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En invitation til dig
Denne Sølvguide er første bud på udviklingen af det
pædagogiske arbejde med læring i dagtilbud, for børn i
alderen 0-6 år. Du kan læse den som én lang invitation
til at deltage i arbejdet med at definere, hvad læring
kunne være i dagtilbuddene i Danmark. Altså i dagpleje,
vuggestue og børnehaver. Sølvguiden er samtidig en
invitation til at diskutere og debattere læringsbegrebet
og den måde det bruges på.

Læring er blevet et centralt begreb i den

metoder til at arbejde med læring i dagtilbud.

eller mere end i dag. Det vil være en politisk

pædagogiske diskussion, og det er et begreb

For os har det været en stor udfordring at ar-

og faglig diskussion, ikke et orakelsvar vi kan

som stort set alle deltagere i debatten kan

bejde med læring som noget, der angår både

give. Mange forældre og pædagoger tager

bruge til noget forskelligt. Læring kan bruges

børn og voksne. Udfordringen består også i

afstand fra læring men ønsker samtidig den

politisk og fagpolitisk, det har betydning for

at udvikle et samarbejde med de professio-

bedste udvikling for børnene. Vi må se hvad

både faglig og personlig identitet og det er

nelle, der ved noget om børn og som arbej-

forskellen egentlig er på ordene “udvikling”

tilmed svært at blive enige om, hvad det

der med dem hver dag. Vi skal i de kom-

og “læring”. Learning Lab Denmark kommer i

egentlig betyder. Der er ikke noget facit som

mende år undersøge hvordan et fokus på

hvert fald ikke med forklædte dagsordener

siger os hvad læring er eller skal være, og der

læring har betydning for børnene og de pro-

og læring med sukker på. Det lover jeg.

er ikke nogen eksperter som entydigt fortæl-

fessionelle, vi skal lave forsøg som viser nye

ler os at børn lærer på en bestemt måde,

veje at gå, og især skal vi se grundigt på den

Fra Sølv til Guld

som vi så bare skal indrette institutionslivet

læring som allerede foregår. Det hedder som

Som en del af KiD-projektet (Kvalitetsudvik-

efter.

regel noget andet end læring i dag, men der

ling i Dagtilbud), der er et fælles projekt mel-

læres uendelig meget allerede. Det store

lem Socialministeriet, Bupl og KL, arbejder

spørgsmål er, om der skal læres noget andet

Learning Lab Denmark med læring i projektet

Learning Lab Denmark blev af Socialministeriet i efteråret 2002 bedt om at udvikle

f

h

”Sølv og Guld – læring i dagtilbud”. Projektet

i en pædagogisk sammenhæng. Guiden kan

sproglig læring. Udviklings og forskningspro-

er bygget op i tre faser:

således fungere som inspiration til din egen

jekterne fungerer således som selvstændige

rejse, men ligesom de bedste rejseguider til

bidragsydere til den samling af forskellige

fremmede lande bliver bedre med tiden og

ideer og metoder, som vi vil præsentere i

Her udkommer Sølvguiden, som indkredser

læsernes kritik, er Sølvguiden det første ek-

Guldguiden. Vi opfatter derfor de omtalte

den eksisterende viden om læring i dagtil-

sempel. Vi håber den kan få dig til at sende

projekter som den Guldmine, der skaber

bud.

os de tips, ideer og kritik, som kan gøre den

materialet til Guldguiden.

1. Fase (September 2003):

2. Fase (August 2003 – August 2004):

næste guide meget bedre. Brug gerne vores

Guldguiden vil således bygge på et omfat-

Her går Guldminen i gang. Guldminen er

hjemmeside om projektet Sølv og Guld:

tende materiale, og den kan derfor i højere

et fælles udviklingsprojekt, hvor 22 selv-

www.kidlld.dk

grad end nogen anden kilde i dag sige noget

stændige projekter med støtte fra KiD2
puljen arbejder målrettet med læring.

