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HÅNLIG OMTALE 
Mette Jürgensen, Løgstørgade
14, København:

Et tu, Rane. Åh, hvorfor skal
vi nu igen læse nedladende
om »højtuddannede kvindeli-
ge besøgende over 50 år på
Nationalmuseet«? 

I Politikens interview med
Rane Willerslev (25.4.) trækker
han kortet med hånlig omtale
af det »grå guld-segment«.
Hvis det ikke var for det seg-
ment (!), kunne mange teater-
forestillinger, museer, kunst-
udstillinger, foredrag godt
lukke butikken. 

Vi holder dem levende og i
gang ved vores insisterende
interesse. 

Jeg er helt med på, at man
også skal tiltrække unge, ind-
vandrere og andre, som ikke
plejer at komme til sådanne
arrangementer, men kan vi ik-
ke blive fri for at blive rakket
ned på.

Hilsen fra en 65+, BA, brun-
håret kvinde.

ERDOGAN 
Ole Wagner Smitt, Erslevsvej 11,
Gentofte:
OSCE er et forsøg på mellem-
statsligt europæisk samarbej-
de. 

Erdogans nedladende og
belærende bemærkninger
om udtalelsen fra OSCE's valg-
observatører i forbindelse
med den tyrkiske folkeafstem-
ning varsler ilde for hans re-
spekt for europæisk samarbej-
de. 

Når koryfæer som Putin,
Trump og Orban sammen
med lande som Sudan og Dji-
bouti lykønsker Erdogan med
udfaldet, må man håbe, de ik-
ke var orienterede om OSCE's
betænkeligheder. 

Fra en forhenværende valg-
observatør for FN, EU og OSCE
med stor respekt for det OECD
arbejde, jeg har oplevet.

FANTASIFORLADT
Ole Hammer, Drosselvej 12, 
Frederiksberg:
En enkelt bemærkning til Phi-
lip Ytournels søndagstegning
om Danmarks Radios Dan-
markshistorie og Lars Mikkel-
sen som fortæller: 

Det er dog en sølle, fantasi-
forladt version af Danmarks-
historien og – ikke mindst – af
en af Danmarks dygtigste
skuespillere, Politiken har
lagt spalteplads til. 

Hvis det er Politikens ni-
veau for satire, er der ikke me-
gen format over bladet. 

MINDREVÆRDSKOMPLEKS
Ole Pedersen, Fjordvænget 40,
Skals:
Dennis Nørmarks debatind-
læg i Pol.15.4 er oprørende.
Mange danskere har i dagene
efter terroranslaget i Stock-
holm givet udtryk for deres
forfærdelse og oprigtige med-
følelse med vore svenske ven-
ner. At vi skulle udvise skade-
fryd forårsaget af et mindre-
værdskompleks over for sven-
skerne, er dybt godnat, og må
helt stå for Dennis Nørmarks
egen regning.

Men selv om han erkender,
at han har disse udsagn fra
den ’kloak’, der hedder Face-
book, drager han dog den
konklusion, at ’sådan er dan-
skerne’. 

Tænk, at Dennis Nørmark
kan finde på at argumentere
for, at danskernes holdning til
vort broderfolk er den, der ud-
trykkes af hans ’Facebook-ven-
ner’.

En mand, der er antropo-
log, forfatter og foredragshol-
der, burde holde sig for god til
at læse og ’følge’ et medium,
der gang på gang giver udtryk
for at være ’idioternes holde-
plads’. Desværre siger det no-
get ’uskønt’ om Dennis Nør-
mark, at han så ukritisk brin-
ger skam over den danske be-
folkning ved at bringe et så-
dant indlæg i en landsdæk-
kende avis.

I DYB TAKNEMLIGHED
Walther Rasmussen, Vejlands
Alle 104, København S:
Min kone lå syg hjemme, og
viste godt, hvor det bar hen. 

Flere gange i døgnet fik vi
besøg af hjemmeplejen/syge-
plejen. 

