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Kære Medlemmer
I 69 år har vi ikke haft så varm og solrig september som i år -
en løvfaldssommer. Vi glemmer helt at juli og august var
almindelig dansk sommervejr med skiftende vejrlig og
temperaturer.
Bestyrelsen genoptog arbejdet på Borgbygård medio august
og er nu i gang med at realisere planen for Tids-linjeprojektet
i det næste halve år for at kunne udnytte bevillingen fra Velux
Fonden. Første årti af tidslinjen “Tiden før 1920” vil inden jul
blive klar til at blive lagt ind på hjemmesiden.

Kirsten hentede 22 flyttekasser med Fröbel – og Montessori materialer,
samt forskelligt materiale fra Saxoly Fritidshjem fra det nedlagte Dansk
Skole Museum, hvis effekter nu er spredt for alle vinde på forskellige
museer, og nogle af materialerne er digitaliseret. Det er både trist og
tankevækkende, at der ikke er plads til et skolemuseum i København.
Kulturen har trange vilkår i dagens Danmark. Vi er glade for materialerne,
som vi nu skal til at registrere og arkivere i vores Samling. Vi har dermed
fået et akut pladsproblem og leder nu efter noget lagerplads så tæt på
Borgbygård som muligt.

Vi var 8 fra bestyrelsen, som tog til Aarhus den 13.september for at mødes
med vores søsterforening DMÅ for at se børnehaven i Den Gamle By og
høre om deres erfaringer med at samarbejde med et etableret museum.
Se billederne og læs mere om bestyrelsernes beslutning om , hvordan vi
planlægger at samarbejde i fremtiden på side 2 – 3

Det 3. erindringsværksted i år finder sted onsdag den 9. november kl. 14
til 16 og fokus bliver de rebelske 70ére. I det tidlige forår inviterer vi igen til
et erindringsværksted med 80érne på programmet. Se invitationen på s. 4

Foreningens studiekreds har undersøgt hvilken betydning de senere års
voldsomme vækst af private daginstitutioner har, hvad de uheldige og
utilsigtede følgevirkninger er af denne tendens og hvordan det indvirker på
de pædagogiske muligheder. Det er der kommet to kronikker ud af. Den
ene med Jytte Hare og Jytte Mølgaard som skribenter er antaget i forkortet
form i Kristligt Dagblad.

Private daginstitutioner er også temaet for det medlemsmøde
studiekredsen i samarbejde med bestyrelsen inviterer til

tirsdag den 22. november 2016 klokken 17. 30 til 20.00
i Fru Hedevig Baggers Børnehave. Se invitation side 5

Vi er taknemmelige for at Grethe Kragh – Müller har fundet tid til at omskrive
sit oplæg på årsmødet til en artikel her i Nyhedsbrevet, og glæder os over, at
alle medlemmer nu kan få del i Grethes store viden om børns trivsel og
udvikling og indsigt i det gode børneliv - også set fra børnenes perspektiv.
     God læselyst! Bestyrelsen

LUKKEDAGE JUL OG NYTÅR
Foreningen holder lukket i uge 51,
52 og 1.
Der er derfor ingen bemanding på
Borgbygård fra onsdag den 21. december
til uge 2 onsdag den 11. januar 2017.
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En solrig og varm sensommerdag i september
kom 8 fra bestyrelsen med bus, tog eller færge
til Aarhus og blev ved indgangen til Den Gamle
By modtaget af 5 fra bestyrelsen fra DMÅ
(Daginstitutionernes Museumsforening Århus).
Karsten Tuft fik os alle gratis med ind på sit
årskort. Vi gik målrettet til Redbarnets Børne-
have fra 1974 i 70ér bydelen, hvor Karsten var
en indsigtsfuld guide, og fortællingerne om
genstandene, processen med at opbygge
børnehaven og samarbejdet med museums-
folkene blev suppleret af de øvrige bestyrelses-
medlemmer. Vi besøgte også kollektivet i
samme opgang, ved siden af børnehaven, før vi
fordelte os i de 3 biler Aarhusfolkene stillede til
rådighed, og endnu et bestyrelsesmedlem
dukkede op for at hente os. Så kørte vi til
DMÅ´s lokaler i pedelboligen ved Vejlby Skole,
hvor Marianne Altchuler og Tove Thomasen
havde stillet an med en dejlig frokost, som vi

sultne kastede os over, før vi systematiserede
vores fælles drøftelser.
Efter en grundig præsentationsrunde, hvor vi
alle fortalte om de opgaver, vi varetager i vores
bestyrelser og de problemstillinger, der optager
os, var tiden inde til at drøfte, hvordan vi kunne
udvikle samarbejdet mellem de to foreninger.
Det blev forslået, at de to bestyrelser mødes en
gang om året til et fællesbestyrelsesmøde for
at drøfte konkrete samarbejdsprojekter f. eks.
om digitalisering af materiale om fritidshjem-
mene og byggelegepladserne. Måske også
skrive et fælles småskrift. Vi vil også linke
vores to hjemmesider til hinanden
www.dagmus.dk og www.paedhist.dk

Ole forslog at DMÅ også oprettede
en Facebookgruppe for medlem-
merne, fordi det er nemmere at

organisere og håndtere end hjemmesiderne -

På besøg i 70-er børnehaven i
Den Gamle By i Aarhus ...

DPHF’s bestyrelse på sommer-
ekskursion til DMÅ i Aarhus

Leif Vestergaard og Verner Storm venter sammen med os fra
DPHF udenfor Den Gamle By

Karsten Tuft fortæller om Red Barnets Børnehave i 70-er
bydelen. Janni, Ingrid og Drude Lytter

Ole, Nyhedsbrevets faste fotograf kommenterer
udstillingen

Karsten Tuft, næstformand i DMÅ fortæller oppe i børnehaven.
Birgit, Nyhedsbrevets lay-outer ses bagerst til venstre



DPHF Nyhedsbrev - oktober 2016

3

og lettere for medlemmerne at lægge materi-
ale ind.
Vi takker bestyrelsen i DMÅ for en oplevelses-
rig, hyggelig og konstruktiv dag.
Vi ser frem til at bestyrelserne mødes næste
år på Borgbygård.
Drude

Kort
foreningsnyt
Velkommen til følgende nye medlemmer:
Junnie Lundtofte, Serridslevsvej 4,st.th,
   2100 København Ø
Ruth Borg Olsen, Kong Valdemarsvej 35,
   4000 Roskilde
Forfatterhuset, Edith Rodes Vej 2A,
   2200 København N
Inger Larsen, Grundtvigsvej 6 D. st.tv,
   1864 Frederiksberg C

Efterlysning af
en transskribent
Vi har i Tidslinjeprojektet fået midler til at
transskribere båndmaterialet fra de to afholdte
erindringsværksteder. Vi kan betale et mindre
honorar. Vi mangler et menneske, der har
erfaring med at transskribere fra bånd og som
skriver hurtigt på PC. Er der nogle af vores
medlemmer, der kan og vil, eller kender nogle,
der har de nødvendige kompetencer?
Det kan foregå på Borgbygård eller hjemme
hos den, der påtager sig opgaven.
Kontakt Ole på telefon 47 53 00 47 eller på
mail:.oleschultzehenriksen@gmail.com

Kontingent 2017
Hermed et forvarsel om at kontingentet skal
fornyes for kalenderåret 2017 inden 15. februar

Bemærk at generalforsamlingen i år vedtog
at forhøje kontingentet for et personligt
medlemskab med 5 kr til kroner 150,00.
De andre kontingentsatser bibeholdes:
Par: kr. 200,
Institutioner, foreninger, BUPL afdelinger:
kr. 300.