3. Fase (Januar 2005):
Her udkommer Guldguiden, som opsamler
og præsenterer den viden der oparbejdes i

Her finder du baggrundsviden, inspiration,

om mulighederne for læring i dagtilbud. Der

kontakter til netværk, forum for debat og et

vil blive tale om en meget praktisk orienteret

spørgeskema om din mening og viden. Hjælp

guide. Hvor Sølvguiden overvejende er en

os: brug det!

invitation til at se på læring fremover, bliver

Efter udgivelsen af Sølvguiden tager arbej-

Guldguiden en mere omfattende samling af

det i Guldminen med de 22 udviklingsprojek-

erfaringer, eksempler og metoder til hvordan

ter for alvor fart. I projekterne vil der blive ar-

man kan arbejde professionelt med den

I Sølvguiden finder du en række øjebliksbille-

bejdet intenst med mange forskellige facetter

læring som både barn og voksen gennemle-

der af den læring, som allerede foregår i

af læring i dagtilbud. Ud over det store udvik-

ver.

dagligdagen. Meningen er at inspirere til en

lingsarbejde, der udføres af personalet i de

bred anvendelse af begrebet læring. Sølv-

22 projekter, vil der blive tilknyttet projekt-

Er læring en trussel eller et tilbud?

guiden er i sig selv ikke særlig handleanvi-

konsulenter og forskere, som har til opgave

Der er mange uudforskede områder i børns

sende, fordi der i dag ikke findes enkle svar

at tilføre både et blik udefra, praktisk hjælp

liv og læring i dagtilbuddene. Samfundet og

på hvad læring skal være. Men i guiden finder

og inspiration. Sideløbende med Guldminen

familiernes liv ændrer sig konstant, og der-

du en række ideer og forslag til, hvordan man

vil der blive igangsat flere forskningsprojek-

med ændres også børnenes behov for både

kan tænke læringsbegrebet meningsfuldt ind

ter, der primært retter sig mod kropslig og

omsorg, sociale relationer og så det, man

udviklingsprojekterne.
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Hvorfor Sølv og Guld? Da vi overvejede hvordan hele projektet
skulle se ud, blev vi fanget af en leg med ord: guiderne hed
oprindeligt ´'Sølv -Sjove Øvelser i Læring der Virker' og 'Guld
-Guide til Udvikling af Læring i Dagtilbud'. Ideen var, og er
stadig, at vise værdien i at arbejde med læring, og at
der skal udviklingsprojekter og forskning til for at skabe
kvalitet. Derfor har vi bevaret de ædle metaller.
Men vi vil helst undgå at signalere indlæring og
effektivitet, hvorfor undertitlerne er strøget.

kalder udvikling, læring og dannelse. Vi me-

det på en måde som så godt som muligt sik-

ner at der derfor er brug for at de professio-

rer, at læringsbegrebet skabes ud fra de pro-

nelle kan arbejde konkret med læring på en

fessionelle pædagogers kernekompetencer

ske niveau vil vi vove at sige, at der er brug

mere fokuseret og systematiseret måde end

og de rammer som findes i dagtilbuddene.

for en differentieret forståelse af mulighe-

det generelt sker i dag. Arbejdet med læring

Samtidig vil vi bestræbe os på at tænke ud

derne og barriererne for at kræve mere læring

kan ses som en mulighed, ikke kun som en

over de rammer og begrænsninger som fin-

i dagtilbuddene. Der er mange aspekter af

trussel. Vi foreslår ikke en bestemt metode,

des i for eksempel bygninger og mentale

institutionslivet. Læring er kun et af dem.

men tilbyder inspiration fra den varierede

konstruktioner. Men vi forestiller os ikke at

dagligdag og det levede liv, som i sin mang-

man kan komme anstigende med færdige

undersøgelse som tegner et nuanceret bil-

foldighed er en lang rejse i et landskab af

løsninger, og bede pædagoger, medhjælpere

lede af de mange forskellige opfattelser af

læring.

og dagplejepersonale om at ændre fagligt fo-

læring, som er blevet bragt frem i medier og

kus i huj og hast. Afvejningen i den næste tid

debat siden den sidste valgkamp. Vi håber at

som en positiv eller negativ udfordring, me-

vil derfor handle om ambition og nysgerrig-

det kan bruges som en slags landkort i det

ner vi at en konstruktiv måde at arbejde med

hed på den ene side, og en solid fundering i

læringslandskab som kampen står i. Dermed

læring ligger lige for. Man kan tage udfordrin-

hverdagens muligheder og mirakler på den

kan vi forhåbentlig være en slags hjælper

gen op og undersøge potentialerne. Samtidig

anden.