I flere år var hun selv ansat
som distriktssygeplejerske på
Amager, så hun talte godt
med hjemmeplejen/sygeple-
jen, uden det formentlig gjor-
de en forskel på deres behand-
ling af hende. Blev vasket dag-
lig og fik skiftet sengetøj mv.
Som jeg oplevede det, følte jeg
stor taknemlighed for, at hun
blev behandlet professionel,
og min kone kunne tale med
plejepersonalet indtil det sid-
ste. 

ET LILLE HJØRNE
Hans Ingemann Petersen, 
Signesvej 28, Hjørring:
Et billede af en ’X Factor’-vin-
der fylder 27.04 omtrent halv-
delen af Politikens forside. 

Det må være et meget lille
hjørne af verden, vi lever i.

Læserne Mener

I POLITIKENS Kronik 25. april ’Truslen fra islamister
kræver et hårdt modsvar’ tager Henrik Dahl til gen-
mæle mod min Kronik ’Kristendom er lige så volde-
lig som islam’ (Politiken 10. april). Samtidig oppone-
rer han mod et interview med Københavns biskop,
Peter Skov-Jakobsen, i TV 2.

Jeg skal selvsagt kun tale på egne vegne. At læse
Dahls Kronik bringer Goethes Torquato Tasso i erin-
dring: »So fühlt man Absicht, und man ist ver-
stimmt!«. Enten er Dahl en usædvanlig dårlig læser
eller en kynisk folkeforfører. Det første er undskylde-
ligt, men det sidste er usmageligt, fordi det bunder i
primitiv populisme, der kun forværrer tingenes til-
stand. Dahl skriver: »Vi har ikke brug for velmenen-
de nonsens om, at det hele kan være ét fedt, når på-
standen absolut ikke er sand, og der findes en vold-
som stærk og farlig fjende af frihed, lighed og bro-
derskab, der helt åbenlyst begrunder dette fjend-
skab i islamisk teologi«. Hverken Peter Skov-Jakob-
sen eller jeg, som ifølge Dahl befinder os øverst i
samfundspyramiden, er derfor vore »ærværdige
titler og grader værdige«.

Nu skrev jeg imidlertid om islam, mens Dahl skri-
ver om islamisme. Kender han ikke forskel? Jeg
skrev om kristendom, islam og vold i global og hi-
storisk sammenhæng. Dahl drøfter, hvor mange
penge staten mon årligt bruger »på at beskytte bor-
gerne mod kristen, jødisk, buddhistisk og hindui-
stisk terror?« 

Kender han ikke forskel på det lokale og det globa-
le, præsentisme og historie? 

Jo, han skildrer en aktuel international situation,
men rammen er national.

Man kan dårligt være uenig med ham i, at truslen
fra islamister kræver et hårdt modsvar; men det var
blot ikke det, jeg skrev om. Påstanden var, at en hvil-
ken som helst religion rummer et voldspotentiale,
og at det i særdeleshed gælder kosmosreligioner
som buddhisme, kristendom og islam, fordi de i nid-
kær ideologisk forvisning om egen sandhed ikke tå-
ler eksistensen af konkurrerende sandhedskrav. 

Lader vi islam ligge, kan man stille spørgsmålet,
om ikke de to første er noget så fredsommelige og
forkynder fred og fordragelighed. Jo, i nogen grad;
men det tragiparadoksale er selvsagt, at helt uaf-
hængigt af hvad der står i en religions hellige skrif-
ter, kan den under givne omstændigheder i løbet af
ingen tid udarte sig til uhyrlig barbari og bestialitet.
Det er, som om Dahl og mange med ham tror, at kri-
stendom in toto er dansk folkekirkekristendom i
global skikkelse. Har han mon overvejet, hvordan

det er at være homoseksuel i Uganda i dag, hvor ho-
moseksuelle forfølges og slås ihjel i kristendom-
mens navn? Har han måske tænkt over, at de sidste
systematiserede voldtægter af kvinder og oprettelse
af koncentrationslejre på europæisk grund kun lig-
ger 30 år tilbage og bestod i serbiske kristnes over-
greb på muslimer i Bosnien og siden Kosovo? 