Vi arbejder på at finde en løsning på, hvordan
vi kan gøre indbetalingen af kontingentet
lettere for alle. Orientering udsendes ultimo
januar i nyhedsbrevet.
Ruth og Drude

... med efterfølgende
frokost og fælles
drøftelse i
DMÅ’s lokaler i
pedelbygniingen ved
Vejlby Skole

I pedelboligen åbner Karsten Tuft for de økologiske øl.
Formanden Marianne Altschuler, Verner Storm og Else Hess ser til

Kasserer Keld Grønbæk og Ole
lytter til præsentationsrunden

Hanne Eriksen for bordenden, Marianne,
Leif Vestergaard, Tove Thomassen lytter
sammen med Janni til Ruths fortælling
om sine opgaver i DPHF
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 “Erindringsværksted
  om 70érne”

Onsdag den 9. november 2016
klokken 14 til 16 på Borgbygård

Vi sætter igen fokus på 70érne, fordi der
skete rigtigt mange ting på hele institutions-
området og i samfundet generelt.
Vi vil denne gang forsøge at indkredse det
rebelske, og hvordan det kom til udtryk i
pædagogisk praksis i hverdagen i forskel-
lige typer af institutioner.

Medbring gerne billeder som kan inspirere
til at huske og til at fortælle, hvordan oprøret
konkret kom til udtryk individuelt og kollek-
tivt i institutionerne.

Projektgruppen Ruth, Ole og Drude glæder
sig til at se dig.

Tilmelding til drude.helweg@gmail.com
eller på telefon 23 37 78 73 inden mandag
den 7.november 2016

Billeder fra
Pädagogstrasse i
Darmstadt, Tyskland

Jytte Mølgaard har sendt disse to billeder fra
sin cykeltur i Darmstadt i 2014, og hun har
bedt Helga Schwede om at kommenterer
dem. Tak til både Jytte og Helga.

Helgas kommentarer følger her:
Det var en lille sjov udflugt til de historiske
jagtmarker. Her er hvad jeg fandt ud af:

Darmstadt, Fölsing:
Jeg har ikke været der, men jeg ved lidt om
læreren Johannes (Julius) Fölsing fra Darm-
stadt. Ved siden af sit lærervirke oprettede han
et asyl (Kleinkinderschule) for de højere stæn-
ders børn og fik stor indflydelse på småbørns-
området i byen. Han knyttede også uddannelses-
virksomhed til. Senere oprettedes også et asyl
for de lavere stænders børn, Fölsing mente
ikke, at børn af forskellige stænder skulle
opdrages sammen.
Fölsing var i sine første år begejstret for Fröbels
ideer og havde kontakt med ham. Men Fölsing
distancerede sig fra Fröbel med tiden og blev
en arg kritiker af den retning, børnehavebevæ-
gelsen tog.

Darmstadt, Ida Seele:
Ida Seele var  den første børnehavepædagog,
Fröbel uddannede på Keilhau i 1843. Hun  var i
1843-1844 leder af verdens første børnehave i
Bad Blankenburg. Derefter søgte hun på
Fröbels opfordring stilling på asylet (Klein-
kinderschule) for de lavere klassers børn i
Darmstadt, hvor hun efter sigende opnåede
gode pædagogiske resultater med sit nye
børnehavesyn. Men Fölsings efterhånden anti-
Fröbelske bevægelse i byen gjorde hendes
arbejde vanskeligt, og efter 14 år flyttede hun.

I Berlin oprettede Ida Seele børnehaver i for-
skellige børnehaveforeningers regi og blev gift
med skolemanden Vogeler.
Ida Seele-Vogeler blev senere vejleder for
“vores” Erna Juel Hansen, som tog sin uddan-
nelse på Eugen Pappenheims seminarium i
Berlin i 1870-71..

Jeg vil tro, at Darmstadts Pädagogenstrasse
nok snarere har noget at gøre med Fölsings
virke end med Ida Seeles.
    Mange hilsener  Helga Schwede

Fröbels første elever  ved grundlæggelsen af den første
børnehave  i 1839. Helga mener billedet er fra ca 1900

Invitation til
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tirsdag den 22. november 2016 klokken 17. 30 til 20.00
i Fru Hedevig Baggers Børnehave. Se invitation side5

Invitation til

Ny roman:
“En skærsommerdag”
– der foregår i Anna Wulffs Folkebørnehave på
Christianshavn
Laila Ingrid Rasmussen har sendt sin nyeste
roman “En skærsommerdag” til foreningen som
netop her i slutningen af september måned er
udgivet på Forlaget Tiderne Skifter.
Forfatteren skriver i følgebrevet, at hun er skøn-
litterær forfatter og romanen foregår i Anna
Wulffs Folkebørnehave på Christianshavn, hvor

hun både har været ansat og haft sine børn
gående. Hun kalder det en øjenvidnebe-
retning om livet, hverdage og traditionerne,
som hun synes er noget helt særligt – ikke
mindst på grund af et fantastisk lederskab
over flere generationer af dygtige og enga-
gerede kvinder Anna Wulf, Frøken Danø og
Annelise Morelli. Bogen er tilegnet sidst-
nævnte.
Læs mere om forfatteren, bogen og hendes
øvrige bøger på www.lailaingridrasmussen.dk
Redaktøren

Frederiksborgvej 156 A,
2400 København NV
Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at
afholde medlemsmødet i en af vores medlems-
institutioner Fru Hedevig Baggers Børnehave,
den ældst fungerende børnehave, som historisk
blev oprettet som en privatbørnehave i 1880 og
senere blev en selvejende institution.
Børnehaven overgik til at blive privat i juli 2012.

Fra selvejende til privatbørnehave – hvad er
forskellene og udfordringerne?
Efter en rundvisning i den lille børnehave med
pt. 26 børn vil lederen Linda List og mangeårig
medarbejder Betina Gall fortælle om børneha-
vens historie, værdigrundlag, pædagogiske
arbejde med læreplanerne, forældrebestyrel-
sens begrundelse for at blive privat og på hvilke
betingelser. Hvad betyder det for børn,
forældre, personale i hverdagen?