som udefra viser, hvor der kan skabes møder

Uanset om man opfatter begrebet læring

siger ikke hvad der er det rigtige at gøre.
Til det politiske, økonomiske og fagpoliti-

Vi offentliggør derfor i efteråret 2003 en

på nye steder.

kan man diskutere hvad læring egentlig betyder, og skal betyde: er det bogstaver og tal,

Så vi vil bare gerne sige...

er det gummistøvler og vand, er det plancher

Til personalet vil vi vove at sige at I kan

lang og god debat om læring. Vi har alle me-

og systemer eller bare nye etiketter på gamle

vælge at tage initiativet i den fortsatte udvik-

get at lære. Heldigvis.

flasker?

ling af det pædagogiske område ved at ind-

Fra alle interesserede vil vi ønske os en

drage læring ud fra en pædagogisk faglighed.

Søren Kjær Jensen,

læringen og så videre. Der er brug for et nu-

I kan være med til at definere hvilken læring

Konsortieleder,

anceret blik på denne diskussion. Vi vil derfor

der tales om.

Leg og Læring,

Vi ved at der er kamp om dagtilbuddene,

gerne bruge læring som et relevant perspektiv på det pædagogiske arbejde. Vi vil gøre

Det kræver deltagen og debat, snarere
end at vente på direktiver udefra. Men vi

Learning Lab Denmark.
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Indledning

Sølvguiden består af 18 artikler, hvoraf de 12
artikler er skrevet på baggrund af et overvejende praksisorienteret perspektiv og de resterende 6 er udarbejdet udfra et fortrinsvis

Hensigten med Sølvguiden er at give teoretiske og

teoretisk ståsted. Intentionen er at de forskellige bidrag tilsammen skal vise et bredt

praktiske billeder af viden og erfaringer om læring,

udsnit af, hvordan der arbejdes med læring i

som eksisterer inden for det pædagogiske felt.

dagtilbud i dag, og hvilke overvejelser og dis-

Når vi har valgt at bruge ordet guide – om end den
ikke er i lommeformat – er det for at understrege,
at Sølvguiden indeholder både et praktisk og

kussioner dette arbejde kan pege på. Det er
således vores håb, at de forskellige artikler
kan bidrage til refleksion og eftertanke for
alle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

et anvendeligt perspektiv. Det vil sige, at Guiden
primært er tænkt som en inspirationskilde, der

Teoretiske og praktiske bidrag
De 12 praksisartikler er alle udarbejdet af

kan illustrere baggrundsviden og konkrete forslag

daginstitutioner, der har fået stillet følgende

til hvordan det er muligt at arbejde med læring

opgave: “Beskriv jeres erfaringer med læring

i dagtilbud. Guiden vil forhåbentlig, som enhver

på en måde som er illustrativ og dokumenterende for jeres erfaringer”. Det vil sige at

anden rejseguide, inspirere til nye rejser

form og indhold i høj grad har været overladt

og udforskning i den pædagogiske hverdag.

til den enkelte institution. Dermed har vi ønsket at give så meget plads som muligt for at
kunne fastholde institutionernes egne perspektiver og fortolkninger af læring, samt at
give institutionerne mulighed for at beskrive
deres praksis i overensstemmelse med den
måde, de selv har arbejdet med læring på.
Samtlige institutioner har været utroligt engagerede og interesserede i at formidle de
erfaringer som de på forskellig vis har gjort

8
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DYNA M ISK PROC ES

sig i forhold til at arbejde med læring. Samlet
set har langt de fleste institutioner valgt at
beskrive deres erfaringer gennem en blanding af tekst og fotos. Derudover har nogle

Identitet
(BARN)

