk 

musikpædagogik.(Eir og Gregersen, 2002, s.201) 

 

Jeg har tidligere i afsnittet valg af kilder omtalt Jens Sigsgaard som rund og samlende. 

Det er symptomatisk, tror jeg nok, at det eneste sted jeg i mine studier af hans tekster har 

fundet ham lige en anelse spids, var i artiklen Hvorfor leger vi sangleg? (Sigsgaard, 44 B) 

 

Det passer godt med mine egne erindringer fra seminarietiden, at netop når det gjaldt musik 

og bevægelse, så herskede en lille snert af fundamentalisme. Her var man enten for eller imod 

den sande lære. Uden at vide, hvad der havde ramt mig, befandt jeg mig pludselig i en 

diskussion med Grete Agatz. Jeg kunne kun tabe, det var sikkert og vist. Emnet for 

diskussionen var spørgsmålet, om nogle af de gamle børnesange kunne have en vis værdi. 

F.eks. forsvarede jeg som den sidste skanse: Jeg ved en lærkerede. 

 

Jeg kan jo nu ikke, så mange år efter vide, om netop Jeg ved en lærkerede hørte ind under det, 

Jens Sigsgaard i artiklen betegnede som ’guldalderromantik’ (s.10), eller om den falder i 

kategorien der ”i og for sig godt kunde bruges, hvis de blev fikset lidt op”. (s.9) 

Imidlertid skrev Jens Sigsgaard ”Jeg er klar over, at det faktisk er et farligt spørgsmaal at 

røre ved.”(s.9) 

 

Det ser ellers ikke farligt ud i nutidens øjne, kredsende som artiklen er om at ”Den inderste 

kerne i legenes væsen er jo, at den skal være fri” (s.10) 

Jens Sigsgaard sammenfatter, at værdien i sanglegene er udgangspunktet, børnenes egne, frit 

organiserede fælleslege. De gamle sanglegstekster var de bedste på grund af en stærkt 

markeret, naturlig rytme og ligefrem ordstilling og et fabulerende indhold. Eksempler var 

Bro, bro brille, som han antog stammede tilbage fra før middelalderen og Der kom en mand 

fra det røde hav, hvis omkvæd ”ej, sikkelej, sikke london-ton” var typisk eksempel på 

børnevrøvle vers. 

De metodiske sanglege blev afvist som fremmede og uforståelige og med en moraliserende 

tendens, der (heldigvis/forhåbentlig) gik hen over hovedet på børnene. 

 

Men den (eller en af de-) som ordene var møntet på, forstod det, og fløj i blækhuset. 

Bertha Wullf måtte for det første rette Jens Sigsgaard:  

”Det er ikke mig, men min afdøde Søster Anna Wulff, der har Æren af at have skabt 

Bogen ”Sange og Sanglege for Smabørn”, som, skønt den udkom for mere end 30 Aar 

siden, stadig benyttes og værdsættes i vore Børnehaver” (Wulff 1944 s.32)  

 

Bertha Wulff kunne i korthed sammenfatte sine synspunkter med et citat fra indledningen af 

bogen: 

 ”---- der er stadig taget Hensyn til Barnets begrænsede Forestillingskreds og 

Ordforraad, ligesom kun saadanne Sange og Lege er medtaget, der ved et rent og barnligt 

Indhold kan lede Børnenes uudviklede og letpaavirkelige Smag i en god Retning”  

og  

”Tekst og Indhold skal være barnlige og let forstaaelige, alt vrøvlet og meningsløst 

banlyses.” (Wulff 1944 s.32) 

 

Og Jens Sigsgaard svarede (i samme nummer, han var jo redaktør) med at understrege at ”Det 

er netop børnenes eget – det de medbringer fra gaarden og gaden, som man skal bygge paa ” 
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To forskellige paradigmer? Eller paradigmeskift mellem frk. Wulff og Jens Sigsgaard på den 

ene side og moderniteten på den anden? Eller tre forskellige paradigmer? 

Jeg mener det ikke. Jeg mener, der er tale om en fortløbende og fuldstændig nødvendig 

diskussion om at finde balancen mellem på den ene side at bygge på børnenes egen aktivitet 

og på den anden side fodre dem med – og inddrage dem i den kultur, som man selv anser for 

værdifuld. ... Jens Sigsgaard bemærker da også længere nede i sit svar, at han ikke kun bygger 

på gården og gadens lyrik, men at ”For mange mennesker repræsenterer de gamle rim en 

umistelig del af vores gamle kulturarv.” 

 

Bo Schiøler, musikpædagog gennem 25 år på Vesterbro Ungdomsgård siger i et interview 

(Schiøler, 2003, s.8): ”Jeg vil meget, meget gerne være med til at lægge landskaber ud. Sådan 

at børnene ved præcist, hvad jeg mener og tænker og tror på og holder af. Og så skal de nok 

selv drage deres egne konklusioner og vælge deres egen vej ud fra det” 

Måske er han altså ikke så langt fra frk. Wulff, der gerne vil lede børnene i en god retning. Og 

samtidig siger han om livet i daginstitutionen:  

”Du har alle mulighederne. Mulighed for at lege. Du har muligheden for at indføre rytmik 

og sang og alle mine kunstfag, så de bliver en naturlig del af livet. Det, jeg hader, det er, 

at kreativitet er ved at blive en unaturlig del af hverdagen. Kreativitet skal ikke være 

noget, nogen specielle mennesker, med nogen specielle holdninger og færdigheder går 

rundt og kan. (…) Børnene skal vokse op med digte, med musik, med kunst. Jeg ville 

indføre et andet ord end kreativitet, det ord er misbrugt og forslidt. Men modtrykket imod 

kreativitet er så enormt for tiden.” (Schiøler, 2003, s.11) 

Altså igen, legen er i centrum, musik og rytmik er på en gang leg og kunstfag, men noget alle 

har i sig, skønt det for tiden er i modvind. Bo Schiøler rummer så at sige begge balancens 

yderpunkter i sig: det ledende og det frit skabende. Måske i virkeligheden hældende en lille 

smule til den stakkels frk. Wulffs side i ønsket om at give børnene noget af værdi. Et ønske 

som min opgave jo i øvrigt giver talrige eksempler på, at Jens Sigsgaard også delte. Se f.eks. 

om Jens Sigsgaards interesse for at fortælle eventyr under afsnit om fantasi  

Skabende arbejde 

 

Den kunstnerinde, Ruth Højberg-Pedersen, der illustrerede Jens Sigsgaard faglige grundbog, 

”Barnets verden”, skrev også selv. Først og fremmest var hun forfatter til Alle børn kan tegne  

fra 1939 med forord af Sofie Rifbjerg. Så sent som i min seminarietid 1966-68 var den 

obligatorisk læsning på Frøbelseminariet. 