Hvilken betydning har det, at antallet af
private daginstitutioner er i voldsom vækst
efter en ændring i Dagtilbudsloven i 2005, der
skabte lovmæssigt grundlag for etablering af

privatinstitutioner? Hvad er de uheldige og
utilsigtede følgevirkninger af denne tendens?
Jytte Hare og Jytte Mølgaard fortæller om
indholdet i deres kronik.
Efterfulgt af Lene Lind og Ulla Liberg som i
deres kronik har fokus på de pædagogiske
muligheder.

Begge kronikker er baseret på foreningens
studiekreds interviews af ledere fra flere for-
skellige private børnehaver i forskellige kom-
muner og anden research.

Der vil være plads til spørgsmål, og vi slutter
af med en fælles drøftelse.

Vi byder på kaffe/te og en sandwich undervejs.
Derfor har vi brug for en tilmelding, gerne
når I læser dette og helst inden onsdag den
2. 11. 2016, til drude.helweg@gmail.com
eller på 23 37 78 73.

Velmødt
Jytte Hare, Jytte Mølgaard, Lene Lind,
Ulla Liberg, Kirsten Nøhr og Drude Helweg

  Antallet af private

  daginstitutioner stiger

– er det et problem, eller?

i

MEDLEMSMØDE
i Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Tirsdag den 22. november 2016 klokken 17. 30 til 20.00
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DET GODE BØRNELIV
– børns trivsel og udvikling
i børnehaven
af Grethe Kragh- Müller - modtager af Erna-prisen 2016

Abstract:
Mange af Fröbels tanker om det gode børneliv med fri leg
og et godt udeliv er stadig en del af dansk/nordisk
børnehavetradition. Denne tradition er dog under pres i
forbindelse med den øgede internationalisering og presset
for, at børn skal lære flere akademiske færdigheder
tidligere, samt testes for om de nu også er dygtige nok til
skolen, og til at Danmark kan klare sig i den internationale
konkurrence.
Men hvad siger børnene selv? Hvad er i børnenes øjne et
godt børneliv, og hvordan ser de på muligheden for at opnå
dette i den konkrete hverdag i daginstitutionen?

Indledning
I OECD’s rapport fra 2006 “Starting Strong”
Skelnes der mellem to forskellige børnehave-
traditioner. Den ene er den engelsk/franske
tradition, hvor der lægger vægt på, at børne-
haven som førskole, hvor børnene skal forbere-
des til skolen. Den anden tradition beskrives
som den nordiske, hvor man i stedet har en
socialpædagogisk tilgang til børnehaven, og
hvor der er fokus på børnenes udvikling gennem
leg (OECD, 2006).
I den politiske debat i dag er der med indførelse
af de pædagogiske læreplaner i daginstitutioner,
og måske særligt i forhold til, hvordan disse
forstås, og hvordan begrebet læring defineres,
en risiko for, at den nordiske tradition er under
pres i forhold til et øget fokus på læring af flere
akademiske færdigheder i børnehaven.

At den nordiske tradition er under pres kan ses
på flere områder. Ser vi f.eks. på, loven om
læreplaner fra 2007 er der fokus både på
børnenes trivsel og at de skal lære noget. Men
det er kun det, som børnene skal lære, der
skal dokumenteres og måles på, hvorfor dette
let opprioriteres i praksis, i forhold til at reflek-
tere og planlægge i forhold til børnenes trivsel.

Et andet eksempel er, hvordan man italesætter
daginstitutioner. Her ses, at der, i takt med

samfundsudviklingen, bl.a. OECD under-
søgelserne, der medførte en række politiske
bekymringer omkring danske børns præsta-
tioner i international sammenhæng, gradvist
sket ændringer i vores måde at italesætte
vuggestuer og børnehaver på. Overordnet
politisk set taler vi ikke længere om vugge-
stuer, børnehaver og fritidshjem (stuer med
vugger, haver for børn, og hjem i fritiden), men
om institutioner, dagtilbud, førskoler, skole-
fritidsordninger og pasningsordninger.
Forældre, børn og pædagoger bruger stadig
ofte de “gamle” betegnelser – børn siger vel
f.eks. ikke “jeg skal lige hen i min dagtilbuds-
ordning”.

Ord viser hen til et indhold – og når vi siger
førskoler, institutioner, skoleordning og pasning
leder det vores måde at tænke og handle på i
en anden retning, end når vi taler om vugge-
stuer og børnehaver.  Når man f.eks. taler om
førskole, leder det tanken hen på, at der er tale
om en skole, hvor børnene skal lære noget og
ikke en have til børn, hvor de kan udforske og
lege.
Hermed være ikke sagt, at børn ikke skal lære
noget. Selvfølgelig skal de det – og de kan slet
ikke lade være. Den russiske psykolog
Vygotsky (2004) peger da også på, at udvik-
ling og læring går hånd i hånd. Børn lærer hele
tiden, men de ikke kan lære bestemte færdig-
heder før de udviklingsmæssigt er klar til de.
Omvendt kommer udvikling kun i stand på
baggrund af det, som børnene har lært. Det
springende punkt er således ikke, om de skal
lære noget, men hvordan og hvornår de skal
lære hvad.

Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden ikke
ruster børnene dårligere til skolen og livet, hvis
vi tidligere og tidligere presser børnene til at
lære bestemte færdigheder, før de er klar til
det udviklingsmæssigt, og med dette kommer
til at lægge mindre vægt på deres muligheder
for at udvikle de grundlæggende personligheds-
mæssige færdigheder, f.eks. sociale og
følelsesmæssige kompetencer, der er en
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forudsætning for, at de senere kan klare sig
godt i livet og skolen.

Mange af traditionerne er inspireret af den
tyske filosof F. Fröbel, der levede fra 1782 –
1852. Fröbel arbejdede som lærer og mente,
at det var skadeligt for børn, hvis de blev
underkastet for megen undervisning og opdra-
gelse. Derimod mente han, at det var bedst for
børn at lære gennem egen erfaring gennem
selv at udforske, f.eks. ude i naturen.
Børn skulle således lære gennem leg i haven
(heraf navnet børnehaver – haver for børn).
Ligeledes skulle børn have ret til at udfolde sig
selvstændigt og i frihed – frihed forstået i for-
hold til ikke at undertrykke andres frihed
(Fröbel, 1998).
Fröbels tanker inspirerede til åbningen af de
første børnehaver i Danmark – den første
åbnede i 1871 og ligeledes til åbningen af de
første pædagogseminarier.

Med udviklingspsykologiens opståen og udvik-
ling op igennem det 20. århundrede, blev legen
beskrevet som en af de mest betydningsfulde
måder for børn at udvikle sig igennem.
Den amerikanske psykolog E. Erikson beskri-
ver således, hvordan børn gennem leg udvikler
selv’et, sociale færdigheder og desuden bear-
bejder følelser og oplevelser, som barnet ikke
helt har forstået (Erikson, 1971).
Den schweitziske biolog J. Piaget (1969)
beskriver, hvordan legen er med til at udvikle
barnets kognitive forståelse af verden, og den
russiske psykolog Vygotsky (2004) beskriver,
hvordan børnehavebarnet gennem legen, som
barnets dominerende virksomhed, lærer om
verden, bearbejder følelser og efterhånden
lærer at have med verden at gøre gennem
planlægning og tænkning. Også denne viden
har inspireret til, at legen tillægges så stor
betydning i børnehavens dagligdag i Danmark.