Det ville Dahl vide, hvis han havde læst Kronikken
og været i stand til at anlægge blot et minimum af
historisk og sociologisk perspektiv på problemstil-
lingen. Ja, sociologen Dahl burde da om nogen for-
stå den grundlæggende durkheimske pointe, at reli-
gion er at opfatte som et duracellbatteri, i hvilket
man oplader såvel positive som negative følelser for
derved at give dem en højere grad af permanens og
sikre gruppen stabilitet. 

Men også han vælger demagogi frem for oplys-
ning. Alt, alt for mange politikere løber i dag efter
den vej, vinden blæser, og har ikke mod til at tale fol-
keånd og svinehund imod. Hvor er det sørgeligt. 

Det er i al fald ikke sådan, vi fremmer udbredelsen
af lighed, frihed og broderskab. 

Måske skulle Dahl læse en liberal klassiker, Les-
sings stykke ’Nathan der Weise’. Ringlignelsen peger
mod forsoning og fred. Det består ikke i dæmonise-
ring, men i forståelse, oplysning og dialog. Alt sam-
men værdier, som er snævert knyttet til lighed, fri-
hed og broderskab, som, må jeg forstå, både Dahl og
jeg hylder.

replik 

ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN, 
PROFESSOR

Er Henrik Dahl demagog 
eller bare en dårlig læser?

Dagens
citat

Det er én dag i en 
skoleelevs liv, som
er blå mandag. Intet
samfund bliver
mere produktivt af
at udrydde en 
enkelt rituel fridag,
men det bliver
mere kedeligt 
Rune Lykkeberg,
Chefredaktør. 
I Information

SIDSTE ÅR var jeg i Thailand. En af dagene ankom vi
til en naturpark, som bød på orkidéplantager og ele-
fanter. Her sprang de søde elefanter rundt og spille-
de fodbold og malede flotte billeder og alt muligt
andet fascinerende, som en elefant fra naturens side
ikke burde kunne gøre.

Da showet var færdigt, var min familie og jeg inde
for at se på orkideerne.

På et tidspunkt hørte jeg elefanter i nærheden, og
jeg tænkte, at jeg ville gå efter lyden for at se, hvor
den kom fra. Bag et kæmpe hegn stod de elefanter,
som jeg netop havde set løbe glade rundt og spille
fodbold. Ved siden af dem stod nogle thailandske
mænd, og i deres hænder havde de tykke lange stok-
ke, som de slog elefanterne med under deres fødder,
så elefanterne hylede og trampede i jorden.

Resten af dagen havde jeg den største knude i ma-
ven, og en blanding af skyldfølelse og vrede prægede
resten af min ferie. Et eller andet sted var jeg jo med-
ansvarlig for elefanternes mishandling. Jeg havde
betalt for at komme ind i naturparken. Jeg havde
siddet og beundret de søde elefanter og deres nær-
mest menneskelige evner. Jeg havde nydt showet,

som alle andre turister ville have gjort, og hvis det ik-
ke var, fordi jeg netop havde fået et smugkig bag den
polerede turistfacade, så havde jeg sandsynligvis sta-
dig været høj på oplevelsen og fortalt begejstret om
den ved min hjemkomst.

Resten af ferien tænkte jeg meget over, hvor jeg
befandt mig, og hvilke ting jeg støttede. Følelsen af
at have et ansvar som turist har fulgt mig lige siden,
og jeg har tænkt meget over, hvordan vi turister kan
være destruktive. 

For mens vi sidder herhjemme i lille søde Dan-
mark og pudser vores glorie ved at kigge på Vestas-
aktier og kæmper for at skærpe miljøpolitikken, så
beskylder vi andre lande for ikke at være lige så
grønne og velfærdsorienterede som os. Vi ser nyhe-
der om Kinas smogbelagte storbyer og siger: Ej, se
hvordan Kina bare ødelægger miljøet. Derefter ser vi
en World Animal Protection-reklame og siger: Ih,
hvor er det dog forfærdeligt, at folk ikke passer på
pandaerne i Korea.

Men når jeg kigger rundt på diverse sociale me-
dier, så ser jeg det ene billede efter det andet af glade
turister, som svømmer med delfiner eller får taget
billeder med en slange rundt om halsen. 