 

Ruth Højbjerg-Pedersen skrev også i Børn – alle forældres blad, og i en artikel i 1945 skrev 

hun: 

”En Dag havde jeg Besøg af en lille Dreng på 4 Aar. Find hed han, og jeg skulde tegne 

ham. Derfor var der ikke Anledning til mange Ord fra min Side, men han var til Gengæld 

overdaadig. Han var selvforsynende og sad og sang og fortalte og digtede i hen ved en 

Times Tid. Engang imellem sang han godt og fyndigt Sange, jeg kendte, men lige saa tit 

slog han over i Sange, som han selv lavede med lange, melodiske Sætninger. De handlede 

en lang Tid om Tingene i Stuen omkring os, Blækhuset, Blomsterne paa Bordet og 

Billederne paa Væggen – til sidst blev det Vrøvl, som han selv lo meget af. (….) og saa 

hen paa mig. For vi vidste jo nok begge to, at det kun var Leg.  

Han var meget indtagende, og det hele var saa karakteristisk for barnlig Fantasi. Det er 

den samme, der møder os, naar Børn tegner og maler, naar de former i Ler og Træ, og 

den findes mest uforfalsket hos de smaa Børn i Børnehavealderen” (Højbjerg-Pedersen,  

Børn 1945,  
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Ovenstående citat kunne stå som en programerklæring for synet på barnet som fantasifuld, 

kreativt, ’overdådig’, ’indtagende’, ’skabende, lykkeligt hvilende i sig selv og dog i kontakt 

med den voksne, ’for vi vidste jo nok begge to, at det kun var leg’. 

Sådan som Find veksler mellem spontansang og kendte sange, sådan, siger Ruth Højbjerg-

Pedersen, kan barnet også tegne, male og forme i ler og træ og det er kun leg. 

 

Altså et eksempel på forestillingen om at barnet udtrykker sig gennem leg, bevægelse, 

tegning, billeder og musik, sådan som Eir og Gregersen ovenfor er citeret for at mene. Barnet 

i beskrivelsen er alene, men ikke helt alene, der er en voksen til stede, som, skønt næsten tavs, 

er i fuld harmoni og kontakt med barnet. 

 

 

 

(Ruth Højborg Pedersen) 

Børn – Alle Forældres Blad Januar 1942 

 

 

Ruth Højberg-Petersen taler om det overdådige barn. I dag ville vi kalde det det kompetente 

barn. Det kulturskabende barn.  

 

Kredsen omkring Jens Sigsgaard så altså, når det drejede sig om kreativitet ikke på barnet 

som novice, men snarere som den voksnes læremester eller i hvert fald overmand. 

”En lille Fyr, der lige er kommet i Skole, kan tegne fra Morgen til Aften, Dag ud og Dag 

ind. Han gaar med Liv og Sjæl løs paa de allersværeste Opgaver og taber bestemt ikke 

Modet, selv om Arbejdet gør Knuder. 
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Men prøv at stikke en voksen en Blyant i Haanden og bed ham tegne en nok saa enkel 

Figur. Er han ikke professionel Tegner, kan man roligt regne med, at han ikke gør det 

uden først at have luftet sine Mindreværdskomplekser” (Larsen, Børn 1946) 

 

Her er ikke tale om en kulturelt passiv lille fyr, der som uvidende lærling skal stoppes og 

kvalificeres (Sommer, 1996, s.65). Tvært i mod. Han kan noget, de voksne har glemt, hvis de 

da ikke lige netop er kunstnere/professionelle tegnere. 

 

Er det kunst, børnene efter tidens mening præsterer? 

 

Under overskriften Når Børn digter beskriver Jens Sigsgaard i 1947 en udstilling på 

kunstmuseet i Denver i Colorado (Sigsgaard, Børn 11/1947) 

Her blandt en ’udsøgt Samling af Børns kunstneriske Frembringelser’ finder man også to 

danske billedbøger tegnet og fortalt af børn. 

”Nu skal man imidlertid ikke tro, at disse Børn, selv om de har vundet Præmier og har 

faaet Bøger udgivet, er noget i Retning af Vidunderbørn (…) De er ganske almindelige 

Børn, der blot har været saa heldige, at deres Fantasi har holdt sig inden for de passende 

Grænser, der maa afstikkes, naar Resultatet skal udgives i Bogform og tilfredsstille baade 

de kræsne Kritikere og det købedygtige Forældrepublikum. 

I Virkeligheden er alle Børn ’Digtere’ paa samme Maade, som de ogsaa er ’Kunstnere’ 

paa Malingens og Tegningens Omraade. Jeg sætter Ordene i Gaaseøjne, fordi der trods 

alt er en Forskel mellem Barnet som Kunstner og den professionelle voksne Kunstner.” 

 

Så trods sin gennem årene stadige fascination af børns udtryk, hvad enten det var tekst, sang 

eller billedkunst, forstod Jens Sigsgaard godt at holde begreberne adskilt, og uden i øvrigt at 

ville komme nærmere ind på, hvad der er kunst, og hvad der ikke er kunst understreger han 

senere i artiklen, at det afgørende må være, om værket giver andre en kunstnerisk oplevelse. 

 

En definition, der ligger godt på linie med f.eks. Christian Lemmerz, der taler om at i 

bestemmelsen af om noget er kunst eller ej skal der være tale om, at det giver et skred i sindet 

på betragteren. (Aaberg, 2002, s.2) 

 

Også Eir og Gregersen kommer ind på sammenhængen mellem kunstneriske udtryk og børns 

frembringelser og leg. De skriver: 

”I kunstnerisk virksomhed udtrykkes virkeligheden i symboler. Det gælder al form for 

kunst: Billedkunst, skulptur, fortælling, dans og musik. Virkeligheden gengives ikke 

nøjagtig og i konkret form. Det er de følelser, tanker, ideer og forestillinger, der ligger 

bag den kunstneriske ide, der udtrykkes. Barnet gør det samme i sin leg.” (2002, s.13) 

 

Og de slutter overvejelserne over barnet som kunstner af med at citere nordmanden Jon 

Bjørkvold, der siger: 

”Barnet er altså ikke kunstner, ligesom kunstneren heller ikke er et barn, men de er begge 

musiske mennesker …. det musiske imperativ er spontant forløst hos barnet, kunstnerisk 

forløst hos den voksne” (2002, s.14) 

 

Det at skabe, det at lege er altså noget som barnet må, noget det skal have forløst, det er 

musisk, det har noget, det vil udtrykke. Barnet er ikke kunstner, men det har en 

grundlæggende musisk natur, det er en nødvendig virksomhed. Det sker spontant.  