I den australske lovgivning (2009) for daginsti-
tutioner peges på 3 centrale områder, der har
betydning for børns trivsel, udvikling og læring:
Being, belonging og becoming.
Being er et eksistentielt forhold. Det viser hen
til børns ret til at have en barndom som en
livsperiode i sig selv. At have ret til bare at
være god nok, som man er, ret til at lege bare
for at have det sjovt.
Belonging viser hen til, at mennesket er et
socialt individ, der kun er og bliver til noget i
relationen til andre. Derfor har alle mennesker
et behov for at høre til og blive inkluderet som
deltager i sociale sammenhænge.
Becoming viser hen til, at barnet også har brug

Den dansk/nordiske tradition
for børnehaven
Det er centralt for den danske tradition for
børnehaven, at børnene har ret til at have en
god barndom – barndommen set som en
særlig livsperiode (Kragh-Müller, 2016).
Der lægges vægt på, at børnene kan lege.
Legen er ikke planlagt af de voksne for at
børnene skal lære bestemte ting, børnene
leger, fordi de gerne vil og fordi de har det sjovt.
Der er også lagt vægt på et godt udeliv – gode
udendørs legepladser, og på at børnene kan
komme ud på ture til nærmiljøet, skov og
strand.
I forholdet mellem børnene og de voksne er lagt
vægt på anerkendende og ligeværdige (at hvert
menneske har værdi som fuldgyldigt deltager i
sociale sammenhænge) relationer mellem børn
og voksne, og børnene har i en vis udstrækning
indflydelse på dagligdagen i børnehaven – i
hvert fald på hvad de vil lege og med hvem
(Kragh-Müller, 2013).

Danske børnehaver er indrettet med et hjemligt
præg – der er borde og stole i voksenhøjde så
alle børn og voksne kan spise samtidig.
Legetøj og øvrige materialer er sat væk i kasser,
og børnene kan ikke altid selv tage, det som
de gerne vil beskæftige sig med, men må
spørge de voksne – et forhold som undrer
udenlandske forskere, når de besøger danske
institutioner (Wagner, 2004).
Børnene har mulighed for at lege uden opsyn
fra de voksne – f.eks. i puderummet, hvor der
også kan leges vilde lege. Ofte er planlægnin-
gen ikke mere fast end at der kan ændres efter
børnenes behov, om end der med indførelse af
læreplanerne kan ske det, at aktiviteter må
gennemtvinges af hensyn til dokumentation
(Kragh-Müller & Ringsmose, 2015).
Der er en lang række af forskellige forhold, der
ligger bag udviklingen af de traditioner, der i
dag kan genkendes i danske børnehaver.
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for at lære alle de færdigheder og kompetencer
der er nødvendige for at kunne begå sig i sam-
fundet. Alle 3 forhold er centrale for børns udvik-
lingsmuligheder og for at de kan have et godt
liv.

Men hvad er et godt børneliv? Ja – det kan vi
gøre os mange tanker om som voksne, men vi
kan ikke vide det, hvis vi ikke spørger børnene
selv. Det er jo dem, der lever børnelivet her og
nu. Derfor skal artiklen her komme med nogle
bud på, hvad der i børnehøjde udgør et godt
børneliv.
Udsagnene fra børnene er hentet fra 3 forskel-
lige undersøgelser om børneperspektiver på
deres trivsel, samvær med voksne og andre
børn samt ønsker om et godt liv i familie og
daginstitution. De 3 undersøgelser er beskrevet
i følgende litteratur: Kragh-Müller, G. (1997):
“Børneliv og opdragelse”, Kragh-Müller, G.
(2013) “Kvalitet i daginstitutioner” og Kragh-
Müller, G. & Ringsmose, C. (2015): “Kvalitet i
store og små daginstitutioner.”

Når der er tale om undersøgelser gennemgås
datamaterialet systematisk analytisk med
henblik på at opnå videnskabelighed. I under-
søgelser, hvor man interviewer børn, er der som
oftest nogle svar og nogle børn, der gør særligt
indtryk. I artiklen her tages der udgangspunkt i
de børn og citater, der har gjort særligt indtryk
gennem årene. Det skal dog bemærkes, at der
ikke er tale om børneudtalelser, som er særlige
for materialet, blot at de børn, der er citeret
havde en særlig måde at udtrykke det på, som
mange af de andre børn også udtrykte.

Børns syn på voksne,
opdragelse og grænser
Børn i dag vokser op på tværs af forskellige
kontekster – de er hjemme sammen med deres
forældre, de er i børnehave/skole, sammen
med den udvidede familie, sammen med venner
eller måske går de til forskellige aktiviteter.
I alle disse sammenhænge indgår barnet i rela-
tioner til andre børn og voksne.

Grænseprogrammet var et forskningsprogram,
som gennem en række forskellige delprojekter
undersøgte, hvorfor det er blevet så populært at
tale om, at børn har brug for grænser og ram-
mer, både i familien og i skole/daginstitution.
I et af projekterne blev 26 børn mellem 4 og 12
år interviewet om, hvordan de ser på relationen
mellem voksne og børn og børn indbyrdes i
familien, børnehaven og skolen, og om deres
syn på opdragelse og grænser i denne sam-
menhæng (Kragh-Müller, 1997).

Opdragelse er en del af barn-voksen relationen,
fordi en del af de voksnes opgave i forhold til
børnene er at hjælpe dem til at indgå i sam-
fundet og klare sig i dette (Holzkamp, 1983).
Når man opdrager børn er fokus således på,
hvad børnene skal lære og blive til engang i
fremtiden – på becoming, i modsætning til at
der er fokus på samværet med barnet her og
nu – på being. De to forhold behøver ikke at stå
i modsætning til hinanden – det er vigtigt at
have fokus på samværet, men det er også
vigtigt at den voksne hjælper barnet med at
lære at begå sig i samfundet. Ifølge Holzkamp
(ibid) kan der dog ske det, at den voksne får for
meget fokus på, hvad børnene skal lære en
gang i fremtiden. Dette kan medføre, at det
nærvær og den opmærksomhed på barnets
perspektiv, der har grundlæggende betydning
for barnets udvikling får mindre fokus, hvorved
barnet får sværere ved at udvikle de personlig-
hedsmæssige kompetencer, der er så centrale
for at barnet skal kunne klare sig både her og
nu og i fremtiden (Kragh-Müller, 1997).
Måske inddragelse er et bedre ord end opdra-
gelse, fordi ordet opdragelse viser hen til, at
den voksne skal drage det uciviliserede barn op
på et bedre niveau – den voksnes niveau.