Jeg ser også billeder af mine glade facebookven-
ner, som er på vaskeægte charterferier på steder,
hvor turismen efterhånden har taget så meget over-
hånd, at befolkning og miljø lider under turisterne.
Jeg har også selv været charterturist en del gange.
Mit budskab er bare, at man har et ansvar som turist,

og alt for mange danskere laller solbrændte rundt
og spiller fandango og tænker på ingen måde over,
hvilke konsekvenser deres sommerferie har for na-
turen og dyrelivet på det givne feriested.

Det ved jeg ligesom godt, tænker du måske. Og det
er fint, hvis du sorterer dit køkkenskrald og køber
økologiske gulerødder. Men hvad med også at tæn-
ke på naturen, når du lige om lidt bestiller dette års
sommerferie?

Jeg siger ikke, at man skal lukke sig inde i sit hjem
og ikke se verden. Men jeg synes, at man som turist
bør tænke sig om. Bare stoppe op og nogle gange
tænke over, hvad ens handlinger gør for miljøet og
ikke mindst de steder, som man besøger. Man er
trods alt gæst der, ikke? 

Bliver den delfin, man skal til at svømme med,
behandlet ordentligt, eller bliver den stresset af dit
besøg? Er det krydstogtskib, som man holder ferie
på, med til at gøre badevandet så forurenet, at man
om et par år ikke længere har lyst til bade der? Dør
det koralrev, som du snorkler rundt ved?

Om to måneder bliver jeg student. Så skal jeg ud
på en lang rejse, og om jeg vil det eller ej, så bliver jeg
turist. Men jeg har tænkt mig at prøve at være en for-
nuftig og eftertænksom turist og rejsende. Jeg vil
tænke over, hvad jeg bliver en del af, hvad jeg kan gø-
re for det land, som jeg besøger, og hvordan jeg kan
bidrage positivt med og dermed være mindst muli-
ge belastning for miljøet og de dyr og mennesker,
som bor der. 

turisme 

MARIA BRUNSGÅRD ANDREASSEN, 
GYMNASIEELEV

Tænk dig nu om, turist 

høj kvalitet. Voksnes evne til at etablere
fællesskaber med og mellem børnene er
et af kerneområderne. Det finder sted,
når to eller flere arbejder sammen om ek-
sempelvis at løse en opgave, lege sam-
men, diskutere en aktivitet og bidrager
til at udvide hinandens forståelse.

De voksnes samspil og dialoger med
børnene i den type af fællesskaber bidra-
ger til børnenes forbedrede kognitive og
sociale færdigheder. Det er de lange spor
snarere end quick fix, der kendetegner
dagtilbud af høj kvalitet.

Studiet er interessant på grund af det
omfattende datamateriale, der baserer
sig på løbende undersøgelser af 3.000
børns udvikling, da de var 3-7, 14 og 16 år
gamle. 

Materialet er koblet til oplysninger om
børnenes baggrundsforhold så som fød-
selsvægt, køn, forældrenes erhverv og det
hjemlige miljø i familien samt lærings-
miljøerne i de dagtilbud, børnene har
været i. Konklusionen er klar. Gode læ-
ringsmiljøer har central betydning for
barnets udviklingsmuligheder i bredere
forstand både fagligt, personligt og soci-
alt.

For at kunne indgå i og udvikle fælles-
skaber sammen med og for børn, skal de
voksne have en tydelig forståelse for
børns tænkning, knyttet til deres udvik-
ling, kulturelle baggrund, følelser, ad-
færd og reaktioner. Børn er medskabere
af deres egen udvikling i rammer, som de
professionelle er ansvarlige for. Gennem
fordybet opmærksomhed i relationer får
børnene adgang til kulturelle og sociale
ressourcer, som de voksne og andre børn
er bærere af. Adgangen sker i samtaler og
mellemværender og i kulturelle udtryks-

former såsom film,
teater, musik og
fortællinger. Gen-
nem møderne får
børn adgang til
sprog og udtryks-
former, de måske
ikke kender hjem-
mefra. Ligeledes
sker udviklingen
også gennem kon-
takten med børne-
ne i pædagogiske

værksteder, hvor voksne udfordrer bør-
nenes kulturelle udtryk gennem skrive-
værksteder, maleværksteder, rollespil og
egne fortællinger. 