 

Tyve år før det påståede paradigmeskift mente Ruth Højberg-Pedersen nogenlunde det samme 

om børns frie tegning. ”Det er en form for leg, som de selv finder på; den findes spontant hos 

alle børn.” (Højberg-Pedersen 1960 s.7)  
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Eller sagt med Kjeld Rasmussens ord i seneste nummer af 0-14 (Rasmussen, 2003): 

Man kan med god ret sige, at mange sider af udviklingen er i aktivitet hos børnene samtidig: 

 De tegner, fordi de slet og ret synes, det er sjovt 

 De opdager, at de kan producere – de kan lave billeder (jeg tegner, altså er jeg) 

 De skaber, de er kreative, de bruger fantasien 

 De hviler i sig selv, Det er normalt en stille vegeterende, god proces 

 De er sammen med den voksne – eller med andre børn – i en god, tæt situation 

 

Dengang som nu var der pædagoger, der så og understøttede børns trang, lyst, evne til at 

tegne: de havde det i sig, de ville gerne, de var gode til det. 

Langt fra en forestilling om barnet som passivt modtagende og ikke kompetent. 

 

Måske var denne opfattelse af barnets kreativitet ikke herskende overalt i samfundet i 

perioden 1940 til 60, men den var trods alt så accepteret, at det kunne give sig udslag i 

oprettelsen af Malehuset i Tivoli i 1948 (Raknes 1996) 

Tanken med Malehuset var dels rent faktisk at give børn muligheder: materialer, plads, tid og 

uforstyrrethed til skabende udfoldelse, men også, som et underholdende indslag at 

demonstrere børnenes kreativitet for Tivolis publikum, hvorfor den pavillon, som husede 

Malehuset, efter arkitekt Simon Henningsens tegning var indrettet med en åben side mod 

publikum, som et gammeldags skydetelt. Her kunne man med egne øjne se, hvordan i børn i 

et positivt, velindrettet og overskueligt miljø kunne udfolde sig kreativt med tegning, maling 

og modellering. 

Museumschef for Tivoli Museet, Luise Skak-Nielsen skriver i forordet til det lille skrift om 

Malehuset (Raknes, 1996) at det er velkendt, at krig skaber nybrud af alle slags, og at tiden 

altså var moden til en pædagogisk avantgarde i Tivoli-regi. Med Kjeld Abell som artistisk 

direktør kom kulturradikalismen til Tivoli. 

Ideen var, at børnene selv skabte kunst. Det varede til 1958 (2 år før Dion Sommers 

paradigmeskifte) Så blev Malehuset nedlagt og en legeplads oprettet med sjove, fantasifulde 

og farverige legeskulpturer, skabt af en række moderne, danske kunstnere. Nu var man igen – 

i Tivoli – tilbage til at voksne skabte for børn. Som Luise Skak-Nielsen skriver: ”Denne 

legeplads blev en forløber for den siden så udbredte designede legeplads.” 

Legepladsen 

Mere end både musik og skabende arbejde, kommer børnenes egen fællesleg og fællesudtryk i 

interaktion og samvær til udtryk på den såkaldte skrammel-legeplads. Som jeg indledte dette 

afsnit med at sige, mener Dion Sommer, at først på tærsklen til 1980 begyndte man at vise 

interessere for den unikke betydning af barn – barn relationen og legens og børnesamværets 

betydning for udvikling af børns sociale kompetence. 

Jeg skal i det følgende vise, at interessen for legepladser længe før bundede i interesse for 

børns indbyrdes relationer og legens og samværets betydning for børnenes sociale 

kompetence. 

 

I princippet kan et barn tegne og synge og lege for sig selv. Men på legepladsen er det 

samværet med de andre børn, der er hovedindholdet. Og på skrammel-legepladsen oven i 

købet med et absolut minimum af voksen indblanding. 

 

Det, der ifølge Dion Sommer i særdeleshed kendetegner tiden før det påståede paradigmeskift 

er synet på barnet fra skrøbelig novice til resilent kompetencebarn. 
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”Før 1960’er-periodens faglige børnesyn kan sammenfattes i begreberne ’det skrøbelige 

barn’. og novice-barnet. Forskellige teoretiske opfattelser konvergerede i troen på barnet 

som primært afhængigt, sårbart og særdeles udsat i en farlig verden” (Sommer 1996, 

s.27) 

 

For mig er det, når man tænker legeplads, at vende tingene fuldstændig på hovedet, at påstå at 

man før 1960 anså barnet for mere skrøbeligt end nu. Megen af min tid går med at indprente 

bestyrelsesmedlemmer i de selvejende daginstitutioner, at dersom et barn i eller udenfor 

institutionens lukketid skulle komme alvorligt til skade på legepladsen, vil lederen som den 

første blive afhørt af politiet med en sigtets rettigheder, derefter kommer turen til 

bestyrelsesformanden. 

Legepladsen skal være sikker, dermed punktum.  

Og når den så er sikker som ’Løvens hule’ … ja så kan børnene få lov at være kompetente 

med ingenting … slæbe rundt alene med sin go-cart, som beskrevet af Kathrin Hjort (se s. 6). 

 

Senest har jeg i juni - og i decembernummeret af medlemsbladet for Menighedernes 

Daginstitutioner bragt artikler om ’Den professionelle legeplads’ (Kansager 2003, s.12) og 

’Fremtidens legeplads’(Nielsen, 2003, s.19). 

Selvom det i sidstnævnte artikel siges, at ”I de fælleseuropæiske regler for sikkerhed på 

legepladser DS/EN 1176 og 1177 står der imidlertid ingenting om, at legepladser skal være 

kedelige for at være sikre”, så er det efter min mening afgjort, at sikkerhed kommer før alt 

andet, når man tænker legeplads. 

 

Ve den ansvarlige, der ikke betragter børn som primært afhængige, sårbare og særdeles 

udsatte. 

Før 1960 holdt man også af sine børn, og i et interview om skrammel-legepladser spørges da 

også, om det ikke ”kan tænkes, at forældre nærer ængstelse for, hvad der kan ske børnene”. 

Men svaret er: ”Tre-fire aarige kan godt bruge baade Hammer og Økse. Det er blot vigtigt, at 

Børn saa tidligt som muligt opdrages til at arbejde og handle under eget Ansvar.” 