I grænseundersøgelsen (Kragh-Müller, 1997)
giver de fleste børn udtryk for at kunne lide de
voksne – både hjemme, i børnehaven og i sko-
len. De fleste fortalte, at de meget gerne vil
have de godt sammen med de voksne, samt at
dette bl.a. indebærer, at de voksne er “søde”
og gerne “vil lave noget sammen med børnene



DPHF Nyhedsbrev - oktober 2016

97

– ind imellem noget, som børnene har valgt”.

En dreng på 7 år udtrykte det på denne måde:
“ Børn og voksne skal have det godt sammen.
Det er rart når de er flinke og man har det
dejligt sammen. Når man hygger sig og sådan,
sidder foran fjernsynet og får slik og te. Når vi
allesammen griner.”
Barnets oplevelse er, at det er rart, når de
voksne ikke har travlt og når børn og voksne
laver noget sammen.

På spørgsmålet om, hvordan børn og voksne så
har det sammen, taler de fleste børn om, at det
ikke altid går, som de ønsker sig. I dagligdagen
opstår der f.eks. konflikter, hvor børn og voksne
er uenige, og hvor de voksne skælder ud.
F.eks. fortæller et barn på 9 år:
“Jeg ville gerne have, at de voksne legede
mere med børnene, og at de voksne ikke
skælder så meget ud. De skælder meget ud,
de skulle give børnene nogle chancer i stedet
for at skælde ud.”

I børnenes perspektiver handler opdragelse
både om, at de voksne lærer børnene noget –
f.eks. at cykle, gå over vejen og lignende. Men
opdragelse handler også om de tilfælde, hvor
de voksne vil have barnet til at opføre sig
“ordentligt”. Børnene giver i forhold til opdragelse
udtryk for, at de voksne skal opdrage på “en
sød måde”, men også, at det ikke altid går
således.
Eksempelvis siger en syvårig som svar på
hvordan børn bliver opdraget:
Barn: “Nogen gange gør de voksne nogle gode

ting, nogle gange gør de nogle dumme ting.
Jeg kan ikke huske så mange gange de
dumme ting, men jeg kan huske så mange,
at jeg slet ikke kan huske nogen af dem.”

Int.: “Du kan huske så mange gange de
dumme ting, at du slet ikke kan huske
nogen af dem?”

Barn: “Ja.”
Int.: “Det lyder som om det ikke altid er så rart

at blive opdraget?”
Barn: “Nej, ikke når man bliver opdraget så

meget som jeg gør:”
Int.: “Når man bliver opdraget meget, så er det

ikke rart?”
Barn: “Nej. De gør i hvert fald, hvad de kan for

at opdrage mig meget.

Det gælder både hjemme og i børnehaven/
skolen at det – i børnenes perspektiv – både
går godt og mindre godt. F.eks. nævner en 8
årig at
“Jeg kan ikke lide, når læreren står deroppe
og skælder ud på os alle sammen. Så er det
ligesom det er mig, han skælder ud på, selv
om det ikke var mig”

Når børn fortæller om deres liv og tanker
omkring samværet med voksne og opdragelse,
giver det anledning til at man som voksen
reflekterer over, hvordan det er at være barn, og
hvad der bidrager til at børn og voksne kan
have det godt sammen. Hvis f.eks. at mange
børn taler om at de voksne har travlt og om
ubehaget ved at blive opdraget, kan man efter-
tænke og revurdere nogle af de daglige prak-
sisser sammen med børnene, så man får
mulighed for at opnå et liv med en højere grad
af trivsel for både voksne og børn, og med
bedre udviklings-betingelser for børnene.

Børnene giver et godt råd til os:
“Børn skal opdrages godt. De bliver ikke
opdraget så godt, når de voksne hele tiden
siger nej og aldrig siger ja.”

Børn oplevelse af deres
børnehaveliv i 2 kulturer
I en undersøgelse af kvalitet i daginstitutioner i
Danmark og USA, blev børnehavebørn fra
begge lande interviewet om, hvad de godt
kunne lide og ikke så godt kunne lide ved at
gå i børnehave. Ligeledes tegnene alle børn to
tegninger – en af det bedste i børnehaven og
en af det værste i børnehaven.

Det fremgik af børnetegningerne fra begge
kulturer, at alle børn synes, at det bedste i
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børnehaven er at lege med sine venner – det
kan være inde eller ude og i forskellige former
for leg, det bedste er at have gode venner og
lege med dem. Omvendt gav børnene udtryk
for, at det værste er, når man ikke har venner,
man ikke må være med til at lege, eller når de
andre børn driller eller slår. De mere skolepræ-
gede og/eller voksenplanlagte aktiviteter blev
enten ikke nævnt eller det blev nævnt som
noget børnene ikke altid synes er sjovt, f.eks.
samling.

Tegningerne i figur 1 og 2 er tegnet af en 5 årig
dreng fra den amerikanske børnehave. Han
fortæller, at det bedste i børnehaven er at lege
med sine venner, så han tegner en glad dreng
(figur 1).
Men nogen gange kommer han til at gøde
noget, så de voksne bliver vrede og sætter ham
ind på kontoret (figur 2). Han forklarer:
“Det er mig der er kommet “into trouble”. Og så
skal man ind på kontoret og sidde at tale med
en voksen om det – det er når jeg har været
“naughty”.

Der er også danske børn, der beskriver, at de
voksne nogle gange kan blive sure og skælde
ud. For de danske børn er det også noget af
det værste i børnehaven, men omvendt de
amerikanske børn tager de danske børn det
ikke på sig i samme grad. Nogle af de danske
mener således, at den voksne også spiller en
rolle i sådanne konflikter – at det ikke nødven-
digvis er barnet, der er galt på den. En dansk
dreng, som også er 5 år, fortæller f.eks.:
“Jeg kan ikke lide Helle, fordi hun er sur og
skælder nogen gange ud og slæber en hen og
sidde på bænken, når man ikke har gjort
noget. Helle har et stort temperament.”

Tegningen i figur 3 er tegnet af en pige, og
forestiller det bedste i børnehaven – det er når
man leger med sine venner. Omvendt er det
værste – tegnet af en anden pige (figur 4), når
man ikke har nogen at lege med.

Hvis man betragter de udsagn, som børnene
kommer med i begge undersøgelser – både i
interviewene om relationer og opdragelse og i
børneperspektiver på børnehaveliv i 2 kulturer,
er der en stor overensstemmelse. Det gode
børneliv handler om søde voksne, der, også når
der er tale om konflikter, møder børnene på en
respektfuld måde. Det handler også om at
have gode venner, være inkluderet i et socialt
fællesskab og at have mulighed for at fordybe
sig i gode lege med andre børn i omgivelser,
der byder på gode legemuligheder.