Børn har masser af kulturelle udtryk,
også før de har et sprog. Kultur og dan-
nelse bliver en del af dem gennem mødet
med omgivelserne. Det kan være i den
spontant opståede leg, når børn eksperi-
menterer med at træffe beslutninger. Det
kan være i det planlagte samarbejde med
det professionelle kunstnerliv, når børn
leger med instrumenter. Eller det kan væ-
re i rutinesituationer som frokosten, når
der skal spises forskellige retter ved de
forskellige højtider.

I de dagtilbud, der bedst understøtter
børnenes læring og udvikling, er der ba-
lance mellem aktiviteter, hvor initiativer
er taget af personalet og af børnene, og
aktiviteter iværksat af henholdsvis børn
og voksne. Børnenes udvikling er tilsyne-
ladende direkte relateret til kvaliteten i
de voksnes iværksatte aktiviteter, og at de
voksne følger op på børnenes initiativer
og udfordrer dem. 

I de mest effektive daginstitutioner i
betydningen af, at børnene udviklede sig

bedst, var legende aktiviteter grundlaget
for børnenes udvikling. EPPSE-projektet
understreger de voksnes centrale betyd-
ning for børns muligheder for at udvikle
sig og lære. For de yngste børn er sensiti-
viteten og responsiviteten vigtig. Her er
der behov for meget mere voksenkon-
takt.

FORSKNINGSPROJEKTET viser, at uddan-
net personale arbejder bedre med disse
initiativer. Det hænger sammen med, at
uddannet personale er bedre er i stand til
at møde børnene med aldersrelevante
udfordringer samt at møde børnene ud-
viklingsstøttende og positivt. 

I højkvalitetsinstitutioner er lærings-
miljøerne præget af gensidig respekt og
dialog mellem børn og mellem børn og
voksne. Aktiviteter har udgangspunkt i
børnenes interesser, og der er en lyttende
og respektfuld tilgang over for børnene.

Forskningsprojektet har stor betyd-
ning for at forstå fællesskaber og relatio-
ner som læringsgrundlag. Børn skal sti-
muleres og udnytte deres læringspoten-
tiale gennem god kontakt med professio-
nelle voksne fra den tidlige begyndelse. 

Andre forskningsprojekter bekræfter
resultaterne. Der er evidens for, at relatio-
nen mellem pædagog og barn er en vig-
tig forudsætning for kvaliteten af et dag-
tilbud, samt at karakteren af relationen
har virkninger på børnenes faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer.

Børn skal være sammen med andre
børn og voksne i meningsfulde aktivite-
ter. De skal have nogen at lege med. Det
er særligt centralt for børn fra ressource-
svage hjem. De skal have hjælp og støtte,
men ikke uden for fællesskaberne. Læ-

ringsmiljøerne
skal have kvalite-
ter, der når alle
børn. De børn, der
i dag er præget af
læringsuligheden,
skal have særlig
opmærksomhed,
så de kan udvikle
sig og lære af fæl-

lesskabet. I stedet for som nu, hvor de
ekskluderes tidligt. Det er af lige så stor
betydning som deres sproglige udvik-
ling.

Legende aktiviteter har betydning, og
det er vigtigt, at den voksne forstår bar-
nets legende tilgang. Legende aktiviteter
og leg med andre børn har betydning for
barnets udvikling. Gennem legen tileg-
ner barnet sig kendskab til sociale regler
og roller, og for barnets sproglige og kog-
nitive udvikling.

Det er vigtigt for den type indsatser at
forholde sig til, hvordan små børn lærer,
og at kortsigtede indsatser eller træning
af isolerede færdigheder ikke er det, der
sætter varige spor, ligesom det er vigtigt
ikke at forstå læring isoleret fra andre
områder, som det er vigtigt for barnet at
udvikle. Små børn lærer gennem deres
erfaringer i de fysiske og sociale omgivel-
ser, de færdes i. Den primære virksomhed
for små børns udvikling og læring er rela-
tioner, udforskning og leg.