(Haveland, 9/1945) 

 

Kritikken mod legepladserne var i 40’erne og 50’erne, at de var for pæne, for kedelige, og at 

der blev tænkt i legeapparater i stedet for i leg.  

”De legepladser der laves, og det udstyr der anskaffes, forudsætter, at der skal leges på 

en ganske bestemt måde, og at der kun kan leges få lege. Når vi laver en gynge f.eks. 

forestiller vi os, at den kun er beregnet til at svinge frem og tilbage på en ganske bestemt 

måde, og bruges gyngen på anden måde, er det hærværk, og så mener vi, at vi har ret til 

at være gale. For børnene er gyngen bare et bræt, der hænger i et par kæder, og opgaven 

er at finde ud af, hvor meget forskelligt man kan lege med dette bræt.” (Mygind, 1951, 

s.12) 

 

I en beskrivelse fra 1945 af Skrammel-legepladsen ved Emdrupvej berettes der om, hvorledes 

der graves huller, tændes bål, bygges og leges frihedskæmpere i de særlig gode muligheder 

for at skabe de ’rigtige’ omgivelser, underforstået at for selv den mest positive voksne 

iagttager kan det hele virke lidt kaotisk og ruin-præget.  

”Princippet i det hele er” siger John Bertelsen, ”at Børnene saa vidt muligt skal have Lov 

at passe sig selv og udvikle Fantasien og de produktive Evner. Men trænger de til Bistand, 

kan de naturligvis komme til mig, og er det dem helt umuligt at faa begyndt, prøver jeg at 

sætte dem i Gang med et eller andet. Min Opgave er udelukkende at være som en ældre 

Kammerat for Børnene. En, der i Kraft af sin større Viden og Erfaring kan hjælpe dem i 

Leg og Arbejde uden paa nogen Maade at virke som en voksen Autoritet, hvis Meninger er 

de eneste rigtige (….) Børnene opdrager hinanden.” (Havelund, 1945) 
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Den John Bertelsen, der interviewes, er en af de tidlige mandlige pædagoger, uddannet 1940-

42 på Kursus for Småbørnspædagoger, kurer for modstandsbevægelsen og selv som barn 

opvokset under fattige kår på Nørrebro. Angiveligt var det sin egen barndoms frie leg på 

Nørre Fælled, med gamle mursten, brædder og vandhuller, han omsatte til et pædagogisk 

frirum på Emdrup Skrammellegeplads (Henriksen, 1995, s. 17-18) 

 

 

 

(Ukendt fotograf)  

 

 

I 1947 overtog John Bertelsens kone, Agnete Vestereg, uddannet på Frøbelseminariet under 

Sofus Bagger, legepladsen. Det kom ifølge flere af skrammel-legepladsens pionerer til at 

betyde, at stedet ændrede karakter, og en del af det gamle idegrundlag blev svigtet.  Men efter 

sin nye leders mening udviklede den sig fra ”kaos og anarki til mere ordnede tilstande” 

(Henriksen, 1995, s.34). Og således udspandt diskussionen sig mellem ægtefæller, der oven i 

købet begge var pædagoguddannede også her mellem polerne ’det kompetente barn’, ’den 

lille kaospilot’, og barnet, der har brug for ordnede forhold. Som jeg indledte opgaven med at 

sige, meningerne væver sig mellem hinanden som over og understrømme.  

Nogen ville mene, at det er forskellen på feminin og maskulin pædagogik. 

 

Hvilken holdning er herskende nu? 

”Anskaf en vandpost, en gammel presenning, nogle brædder og noget gammelt 

køkkengrej – og sørg for, at der er nogle kroge og gemmesteder, hvor der er ly og læ for 

regn, vind og voksenopsyn. Så har du den ideelle legehave!”(Schytte, 2003, s.93) 
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Sådan skriver Benny Schytte i det friskeste bud på hvad legepladser skal være, jeg har kunnet 

finde. Men det er langt fra den største del af den virkelighed, jeg kender. Ikke mindst tanken 

om at give læ for voksenopsyn kan få de fleste daginstitutionsledere til at rynke panden 

nervøst. Der udarbejdes personalehåndbøger i hver en daginstitution bl.a. for at sikre, at børn 

til hver en tid er under ’betryggende opsyn’. 

 

Måske kommer man nærmest en konsensus ved Tora Raknes beskrivelse af, hvordan børnene 

i Malehuset i Tivoli kunne sige: ”Her må vi gøre lige hvad vi vil!” Men det var langt fra 

tilfældet,påstod Tora Raknes. Der var en meget streng organisering og ritualisering lige fra 

det øjeblik hvor barnet kom fra den ventende kø og til Malehusets indgang og blev forsynet 

med forklæde og spurgt: ”Vil du male, lege med ler, eller klippe og klistre – du kan se: der er 

malebordene, der klipper man, og ovre ved vinduerne kan du lege med ler.” Det gav ifølge 

Tora Raknes en orden som børnene kunne overskue og som gav dem mulighed for selv at 

træffe et valg. (Raknes, 1996, s.10) 

Det moderne syn på hvad børnehaven skal være 
sammenlignet med Sigsgaard og co. 

 

I denne opgaves sidste kapitel vil jeg sætte det moderne børnesyns børnehavepraksis op mod 

Sigsgaardkredsens børnehavesyn. 

Som eksempel på en moderne konsensus om, hvad børnehave skal være, har jeg valgt de 

hovedtræk, som Broström og Thyssen opstiller i Kvalitet i barnets liv i daginstitutionen. 

 

Disse hovedtræk bygget netop på den moderne generelle antagelse, at ”mennesket (og altså 

også barnet) bestandigt er involveret i at skabe og forandre sin verden og kultur. Alene og 

sammen med andre virker det forandrende ind på kulturen og forandrer herigennem sig selv” 

(Broström og Thyssen, 1996, s.13). Altså igen, de bygger på, hvad Dion Sommer formulerer 

som ”Accept af barnet som aktiv deltager i sin egen udviklingsproces. Udvikling opstår i den 

gensidige proces mellem aktører.” (Sommer, 1996, s.29) 

 

Det er en opfattelse af pædagogisk kvalitet, der bygger på barnets egen aktivitet, men også på 

interaktionen, samspillet mellem barnet og barnets medmennesker. 