Refleksion
(VOKSEN)

af institutionerne også inddraget interviews
med børn, fortællinger af børn og billeder af
børn der arbejder med kropslige og kreative
udtryksformer. Alle beskrivelserne er udformet af pædagoger fra de respektive instituHandling
(VOKSEN)

Børn og voksnes
læring som dynamisk

Handling
(BARN)

tioner, og på hver deres måde dokumenterer
bidragene hvor sammensatte og mangfoldige
børns læring og læreprocesser kan være.

proces

Desuden viser beskrivelserne hvor forskellige
overvejelser kan være, når man skal vælge
episoder og aktiviteter der kan illustrere
Identitet
(VOKSEN)

Refleksion
(BARN)

børns læring. Tilsammen giver praksisartiklerne et nuanceret blik på den læring, der foregår i dagtilbud – hvad enten det handler
om hverdagsepisoder, hvor en gruppe 5-årige

De tre dimensioner er centrale for både barnets og den voksnes læring.

drenge forhandler om hvem der bestemmer

hvad, eller om et voksentilrettelagt projekt,

lære, fordi læring imidlertid også kan betrag-

ger følger en uddybende fremstilling af,

hvis formål er at lave skulpturer med børn.

tes ud fra en forestilling om, at barnets

hvilke læringsperspektiver der er indeholdt i

læreprocesser ikke bør ses isoleret fra de

den pågældende dimension.

Også de artikelskrivere, der skriver udfra et
teoretisk perspektiv, har fået frie rammer;
forfatterne er dog blevet bedt om at skrive

voksnes læring.
Når barnet lærer – begriber verden på nye

Denne tematisering er ikke nødvendigvis
udtryk for, at de enkelte bidrag udelukkende

med baggrund i deres respektive forsknings-

måder, finder nye måder at agere og bliver

illustrerer de nævnte temaer. Mange af bidra-

og interessefelt. Alle har inden for hver deres

en person i relation til den verden det er en

gene viser netop, at hverdagens læring er

område arbejdet med læring i relation til 0-6

del af – så indebærer det samtidig, at den

yderst sammensat og kompleks, og at lære-

års børn og alle har erfaringer inden for det

voksne må begribe og handle i forhold til

processer i dagtilbud involverer både krops-

pædagogiske felt. Generelt belyser alle teori-

barnet på nye måder. Hermed introduceres

lige, sproglige og sociale dimensioner, der i

artiklerne forskellige perspektiver på hvordan

et blik på læring, der knytter sig til den voks-

praksis ikke kan isoleres fra hinanden. Denne

læring kan italesættes og komme til udtryk

nes læringsproces og refleksion over sin

form for kompleksitet og sammensathed

inden for rammerne af dagtilbudsområdet;

egen rolle i forhold til barnet og dets læring.

kommer især til udtryk i praksisartiklerne,

nogle af bidragene er handleanvisende i de-

For eksempel er den voksne i vuggestuen

hvori det tydeligt fremgår, at de læreproces-

res kommunikation, mens andre vægter en

ofte vidne til barnets første skridt – barnet

ser der skildres, alle rummer aspekter som

mere diskuterende form.

har lært at gå. Den voksnes refleksionspro-

krydser ind over de forskellige dimensioner i

ces kunne i den forbindelse dreje sig om,

læringsbegrebet. Når vi har valgt at lægge de

tion af hvad læring i dagtilbud kan være samt

hvordan hun bidrager til denne proces: have

omtalte snit ned over bidragene sker det ud

hvilke sproglige, kropslige og sociale kompe-

tillid til at lade barnet gå uden støtte; lade

fra en forestilling om, at det kan give en vis

tencer børn tilegner sig i den tid de tilbringer

barnet selv gøre sig erfaringer med at bruge

mening at se bidragene ud fra dette perspek-

i dagtilbud. Det vil sige at guidens formidling

sin krop til erobring omverden; at lade barnet

tiv – vel vidende at en anden orden også ville

af både praktisk og teoretisk viden om læring

være i sin egen tid, når det kravler op på en

være mulig.

inden for dagtilbud giver indtryk af bredde

stol, selv om det ser faretruende ud og det

såvel som mangfoldighed i det pædagogiske

måske ville være nemmere at hjælpe barnet.

sisbilleder og teoretiske bud på læring. Set i

felt.