 

Figur 1          Figur 2

Figur 3              Figur 4

Børneperspektiver på
børnehaveliv i store og små
daginstitutioner
Undersøgelsen “Pædagogisk kvalitet i store og
små daginstitutioner” blev afsluttet i 2015.
Den blev til i forbindelse med, at flere kommuner
som et besparelsestiltag er begyndt at satse
på at bygge store daginstitutioner og sammen-
lægge eller nedlægge de små. I denne sam-
menhæng blev der argumenteret for, at store
institutioner har fordele økonomisk, kunne give
en mere professionel ledelse og udgøre et
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bredere miljø fagligt, hvorved den pædagogiske
kvalitet kunne øges. Omvendt udtrykte særligt
flere fagfolk, forældre og pædagoger bekymring
om, hvorvidt det var muligt i en store institution
at opnå sådanne nære og omsorgsfulde relatio-
ner, som er så nødvendige for småbørns trivsel
og udvikling.

Overordnet set viste projektet, at antagelsen
om, at store institutioner skulle give en mere
professionel ledelse og et højere fagligt niveau
ikke holdt stik. Ledelsen i de store institutioner
var ikke mere professionel og det faglige niveau
havde snarere en lavere pædagogisk kvalitet
end en højere. Det var lettere i en stor institution
at få budgettet til at slå til – men de tiltag der
blev foretaget med dette formål så ud til at gå
ud over den pædagogiske kvalitet og dermed
børnene. Dette f.eks. når stuer blev slået sam-
men, pædagoger blev flyttet rundt i institutionen
og børnegrupperne var større. Ligeledes viste
undersøgelsen, at bekymringen om, hvorvidt det
går ud over de nære og omsorgsfulde relationer
mellem pædagoger og børn, sig at holde stik

Undersøgelsen viste, at både store og små
institutioner havde udfordringer – de små insti-
tutioner af økonomisk karakter, hvor det kunne
være svært at få budgettet til at holde.
Undersøgelsen viste dog også, at man i de små
institutioner fandt en række løsninger, f.eks. at
trække på forældre til forskellige former for
arbejde, ligesom pædagogerne gav en ekstra
hånd med også ud over arbejdstid. I de store
institutioner var udfordringerne af pædagogisk
karakter. Det var f.eks. at få informationer ud til
alle, svært at få samarbejdet til at fungere, og
det var svært at få de pædagogiske mål omsat
til den daglige praksis, hvilket betød, at der var
meget stor forskel på den pædagogiske kvalitet
fra stue til stue.

I undersøgelsen indgik interviews med tilfældigt
udvalgte børn – i alt 60 børn, som gik i de 12
institutioner (6 store, 2 små og 2 mellemstore
institutioner), der deltog i den del af undersøgel-
sen, hvor der blev foretaget interviews med
ledelse, pædagoger og børn, samt foretaget
observationer og evaluering af den pædagogiske
kvalitet.

Børnene syn på relationen til
de andre børn
Børnenes syn på, hvad der udgør et godt
børneliv i børnehaven, er meget på linje med,

hvad der er beskrevet for børnenes perspektiver
oven for i artiklen. Trivsel for børnene handler
om at have gode venner og at have tid til at lege
med dem. I de følgende eksempler betyder SI
en stor institution, LI viser hen til, at der er tale
om et barn fra en lille institution, der udtaler
sig)
“Det bedste er at lege med mine venner, vi
leger far, mor og børn. Så kan man lege i
puderum-met, vi har det rigtig vildt og sådan og
man kan slås med puder.” (LI)

Så langt er børnene enige. Det er vigtigt at have
gode venner og lege. Det fremgår dog af børne-
interviewene, at når det kommer til muligheden
for at opnå det gode børneliv, hvor man har
venner og leger godt med dem, har børnene i
de små institutioner de bedste muligheder for
at have et godt børneliv.
F.eks. fremgår det, at børnene i de små institu-
tioner har lettere ved at finde venner end børne-
ne i de store institutioner:
“Den gang jeg startede i børnehaven, så havde
jeg ikke nogen venner. Så gik man rundt med
en voksen, og fordi så græd jeg, når min mor
gik. Nu har jeg masser af venner og man kan
lave sjove lege – kysseleg, dyreleg og tegne og
snakke imens og fortælle vittigheder.” (LI)
Flere børn fra store institutioner fortæller, at det
ikke er så let at finde venner, bl.a. fordi det kan
være svært at overskue de mange børn, men
også fordi det er sværere at få lov at være med.
F.eks. siger en dreng på 5 år fra en stor
institution følgende:
“Udenfor leger man, hvis der er nogen, der vil
lege med én. Jeg kender ikke alle børnene,
fordi så var der alt for mange. Man leger kun
med dem fra sin egen stue.”
En del børn fortæller, at de som følge af dette
tilbringer tid med bare at gå rundt: de laver ikke
rigtig noget og venter måske bare på far og
mor:
“Nogen gange er der ikke så meget at lave.
Hvis man nu hele tiden skal tegne og vente på
sin far og mor, så kan det godt gå hen og blive
træls på et tidspunkt.”

I de store institutioner er der desuden ofte
mindre tid til at opnå fordybede lege, fordi der
er en højere grad af struktur, ligesom børnene
bruger meget tid med at vente på hinanden og
følges ad i store grupper f.eks. fra grupperum-
met til legeplads eller værksteder. Der er oftere
mere støj og mindre grupperum, hvilket betyder,
at det kan være svært for børnene at finde
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steder, hvor de kan lege uforstyrret. Flere børn
fra store institutioner fortæller, at de forsøger at
finde små hjørner, hvor de kan være uden at
blive forstyrret, f.eks. ovenpå legehuset, hvor
de små ikke kan komme op, eller bag et hus i
et fællesrum. F.eks. svarer et barn på spørgs-
målet om, hvad han synes om børnehaven:
“Det er sådan midt imellem, om jeg kan lide
børnehaven. Jeg kan godt lide at være i
glasrummet (indgangen, hvor to huse er byg-
get sammen), hvor man kan lege. Jeg kan
ikke lide at være ude, når det regner og bliver
koldt.”(dreng, SI)
Børnene i de små institutioner nævner oftere,
at der er flere steder at lege:
“Jeg kan lide at tegne og rutche og danse og
høre MGP sange. Og man kan lege i pude-
rummet og rigtig hygge sig.”(pige, LI)

Udover at det kan være svært at finde et sted
man kan lege i fred, nævner børnene i de store
institutioner oftere, at man ikke kan vælge,
hvor man vil være i børnehaven og heller ikke,
om man vil være ude eller inde. Desuden
fortæller nogle børn i de store institutioner, at
der kan mangle legetøj og materialer, fordi man
er så mange til at dele:
“Jeg ville ønske, at vi havde flere sådan nogen
– øhh hvor man kan bygge robotter og sådan
noget, også biler, for der er hjul, men vi har
ikke så mange.” I: “Og I er flere børn der skal
dele?” B: “Jamen ved du hvad, hvis der var
ingen der var syge eller havde fri, så ku – så
var der faktisk, så ku der godt være 70 børn
(der er 88 på legepladsen). Hvis ingen havde
fri og ingen var syge.”