 

Som det første af fire punkter skriver Broström og Thyssen: 

 

”Der lægges vægt på at skabe en varm og venlig atmosfære i børnehaven. Man bestræber 

sig på at leve sig ind i børnene, prøver på at forstå dem og støtte dem, hvor de har brug 

for omsorg, og man bestræber sig på, at børnene skal føle sig velkomne. Der tilstræbes et 

respektfuldt forhold til børnene, et anerkendelsesforhold, et subjekt-subjekt 

forhold”.(Broström&Thyssen,1996, s.14) 

 

Her over for vil jeg sætte et citat af Nancy Bratt-Østergaard, der i 1946 skrev: 

”Børnehavelærerinden er som Regel selv klar over, hvor betydningsfuld hendes opgave 

er. Hun møder med Viljen til at være en kærlig, taalmodig og forstaaende Mor for alle de 

Børn, der kun ser deres egen Mor Morgen og Aften”.( Bratt-Østergaard 1946) 

 

Tiden er en anden, ordene er forskellige, men kærlig og tålmodig er ikke desto mindre 

begreber der er nært beslægtede med varm, venlig, støttende, indlevende. Begge citater 

indeholder begrebet forståelse. 
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Hvad angår det moderne ønske om respektfuldt og anerkendende syn på børn vil jeg citere 

Anne Sofie Thiberg (1951): ”Bedre end kostbart legetøj er tolerance hos den voksne, så vi 

tåler børnenes leg, sådan som den udfolder sig”. Anne Sofie Thiberg siger også: ”Leg skulle 

nødigt blive en pligt mellem pligter, men en samværsform mellem børnene og os og af værdi 

for begge parter” og viser dermed forståelse for en anerkendelse og en subjekt-subjekt 

holdning til barnet der betyder, at skal man lege med et barn, må det ske på en måde, hvor 

man selv helhjertet går ind i legen. Det skal have værdi for begge parter, for at have værdi for 

barnet. 

 

Næste punkt, der ifølge Broström og Thyssen karakteriserer moderne pædagogik, vedrører 

børenes indbyrdes forhold: 

”Der lægges endvidere vægt på børnenes indbyrdes relationer og på, at de har et godt 

forhold til hinanden. Der gives plads til, at børnene kan eksperimenter med sociale roller, 

hvorigennem de både oplever at lede og blive ledet. De har konflikter med hinanden, som 

de i et vist omfang lærer at løse selv, ligesom de udvikler kammeratskabsforhold og også 

venskaber”. (Broström&Thyssen,1996, s.14) 

 

Jens Sigsgaard udtrykte det således: 

”Sagen er den, at i mange Tilfælde maa selv det bedste Hjem karakteriseres som et defekt 

Opdragelsesmilieu for Barnet. Det gælder for Eksempel for Enebarnets Opdragelse i 

Hjemmet. Samvær med jævnaldrende er saavel for Børn som for Voksne en Betingelse for 

Udviklingen af et harmonisk Sjæleliv .(…)Det (enebarnet) mangler 

Sammenligningsgrundlag for at kunne vurdere sig selv i Forhold til andre. (….) Børn skal 

nu engang tidligt lære at staa paa egne Ben mellem andre Børn”. (Sigsgaard 1943) 

 

Og Anne-Sofie Thiberg harcelerer over sin samtids forsøg på at beskytte børn mod ’dårligt 

selskab’:  

”Der findes forældre, der på mere moderne vis beskytter børnene. De danner grupper 

eller kliker eller børnehaver, hvor alle vokser op i samme atmosfære”. Det er ikke vejen 

frem, pointerer hun: ”Menneskekundskab kræver mulighed for indlevelse også hos 

anderledes tænkende. Det er et vigtigt træningsfag i barndommen. Vi må hjælpe vore børn 

til at iagttage åbent og fornuftigt (…) Lad os tidligt sende børnene i både ’godt’ og 

’dårligt’ selskab og lad os hjælpe dem til at blive klogere deraf”(Thiberg 1951) 

 

Dermed har både Sigsgaard og Thiberg understreget betydningen af det sociale samspil i 

børnehavealderen. 

I 1944 kommer Grete Janus under overskriften Kan vi opdrage til Samarbejde og 

Fællesskab? nærmere ind på hvor forskellige børns evner kan være til at indgå i 

kammeratskab med andre børn. Hun beskriver, hvorledes barnet ved fødslen er så ubeskyttet 

og hjælpeløs, at det påkalder sig normale menneskers omsorg og interesse, men når barnet 

skal have ’bekendtskabskredsen’ udvidet til også at omfatte andre mennesker end mor og far, 

og her særligt andre børn, kan der let opstå problemer.  

”Det, det gælder om, er at hjælpe det enkelte Barn til at finde den Maade, hvorpaa det 

bedst udfylder sin Plads inden for Fællesskabet. Foruden i Undervisningen ligger der 

ogsaa i Legen og Legetøjet store ubenyttede Muligheder gemt. I den ældgamle og 

evigunge ’Far, Mor og Børn, og Boldspillene og i andre Partilege øver Børnene selv 

ubbevidst deres sociale Færdigheder. Naar to Drenge leger med det store elektriske Tog, 

hvor den ene er Ledvogter og den anden Stationsforstander, bliver der vel ogsaa Tale om 

et Slags ’Fællesarbejde’ inden for Legens rammer” (Janus, 1944) 

 

Også Åse Gruda Skard er inde på småbarnets behov for andre børn i sin beskrivelse af De 

livlige fireårige (Skard, 1951): 
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”De fireårige er lidt mindre afhængige af de voksnes anerkendelse og lidt mere afhængige af 

at blive accepterede af de andre børn” 

 

Broström og Thyssens 3 punkt relaterer sig til børnehavens pædagogiske indhold, altså det, 

som børn og voksne skal være sammen om. 

Der lægges vægt på at indgå i dialog med børnene om temaer, der anses for at være 

væsentlige for børnenes udvikling, og som børnene finder interessant. Disse dialoger 

finder bl.a. sted ved samling og ved måltiderne. Både via samtaler, men også via 

aktiviteter som f.eks. naturudflugter og forløb i børnehaven tilegner børnene sig viden og 

færdigheder, normer og holdninger. Børnene indgår i en læreproces, som dog ikke har 

karakter af formidling af fakta-viden. Der er nærmere tale om et børnecentreret 

udviklingsmiljø med vægt på oplevelser og erfaringer. (Broström&Thyssen,1996, s.15) 

 

Indholdet skal være væsentligt og interessant for børnene, samtalen er vigtig, der skal ikke 

indlæres men udvikles med vægt på fælles oplevelser og erfaringer. 