Disse eksempler på relationen mellem bar-

bakspejlet har det været interessant at se,

nets og den voksnes læring er på den ene

hvordan de forskellige artikler tilsammen ud-

Læring

side enkle og velkendte og på den anden

gør en helhed, samtidig med at den tema-

I forhold til det redaktionelle arbejde med at

side sætter de fokus på det pædagogiske

tisering, som vi har lagt ned over bidragene,

sammenstykke Sølvguiden har vi opereret

arbejde i et læringsperspektiv, hvor både den

medvirker til at lægge nye vinkler hen over

med en bred forståelse af læring. Som en del

voksne og barnets læring er central.

de læreprocesser som dagtilbud formelt set

Sølvguiden præsenterer således en illustra-

af denne forståelse ser vi læring som knyttet
til forandring og udvikling – med den

Sammenfattende kan læring opsummeres
som individets bestræbelser på:

Sølvguiden består altså af såkaldte prak-

danner ramme omkring. Disse nye vinkler
kan man sammenligne med de bevægelser
og nye mønstre, det er muligt at se, når man

lærende (barnet eller den voksne) som en
aktiv part, der løbende skaber sin egen

Refleksion – at begribe verden.

i et kalejdoskop med få bevægelser kan

læring alene og sammen med andre. Det be-

Handling – at agere og kunne i verden.

danne helt nye billeder. Vi håber således at

tyder, at læring opfattes som en udviklings-

Identitet – at blive sig selv i verden.

ansatte i dagtilbud med denne Sølvguide kan

proces, hvor de involverede parter er i cen-

(Se illustrationen)

få øje på nye mønstre, farvesammensætninger og figurer, og at Sølvguiden med sit

trum for de læreprocesser, der knytter sig til
barnets udvikling af for eksempel sproglige,

Tematisering

kalejdoskopiske blik kan bidrage til, at der

kropslige og sociale kompetencer. Desuden

Vi har valgt at tematisere guidens samlede

fortsat vil være muligheder for at skabe nye

er relationen mellem barnet og den voksne

tekst og billedmateriale ud fra ovenstående

figurer.

central for den måde vi arbejder med læring.

tre dimensioner, der fungerer som udgangs-

At forstå læring som en proces, der involve-

punkt for vores forståelse af læring: at be-

rer både børn og voksne, udtrykker derfor et

gribe verden, at agere og kunne i verden og

syn på læring, som tager udgangspunkt i en

at blive sig selv i verden. På den baggrund er

dynamisk relation mellem børn og voksne.

strukturen for guidens materiale delt ind ef-

Det vil sige at læring ikke kun drejer sig om,

ter de tre temaer: Refleksion, handling og

hvad den voksne ”gør” ved barnet ud fra en

identitet. Dette betyder, at artiklerne er

veltilrettelagt forestilling om hvorfor det er

temainddelt alt efter hvilken læringsdimen-

godt for barnet, og hvad det dermed kan

sion de belyser. Til hver af disse tematiserin-

Tak til alle der har
bidraget til Sølvguiden.

Camilla Nørgaard og
Noona E. Jensen,
Learning Lab Denmark.

Refleksion
– at begribe verden
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Det overordnede tema for de følgende

Børnehuset Kyllingekær beskriver, hvordan

Udflytterbørnehaven Kong Oscar tager

artikler er at forstå og begribe sig selv i

udviklingen af sociale kompetencer er grund-

også udgangspunkt i hvordan pædagogers

Refleksion
– at begribe verden

laget for børns venskaber og leg. For at

refleksion over egen praksis kan bidrage til

legen kan lykkes er det vigtigt at børnene

en øget bevidsthed om sin egen faglighed. I

kan forhandle med hinanden og skiftes til at

børnehaven arbejdes der systematisk med at

forskellige aktiviteter kan opnå en

tage initiativ og bestemme retningen for

reflektere over hverdagen, og de har for ek-

bevidsthed om sig selv, og hvordan det

legen. Det er altså ikke nok at få en god idé;