Børnene i de store institutioner taler oftere om
konflikter mellem børnene end børnene i de
små institutioner. Desuden ser det ud til, at
børnene i de store institutioner også får mindre
hjælp til at løse konflikterne:
“Og så – drengene de kunne ikke komme op
på det tag, hvor vi legede. Og så prøvede de
at kaste legetøj efter os – selv så store skovle
her, og de voksne, de opdagede det næsten
ikke.”

Børnene og de voksne
Et godt børneliv handler om at have gode
venner at lege med. Men det handler også om,
hvordan relationen er mellem børnene og de
voksne. Børnene er enige om, at det har stor
betydning for dem, når de voksne er søde – og
at en sød voksen er “en der har et sødt ansigt
og kan lide børn og ikke skælder ud.”
Et andet ban siger (pige, LI):
“De voksne er rigtig søde. De passer på
børnene. Hanna er rigtig sød. Når man spørger
hende om noget, så siger hun…sådan til den
voksne “et øjeblik” og så lytter hun til
børnene.”

På samme måde som børnene er enige om, at
de godt kan lide de søde voksne, er de også
enige om, at der er nogen voksne, som de ikke
så godt kan lide. Det er de voksne som er
sure, skælder ud og sætter på bænken.
Et barn fra en stor institution siger f.eks. :
“Jeg kan ikke lide Charlotte, fordi hun er skrap
hele tiden, ligesom tante Sofie fra Kardemom-
meby”
Som i undersøgelsen om børn i to kulturer er
det således af stor betydning for børnenes
trivsel, at de voksne lytter til dem, gerne vil lave
noget sammen med dem, og at de ikke
skælder ud eller er sure og vrede. Det er også
vigtigt, at de voksne passer på børnene og
hjælper dem, f.eks. hvis de er kede af det.

De voksnes samvær med børnene
Børnene i undersøgelsen om store og små
daginstitutioner blev interviewet om deres
oplevelse af samværet med de voksne. Det
fremgik af interviewene, at børnene – både i de
store og små institutioner fortalte, at de godt
kan lide at være sammen med de voksne.
Børnene nævnte her, at de godt kan lide, når
de voksne leger og laver sjov med dem. Her
blev særligt de mandlige medarbejdere beskre-
vet, som nogen der kunne lave sjov og lege.
Nogle børn, særligt fra de små børnehaver
nævnte også, at det er dejligt at være sammen
med pædagogerne når:
“De kigger i bøger og læser sammen med
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børnene og såååå hygger de sig sammen med
børnene.”
Børnene fra både store og små institutioner
fortalte dog også, at de voksne har andre
opgaver end at være sammen med børnene.
F.eks. siger en pige fra en lille institution:
“De laver faktisk maden. Og så passer de på
børnene.”

Undersøgelsen viste dog også, at de voksne i
de store institutioner i børnenes oplevelse
oftere foretog sig voksenting væk fra børnene,
og dermed var mindre sammen med børnene.
F.eks. siger en pige fra en stor institution:
“De voksne laver voksenting, de laver ting på
stuerne, de roder op og går til møde og de
laver dagsseddel.”
En dagsseddel er et af de tiltag, som man
særligt i de store institutioner har vedtaget,
hvor de voksne beskriver, hvordan man har
gennemført dagens planlagte aktivitet og en
evaluering af denne, så alle kan se, at man har
nået det, der var planlagt. På denne måde har
den voksne i børnenes oplevelse mindre tid
sammen med børnene.
Det fremgår af interviewene med pædagogerne
i de store institutioner, at der er mange
koordinerende opgaver, der tager tiden fra
børnene. Et barn beskriver det på denne måde:
“I: “Hvordan er de voksne i børnehaven?”
Barn: Laaaang pause: “Ikke rigtig noget – de

er lidt som om de ikke er her og de lader
som om….. de er sådan lidt…” (pige, SI)

Hvis bare nogle få børn i en børnehave kan
have en sådan oplevelse, giver det meget
tydeligt anledning til refleksion over både nor-
meringen i daginstitutioner, men også hvordan
man tilrettelægger og organiserer institutioner-
nes liv, samt udvikler omsorg for, samvær med
og relationer til børnene. Ingen børn skal vel gå
i en institution, hvor de kan have oplevelsen af,
at de voksne ikke rigtig er der.

Hvad laver de voksne i børnenes øjne?
I gennemgangen af alle 60 børneinterviews i
undersøgelsen om store og små daginstitutioner
faldt det i øjnene, at ingen børn kommenterede
eller talte om de vokseninitierede læreplans-
aktiviteter overhovedet. Dette til trods for, at de
blev spurgt om det. Når de nævnte læreplans-
aktiviteter eller rutiner/strukturer i institutionen
var det som oftest negativt. En del børn fortalte,
at de ikke brød sig om samling og slet ikke om
hviletid (hvor børnene skulle hvile midt på
dagen). Jeg interviewede f.eks. en pige lige

omkring hviletiden. Da interviewet egentligt var
færdigt, ville hun gerne fortælle videre. Så ville
hun gerne tegne en tegning, og så en tegning
til. Det gik op for mig, at det hang sammen
med, at der var hviletid, og hun forsøgte at
undgå denne, da hun sagde at hun gerne ville
fortælle mere og ikke tilbage til hviletid.

I forhold til samling kommenterer to børn –
begge fra store institutioner:
“Til samling skal man være stille og så nogen
gange rækker man hånden op, hvis man vil
sige noget. Og så er det kun de voksne, der
må snakke til samling. Hvis man ikke vil sige
noget, hvis ingen rækker hånden op, så er det
kun de voksne.”
“Det værste er, når vi skal sidde der til samling
og have det der med dagene, for jeg forstår det
ikke.”
Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at
det både på baggrund af børneinterviewene og
observationer ser ud til, at der er flere voksen-
initierede aktiviteter, der ikke er aldersrelevante
for børnene i de store institutioner, ligesom det
også fremgår, at pædagogerne i de små insti-
tutioner oftere ændrer aktiviteter, hvis børnenes
interesser drejer i en anden retning. Hvor pæda-
gogerne oftere i de store institutioner gennem-
fører de planlagte aktiviteter, også selv om
børnenes motivation mangler.

Børnenes muligheder for at opnå det gode
børnehaveliv i store og små institutioner
Som det er fremgået viser børneinterviewene,
at det i en vis udstrækning lykkes for børnene
at have et godt børnehaveliv i begge typer
institutioner. Det lykkes dog bedre for børnene
i de små institutioner. Her har børnene bedre
fysiske rammer for fordybede lege i mindre
grupper – både fordi der ikke er så mange
børn, og fordi der oftere er mindre rum, som
børnene kan fordele sig i. De fysiske rammer
gør det lettere for pædagogerne at overskue og
holde øje med børnene, hvilket giver børnene
mere frihed til at fordele sig.
I de små institutioner leger børnene oftere med
alle børn – store og små, drenge og piger, og
det er lettere at finde nogen at lege med, samt
få lov til at være med. Børnene får mere hjælp
af de voksne til at indgå i legene, hvis de selv
har svært ved at finde nogen at lege med.
Desuden er der færre konflikter mellem børne-
ne i de små institutioner og de får mere hjælp
på en meningsfuld måde fra de voksnes side,
bl.a. fordi de voksne oftere har set, hvad der



DPHF Nyhedsbrev - oktober 2016

14

skete og desuden kender børnene så godt, så
de bedre kan forstå deres udtryk. Endelig ser
det ud til, at de voksne oftere laver “hyggelige”
aktiviteter med børnene i de små institutioner.