 

I 1947 formulerer Inger Bjørn Svensson i en artikel om et nyt og interessant fænomen 

’emneundervisning’ som nogle børnehaver har indført, og som forældre kan lære af og 

udnytte i deres opdragelse tilsvarende tanker: 

”Lysten driver som bekendt Værket, og hvad kan et barn, der har Lysten, Tiden og 

Lejligheden, ikke naa at udrette af ’gale Streger’, der jo saadan set bare er en anden og 

maaske ukorrekt Betegnelse for et Interessefelt, som gaar de voksnes Interesser for nær? 

Men lærer man Barnet inden for de nødvendige grænser at iagttage og forstaa, at 

samarbejde Haand og Hjerne, at knytte Tanketraade paa tværs af de tilvante 

Forestillinger, og faar man dets Øjne aabnede for lidt af Samfundshusholdningens 

Sammenhæng og Naturens Vidundere, er man naaet et Stykke frem mod et af de Maal, de 

fleste vel sætter for deres Børneopdragelse; at gøre Barnet til et selvstændigt arbejdende 

og tænkende Væsen”(Svensson, 1947) 

 

I begge tilfælde er der et ønske om både at lære børn noget (Nu: temaer der anses for 

væsentlige for børns udvikling, dengang: Indenfor nødvendige grænser at iagttage og forstå 

samarbejde hånd og hjerte, knytte tanketråde på tværs af tilvante forestillinger) og at tage 

udgangspunkt i  og respektere det, børn finder interessant. 

Nu taler man om viden og færdigheder, normer og holdninger dengang om at åbne barnets 

øjne for samfundshusholdningens sammenhæng. 

Begge anser naturen for et gavnligt værksted for at nå målet, nu formuleret som et 

børnecentreret udviklingsmiljø med vægt på oplevelser og erfaringer. Dengang formuleret 

som at gøre Barnet til et selvstændigt arbejdende og tænkende Væsen. 

 

Som det fjerde og sidste om pædagogikkens indhold siger Broström og Thyssen: 

 

Endelig lægges der vægt på, at børnene har rige muligheder for selv at igangsætte lege og 

andre selvformulerede aktiviteter som f.eks. male, tegne, forme og bygge. Børnenes 

forskellige former for leg, herunder den frie rolleleg, optager en meget stor del af 

børnenes tid i institutionen.  (Broström og Thyssen, 1996, s. 15) 

 

En meget stor del af denne opgave har beskæftiget sig med netop den frie leg, 

selvformulerede aktiviteter som at male, tegne, forme og bygge. Det er fristende at slutte med 

at sige, at Broström og Thyssen ikke har fået ideen selv, men bygger på en lang og solid 

tradition. 

 

Hør, hvad Ruth Højberg-Pedersen mente i 1942: 
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”Den Orden og Akkuratesse man opnaar gennem en stærkt reguleret Leg er uendelig dyrt 

erhvervet. Man betaler med Børnenes Selvstændighed og Evne til at udvikle sig paa 

organisk Maade. Resultatet af Legen med værdiløst Materiale ligger ikke i den færdige 

Ting, men i alt det, der foregik i Barnet, mens Legen stod paa.”(Højberg-Petersen, 1942) 

 

Og hvad målet angår som Broström og Thyssen formulerede således viden og færdigheder, 

normer og holdninger præciserede Jens Sigsgaard det i 1948 yderligere til udvikling til 

samfundsmedlem:  

”I vort industrialiserede Samfund med den gennemførte Arbejdsdeling, de komplicerede 

Arbejdsmetoder og Forskydninger af Arbejdsprocessen fra Hjemmet og ud til 

Fabrikkerne, kan barnet ikke længere faa den naturlige udvikling, der finder Sted 

derigennem, at det aktivt kan deltage i Beskæftigelser, der er knyttet til Livets 

Opretholdelse. Dets Efterlignelsesdrift faar derfor Udløsning gennem Legen, der i alle de 

simpleste Former simpelthen kun er en Afspejling af de voksnes Beskæftigelse. Det er en 

pædagogisk Kendsgerning, at Barnets Udvikling til Samfundsmedlem væsentlig foregaar 

gennem dets Leg, og den Leg er mest udviklende, der paa det nærmeste efterligner det 

Samfundsliv, Barnet senere skal leve i.” (Sigsgaard, 1948, s.37) 

 

Jeg mener på den baggrund at kunne konkludere, at der går en lige linie i den danske 

børnehavetradition, hvor arbejdet bygger på en varm, venlig, forstående, indlevende 

atmosfære, hvor børnenes indbyrdes relationer, deres indbyrdes eksperimenteren og 

nysgerrighed, og først og fremmest legen som barnets vigtigste virksomhed er i fokus. Det 

pædagogiske indhold bygger på, hvad børnene selv finder interessant, det er lysten, der skal 

drive værket, det er børnenes egne erfaringer, der skal danne grobund for en udvidelse af 

horisonten. Kreative aktiviteter, at male, at tegne, at forme, at bygge, at synge at bevæge sig, 

er børnehavens tradition, for i disse aktiviteter er barnet selv aktivt i læreprocesserne. Og 

målet, det er at barnet skal udvikle sig til samfundsborger/medlem. 
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Konklusion 

Gennem analyse af Jens Sigsgaards og hans kreds’s skrifter og toneangivende psykologiske 

barndomsforskere i nutiden har jeg for det første fundet, at opdragelsesmålet i den danske 

børnehavetradition uændret er det samme, nemlig at opdrage barnet til samfundsmedlem. Det 

er psykologen Dion Sommers og det var børnehaverektoren Jens Sigsgaards opdragelsesmål. 

Ja, det er ikke alene endemålet, det er med Stig Broströms og Svend Thyssens ord 

traditionens antagelse at mennesket allerede som barn er involveret i at skabe og forandre sin 

verden og kultur.  

Barnet er samfundsborger, og det er aktivt, kompetent medskaber af sin egen udvikling og 

den verden, det lever i. Heri er der intet nyt, der er ikke tale om et paradigmeskift men om en 

tradition. 

(Arne Ungermann) 

Børn – Alle Forældres Blad, maj 1941 

 

 

Jens Sigsgaard og hans kreds lå i dette syn på barnet før 1960 ikke alene på linie med nutidens 

fremtrædende barndomsforskere, men også med unge moderne forældre. I forhold til unge 

moderne forældres opdragelsesmål til selvstændighed og ansvarlighed og med vægt på 
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egenskaber som fantasifuldhed og tolerance og ikke på lydighed, velopdragen optræden og 

sparsommelighed indleder Jens Sigsgaard og hans kreds traditionen og før dem Alva Myrdal. 