Det er hverdagen, der sætter de tydelig-
ste spor i barnets udvikling. Tidlig læring
er ikke løst ved quick fix.

INTERNATIONAL FORSKNING viser, at den
læring, der finder sted i 0-6 års alderen,
er helt central, hvis vi som samfund skal

sikre børnene gode udviklingsmulighe-
der og imødegå senere skolevanskelighe-
der. Med reference til nobelpristageren
James Heckmanns forskning er der brug
for at fokusere på det manglende fokus
herhjemme på daginstitutionernes rolle
i et læringsperspektiv og især mulighe-
derne for, at daginstitutionerne sammen
med forældrene kan bidrage til at fore-
bygge sociale problemer senere i livet. Ja-
mes Heckmanns forskning har vist, at vi i
Danmark er bærere af samme sociale
ulighed som i USA, og at uligheden kan
spores meget tidlig.

I børnenes første år grundlægges der
tillid og tro på muligheder samt den kul-
turelle og sociale kapital, der er vigtig for
børns udvikling. Det betyder, at der er
brug for i langt højere grad at sætte ind i
børns første leveår, og at det senere kan
vise sig meget vanskeligt, uanset hvor
mange penge der bruges at ændre herpå.

I Danmark har vi et forspring, i og med
at vi har et af verdens mest udbyggede
dagtilbudssystemer. Vi har næste alle
børn i dagtilbud. Vi har statslige mål for
dagtilbud. En udvikling, mange lande
først er i færd med at etablere i takt med
den stigende erkendelse af, at læring
sker, før børnene begynder i skole.

Forskning peger på, at høj kvalitet i de
fysiske og sociale læringsmiljøer i dagin-
stitutionerne har stor betydning for bør-
nenes læring og udvikling, og for at bør-
nene lærer og udvikler sig. 

Et godt læringsforløb i daginstitutio-
nen virker læringsfremmende og kan
nedbringe antallet af børn med behov
for specialundervisning. Hvis der lægges
et godt læringsgrundlag i den tidlige
barndom, så er sandsynligheden for et

godt skole- og uddannelsesforløb meget
større.

I dette lys er daginstitutionerne i sti-
gende grad erkendt som en væsentlig del
af det samlede uddannelsessystem. I de-
batten om læring i daginstitutioner har
kritiske røster debatteret, om vi rykker
uddannelseskapløbet forstærket af inter-
nationale sammenlignende undersøgel-
ser som PISA længere og længere ned i
børns og forældres liv. 

Uanset hvordan man ser på det, så
grundlægger børnene væsentlige færdig-
heder i de år, de er i dagtilbud, og især for
børn fra udsatte familier er tiden i dagin-
stitution afgørende vigtig for deres vide-
re skolegang og livsforløb.

Faktum er, at vi i Danmark har en af
verdens højeste beskæftigelsesfrekvenser
for både mænd og kvinder. Det betyder,
at børnene tilbringer meget tid i institu-
tioner, hvilket gør det af meget stor sam-
fundsmæssig betydning, at kvaliteten af
de miljøer, børnene færdes i, er god, og at
de miljøer, børnene tilbringer mange ti-
mer af deres dag i, baserer sig på viden
om, hvordan de forskellige forhold i in-
stitutionerne hæmmer eller fremmer
børnenes muligheder for at lære og ud-
vikle sig. 

Med kvalitet handler i denne sammen-
hæng om, at børnene har gode udvik-
lings-, trivsels, og læringsmuligheder
gennem kvaliteten i de miljøer, børnene
færdes i. 0-6-års alderen er de mest for-
mative år, og den læring, der sker tidligt,
danner grundlag for de videre lærings-
muligheder.

CHARLOTTE RINGSMOSE OG ANDREAS
RASCH-CHRISTENSEN

Leg og læring er ikke modsætninger

Der er bred
enighed om, at
der ikke er 
noget i børns
udvikling, der
kommer af sig
selv

Lærings-
miljøerne skal
have kvaliteter,
der når alle
børn