Opsamling og konklusion
Når børn udtrykker sig om det gode børneliv, er
der – på tværs af undersøgelser – en høj grad
af overensstemmelse mellem børn i forhold til,
hvad dette gode børneliv er, og også i forhold til
hvilke forhold, der er svære og problematiske
for dem. Dette gælder både mellem børnene
indbyrdes og på tværs af undersøgelser om
emnet.
Det gode børneliv handler om at have det godt
med andre mennesker. Det er vigtigt for børn at
have gode venner og kunne lege med dem. Det
er også vigtigt at have gode legebetingelser -
gode, inspirerende og spændende steder at
lege og godt legetøj at lege med. Det handler
også om, der er tid til at lege og få gode og
fordybede lege, hvor man ikke bliver forstyrret.
Omvendt er det værste ifølge børnene, når man
ikke har nogen at lege med eller bliver drillet,
måske slået.
De voksne spiller en stor rolle for børnenes
trivsel. Ifølge børnene er de glade for de søde
voksne – dem, der har et glad ansigt og som
kan lide børn. Det er også dem, der lytter til
børnene og nogen gange gerne vil være med til
det, som børnene gerne vil. Omvendt er der
også voksne i børnenes liv, som de ikke kan
lide. Det er de sure voksne – dem der skælder
ud, opdrager for meget og slæber en hen på
bænken i børnehaven. Børnene vil gerne lave
noget sammen med de voksne og er glade for
dem, der vil lave hyggelige ting med dem,
finder på sjove ting og leger vildt med dem.
Omvendt er der mange børn, der peger på, at
de voksenstyrede og planlagte aktiviteter ikke
altid er noget, som de synes om. F.eks. peger
mange børn på, at aktiviteter som samling og
hviletid er meget kedeligt, som de derfor ikke
synes om. Børnenes synes heller ikke om, når
“man skal sidde der i samling og høre om
noget, man ikke forstår.”
Det gode børneliv handler således i børnenes

perspektiver om deres trivsel (being) og at være
inkluderet i det sociale liv (belonging) her og nu
og ikke om, at de bliver dygtige til noget i
fremtiden – naturligt nok. De kan jo hverken
overskue fremtiden og er ej heller optaget af,
hvad de lærer gennem at lege, undersøge og
eksperimentere. Det kan de først langt senere.
Men hvorfor er det så vigtigt at spørge børnene
om deres oplevelser og lytte til dem? Ved de
voksne ikke bedre? Kan vi ikke bedre finde ud
af, hvad der er vigtigt for dem at lære, for at de
skal klare sig godt?
Det korte svar er, at vi skal lytte til børn og give
dem indflydelse i forhold til deres udvikling. Det
står i FN konventionen om børns rettigheder
(1989), som Danmark har tilsluttet sig, og det
står også i den danske lovgivning. Børn er på
denne måde blevet inddraget i den samfunds-
mæssige demokratisering. Så vi skal spørge
dem og tage deres svar alvorligt.

Men er det nok? Skal de voksne omkring
barnet ikke planlægge deres dagligdag ud fra,
hvad børnene skal lære med henblik på at
kunne klare sig senere i livet og i skolen
(becoming)? Jo – det skal vi også. Voksne kan
bedre overskue og reflektere over, hvad der er
vigtigt for børn, hvis de skal have det godt og
blive gode til at indgå i det samfundsmæssige
liv. Voksne kan også sætte sigt ind i den viden,
der findes om, hvordan børn får de bedste
betingelser for læring og udvikling. Det er lige-
ledes de voksnes opgave at etablere gode og
spændende legemiljøer for børnene og hjælpe
dem til at have gode relationer mellem børnene.
Men – det er ikke nok at blive i vores eget
perspektiv. Vi ikke kan give børn gode nok
betingelser for at trives, lære noget og udvikle
sig uden at lytte til børnene, fordi det er dem,
der lever børnelivet her og nu. Desuden kan
man kun lære noget, hvis det man skal lære
sættes i forhold til det, man kan i forvejen. For
hvis “folk planlægger andre menneskers liv
uden at spørge om deres mening, kan
resultatet kun blive en robotverden” (Marilyn
French, 1987).
Både med udgangspunkt i børns perspektiver
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på det gode børneliv og trivsel og i den udvik-
lingspsykologiske forskning, skal vi passe på
ikke kun at prioritere læring med henblik på
fremtiden (becoming). Vi skal passe på, at vi i
vores iver for, at børnene og Danmark skal
kunne klare sig i den internationale konkur-
rence, ikke kommer til at outsource barndom-
men som en særlig livsperiode, fordi det både
giver dårligere trivsel for børnene, og også giver
dem dårligere mulighed for at lære noget og
udvikle sig alsidigt.
Ønsket om, politisk set, at få mere pædagogisk
kvalitet for færre penge, er steget i takt med
samfundsudviklingen og de mange nedskæ-
ringer på daginstitutionsområdet. Det er på tide
at passe på, at vi politisk set ikke får alt for
meget fokus på børnene som udelukkende
samfundets kapitel. At vi ikke udelukkende
satser på, at børnene skal undervises i akade-
miske færdigheder tidligere. Men at vi stedet
standser op og overvejer børns ret til at have en
barndom, hvor de kan trives og har mulighed for
at opleve det, som de selv synes er et godt
børneliv.
Trivsel er en forudsætning for at kunne lære
noget og udvikle sig. Vores rolle som voksne er
at give børnene gode betingelser for trivsel og
for at kunne lære og udvikle sig i takt med
deres alder og parathed. F.eks. at de har mulig-
hed for at udvikle de personlighedsmæssige kom-
petencer, som f.eks. en god forankring i sig
selv, selvregulering og sociale færdigheder, før
man stiller krav om at de skal kunne bogstaver
og tal.
I forhold til børns liv i vuggestuer, børnehaver og
fritid er det vigtigt, at vi fastholder nogle af de
gode traditioner i den dansk/nordiske
børnehavekultur. Vi kan lære af og inspireres af
andre kulturer, men hvis vi ukritisk overtager
andres måder, uden at reflektere, risikerer vi at
tabe kvaliteter, der burde bevares, nemlig de
kvaliteter, der fører os derhen, hvor vi gerne vil –
nemlig give børnene de bedste lærings- og
udviklingsbetingelser samtidig med, at de har
et godt børneliv.

Grethe Kragh- Müller
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