 

Med hensyn til midlerne til at opnå ovennævnte opdragelsesmål har jeg endvidere gennem 

analyse af Jens Sigsgaards og hans kreds skrifter kunnet konstatere, at der hersker en tradition 

op til vor tids toneangivende antagelser. Med et særligt kapitel om kreativitet og skabende 

arbejde har jeg gennem analyse af tekster fra før 1960 påvist, hvorledes hele grundtanken i de 

så højt prioriterede kreative aktiviteter var og er at give barnet mulighed for i socialt samspil 

med andre børn at være medskaber af sin egen tilværelse. 

 

Dion Sommers hovedantagelse, at et fællestræk for børns udvikling og trivsel er menneskeligt 

samvær og menneskelig kommunikation, og at børn i dette samvær og denne kommunikation 

er kompetente, er en hovedantagelse, der går som en rød tråd i børnehavetraditionen og ikke 

mindst i Jens Sigsgaards og hans kreds’s skrifter. 

Man må på den baggrund forstå Dion Sommers påstand om et generelt paradigmeskifte i 

synet på det kompetente barn, som mere end en forenkling. Det er en fejl eller måske endda 

en bevidst omgåelse af sandheden i en politisk debat, hvor det drejer sig om, at ens egne 

synspunkter opnår hegemoni over andres i tolkningen af, hvad barn, barndom og 

daginstitution er og bør være. 

Om Dion Sommer i snæver udviklingspsykologisk forstand har belæg for et paradigmeskifte i 

forståelsen af barnet, ligger som sagt uden for dette projekts rammer at undersøge. Men jeg 

kan konstatere, at han i daginstitutionspædagogisk forstand tager fejl. 

 

Dette projekt tog udgangspunkt i, at det er et problem, hvis nutidens forestillinger om 

fortidens opfattelser af småbørnspædagogik er forenklede eller måske forkerte. Det kan få 

alvorlige konsekvenser for den faglige debat og oplevelsen af professionsidentitet at bygge på 

falske præmisser. 

Der hersker for mig ingen tvivl om, at det er vigtigt at få den i mine øjne kostelige 

børnehavetradition trukket frem i lyset og dermed give den faglige debat og 

professionsidentiteten den tyngde og saglighed, der er nødvendig for at komme videre og ikke 

bestandig begynde forfra. 
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Perspektivering 

 

Pædagogik er en praksisvidenskab ligesom f.eks. den medicinske videnskab, den er ikke 

anvendt psykologi, sociologi, samfundsfag. Den skal selvfølgelig foregå i en magtfri 

diskussion og stile mod Lebensicherung i Königs forstand, men når andre videnskaber mener, 

at forholdet mellem børn og voksne i daginstitutionen ændrer sig i takt med store 

samfundsmæssige bevægelser eller med psykologiske forskningsresultater, så går de 

hegemonisk ind i det pædagogiske felt og hævder, at deres videnskab har udsagnskraft uden 

for deres eget territorium.  

Det er nødvendigt, at pædagoger som faggruppe har et rum for deres egen diskurs. 

Den diskurs må nødvendigvis hvile på indsigt i andre faggruppers diskurs. Men den må først 

og fremmest være i harmoni med, hvad pædagogerne rent faktisk ser og erfarer og ved – ’ved’ 

som tavs viden i mesterlæringens enhed mellem læring og anvendelse af det lærte – og ’ved’ 

som erkendt, italesat, reflekteret erfaring, der bygger videre på det allerede erfarede og undgår 

halsløs eksperimenteren, iscenesat af modeluner og kortsigtede økonomiske fordele.   

 

Når det forventeligt indføres i Lov om Social service, at der fra 1.august 2004 skal udarbejdes 

pædagogisk læreplan for børn fra ½ år til skolealderen, bliver det en kærkommen 

synliggørelse af, at der rent faktisk foregår læring i daginstitutionerne. 

Men indførelsen af læreplaner rummer to risici. Enten faren for indførelse af skoleregi i 

småbørnsalderen eller faren for adskillelse mellem teori og praksis: store ord, endeløse møder 

og skriverier i den ene ende og en praksis, der ubemærket fortsætter som bedst den kan, udført 

af uuddannede, medens uddannede skriver og holder møde. Hvilken fare der er størst, skal jeg 

ikke spå om, men jeg har beklagelig indsigt i visse institutioners praksis der, om jeg så må 

sige, er havnet i den ene eller den anden af de to grøfter. 

 

Dersom læreplanerne skal blive til gavn for daginstitutionerne, er det helt afgørende, at de 

forvaltes af pædagoger, der selv kan og vil italesætte og handle. Den unikke sammenhæng 

mellem teori og praksis, som er dansk børnehavetraditions særkende, kan kun profitere af 

læreplaner, hvis traditionen værdsættes og videreføres. 

 

På denne opgaves forside har jeg sat billedet af en dreng, der triller en anden dreng rask af 

sted i et bilhjul. Billedet stammer fra slutningen af 30’erne i Thyra Nielsens børnehave på 

Amsterdamvej.  

Billedet står for mig som et symbol på en tillid til og en glæde ved det, som børn kan og er. 

De legende, aktive, glade, og uhyre kompetente børn på billedet hengiver sig ikke til farlige 

og forbudte lege i et ubevogtet øjeblik. De anerkendes og opmuntres tvært imod til en 

aktivitet, som jeg desværre frygter at 9 ud af 10 pædagoger i dag ville stoppe. Nogen ville 

stoppe legen af personlig frygt og uforstand, andre ville beklagende stoppe den af frygt for 

anklager for ikke at have opfyldt tilsynspligten. 

 

Realiteterne er, at det i dag kræver personligt mod at lade børnene udfolde deres kompetence i 

daginstitutionerne. 

 

Hvor kompetente børn får lov til at være, afhænger ikke kun af teorier, men også af de 

praktiske forhold. Når jeg taler om pamperskifte i opgavens titel sker det som en ironisering 

af, at børn, længe efter de kunne være blefri, stadig ikke er det, fordi det er lettere for de 

voksne, at lade dem beholde bleen. Jeg har med egne øre hørt en fuldt uddannet pædagog 

berolige et barn, der på et museumsbesøg forlangte at komme på toilettet: ”Det gør ikke 

noget, ven, du har jo ble på.” Barnet krøb i en krog og lod ske, hvad skulle ske. 
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Nuvel, også den lille pige bliver nok blefri en dag. Men lad os gå til den udbredte brug af 

klapvogn. Børn, der er store nok til at skubbe deres mor i klapvognen, trilles af sted, fordi det 

går hurtigst. Storebror sættes op på en lille fiks ’bivogn’ til barnevognen og bruger ikke egne 

ben, skønt han er rigeligt stor nok til det. ’Forstolingen af børn’ kalder Lise Ahlman det 

fænomen, at man skubber børn i stol så tæt op af bordet, at man har ’styr’ på dem.  

 

Eller sagt med Ruth Højbjerg-Pedersens ord i 1942 som ovenfor anført: ’Den Orden og 

Akkuratesse man opnaar gennem en stærkt reguleret Leg er uendelig dyrt erhvervet. Man 

betaler med Børnenes Selvstændighed og Evne til at udvikle sig’ 

 

Hvis pædagogikken netop skal ændrer sig i takt med store samfundsmæssige bevægelser og 

med psykologiske forskningsresultater, så kræver det pædagoger, der kan gennemskue hule 

argumenter, og selv kan teoretisere og reflektere over, hvad de ved og ser.  

Hvis ikke bliver det kompetente barn en saga blot. 
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Abstract 

 

‘The competent child’ 

Paradigm shift or pampers shift? 

 

An analysis of the postmodern view of the child in the nursery tradition 

 

Taking a scepticism as my point of departure regarding whether the view of the child as com-

petent is new within the Danish nursery tradition, I will question the view that the children of 

today encounter a wholly new reality and that international research on children and child-

hood have changed so fundamentally that one can speak of a general paradigm shift with a 

concomitant fundamental change of the understanding of what a child is and how develop-

ment is to be understood. 

 

According to Dion Sommer the professional perspective before 1960 was that the child was 

born as a fundamentally incompetent and vulnerable being, especially exposed to crises and 

risks throughout its development. In opposition to this is the new view of the child as resilient 

and competent. This may be a simplification, perhaps even a mistake. In my project I view it 

as more probable that the Danish nursery tradition has grown and developed logically and 

unbroken, albeit incoherently and swinging to and fro between certain extreme views as for 

example the child as competent or vulnerable. I claim in my project that material, practical 

circumstances to a high degree are also controlling the leading expectations regarding what 

children are and can do. 

 

In my project I see it as a problem if the present ideas of the views of infant pedagogy of the 

past are simplified or perhaps wrong. It can have severe consequences for the professional 

debate and the experience of professional identity to base themselves on wrong premises. 

 

Using Katrin Hjorth I argue that the concept of the ‘competent child’ is a contribution to a 

political debate. In that debate a given discourse can give the grounds for and legitimate cer-

tain actions and make others illegitimate and precisely the discourse on the competent child 

may degenerate into a take-care-of-yourself-pedagogy where it becomes a virtue not to get 

involved. Then the individuals’ power of action and their relatives’ financial and argumenta-

tive power become the most important issues. 

In the political debate about what children are and what childhood should be cronocentrism is 

a prejudiced way of judging other people in the past. Being cronocentric one distances oneself 

from other people’s point of view by labelling them as ‘old-fashioned’ or ‘out of date’ and 

thus tries to exercise hegemony on other people’s views. 

In the Habermasian view the history of mankind is a story which we are all co-authors of in 

deeds, actions, and choices, and it is important that pedagogues tell the story of their profes-

sion in a way where every argument is respectfully considered and subjected to verification, 

not generalised or taken note of without a discussion. 

 

In my project I have hermeneutically analysed and interpreted a series of texts, primarily writ-

ten by Jens Sigsgaard and his circle in the period 1937 to 1974 concentrating on the period 

before 1960. 

The first thing I have done is to compare the discourse in these texts with Dion Sommer’s 

discourse. Secondly Jens Sigsgaard’s educational goals have been compared with the educa-

tional goals Anne-Dorthe Hestbæk found among young, modern parents, i.e. autonomy, re-

sponsibility, imagination, and tolerance. 



 
68 

 

 

Jens Sigsgaard and his circle have strong views, especially on the educational goal, imagina-

tion, and therefore I have written a specific chapter on creative work, and the view on what 

the play ground should be. 

Thirdly I have analysed the modern view on the nursery compared with the view of the 

Sigsgaard circle, where I have been informed by Stig Broström’s views on quality in chil-

dren’s lives in day care institutions. 

 

My project concludes that: 

 

The child is a citizen, and it is an active, competent co-creator of its own development and the 

world it lives in. 

 

Dion Sommer’s main contention, i.e. that the common stamp of childrens’ development and 

well-being is human relations and human communication, and that children in these relations 

and this communication are competent, is a common contention that forms the leitmotif of the 

nursery tradition, not least in the texts of Jens Sigsgaard and his circle. 

 

Bearing that in mind it is difficult to understand Dion Sommer’s claim about a general para-

digm shift in the view of children as competent beings, as more than a generalization. It is a 

mistake or perhaps even a conscious bypassing of the truth in a political debate where the 

point is to make one’s own views gain hegemonic control of other’s regarding the interpreta-

tion of what a child, childhood and day care institutions are and should be. 

 

Whether Dion Sommer is right, in claiming that a paradigm shift in a narrow developmental 

psychological interpretation of the child is, as stated, out of the bounds of the present project 

to investigate. But I can conclude that he is wrong in terms of day care pedagogy. 

 

My perspective rises from the contention that pedagogy is a practical science like for example 

the medical science. It is not applied psychology, sociology, or political science. Of course it 

has to be exercised in a power free debate and aim at Lebensicherung in König’s sense, but 

when other sciences conclude that the relation between adults and children in day care institu-

tions is changing with greater changes in society or with psychological research then they 

hegemonically enter the field of pedagogy and claim that their science has validity in other 

territories. 

It is imperative that pedagogues as a professional community has their own discursive space. 

 

It is expected that an addition is made to the Social Service Act (Lov om Social Service), de-

manding that from 1 August 2004 day care institutions have to formulate a pedagogical teach-

ing plan. That will be a welcome opportunity to show that teaching is actually going on in day 

care institutions. There are however two inherent risks regarding the implementation of teach-

ing plans. Firstly the danger of turning nurseries into schools. Secondly the danger of separa-

tion of theory and practice: big words, never-ending meetings, and writing on one hand and a 

practice that on the other goes on as best it can and unnoticed, exercised by uneducated per-

sonnel while the educated personnel are writing and holding meetings. 

 

If the teaching plans are to benefit the day care institutions, it is imperative that they are man-

aged by pedagogues who can and will articulate and act. The unique coherence of theory and 

practice which is the distinguishing mark of Danish nursery tradition can only profit from 

teaching plans if tradition is valued and continued. 
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