sempel lavet børneinterviews for at under-

indgår i relation til andre. En måde at

man skal også få andre til at gå med på

søge børnenes opfattelse af en voksenstyret

reflektere på er også at få mulighed for

ideen. I beskrivelsen af børnenes leg, er det

aktivitet som den daglige samling. At det kan

at forstå og begribe den fysiske verden –

således tydeligt, at en central kompetence er

være vanskeligt at finde det ”rene” børne-

forståelsen af sig selv som en del af grup-

perspektiv, kan illustreres af svaret fra en

pen. At blive en del af gruppen falder ikke

6–årig på spørgsmålet om, hvad de voksne

alle børn lige let. I artiklen fortælles om en

vil lave til samling: ”Vent lige… jeg skal lige

således både de sociale og erkendelses-

dreng, der får hjælp af pædagogen til at

tænke de voksnes tanker..”

mæssige dimensioner i læringen, der får

komme ind i børnegruppen, netop ved at

mulighed for at blive udviklet som

pædagogen har øje for de sociale forhandlin-

Anja Hvidtfelt Stanek peger i sin artikel på

væsentlige kompetencer hos børn og

ger der foregår i gruppen, og tager højde for

hvordan den sociale læring finder sted i bør-

det i den måde hun støtter drengen. Endelig

nehaven. Børn udvikler i løbet af deres insti-

viser beskrivelsen også hvordan en del af

tutionsliv sociale kompetencer, der sætter

den læring, der finder sted, handler om at

dem i stand til at forstå sig selv i relation til

sion, og at være åben overfor hvordan

lære de sociale koder: når de store børn

andre. Nogle af disse sociale kompetencer

verden opleves med barnets øjne. Disse

forlader legen, overtager de mindre børn

kommer til udtryk i børnenes leg, hvor en

refleksionsprocesser kan støttes ved at

scenen efter at have luret dem kunsten af.

forudsætning for at legen kan udspille sig er,

en refleksionsproces. Bidragene belyser
på flere måder, hvordan barnet gennem

alle børn prøver vist på et tidspunkt at
grave sig helt ned til kineserne. Det er

voksne. Udfordringen for pædagogen må
være at kunne begribe børnenes reflek-

at børnene får mulighed for at prøve sig selv

gribe og læse børnenes udspil, for dermed at kunne sætte disse udspil i en
overordnet ramme sammen med børnene.

Musen der rungede er skovbusbørnehaven

og hinanden af. I den sociale læring er det

Buggi Bjørns bidrag til en beskrivelse af hvor-

således de indforståede regler og sociale ko-

dan eksistentielle spørgsmål om liv og død

der for fællesskabet mellem børn, der er

en forårsdag i marts sætter en hel række tan-

grundlaget. Bevidstheden om den sociale

ker i gang hos børnene. En død mus giver

lærings betydning for børns udvikling af kom-

anledning til mange refleksioner: at forstå sin

petencer, er således en væsentlig del af

egen forgængelighed; at se og undre sig over

pædagogens arbejde med at støtte børnenes

musens anatomi. Børnenes mange spørgs-

forståelse af sig selv og hinanden.

mål viser hvor vigtigt det er som pædagog at
kunne forholde sig til disse spørgsmål og,
ved at følge børnenes perspektiv, være i
stand til i den konkrete situation at skabe en
ramme der gør det muligt for børnene at
indgå i en refleksionsproces.
Peter Mikkelsen retter derefter i sit bidrag
blikket mod de voksnes refleksion og læreprocesser. På baggrund af konkrete udviklingsprojekter i daginstitutioner, viser han,
hvordan pædagoger gennem refleksion over
egen praksis kan se nye sammenhænge og
en anden forståelse af deres egne relationer
til børnene. Ud fra et læringsperspektiv kan
de metoder, der beskrives i artiklen, anvendes som redskaber til en faglig udvikling.

Det skal være
sjovt at lære
I Kyllingekær gøres der meget ud af at skabe netop de rammer,
der giver mulighed for, at hver enkelt barn kan øve sig, gøre sig
sine egne erfaringer og sammen med de andre børn få den tid,
der er brug for til at etablere venskaber. Det vil sige, at man i
Kyllingekær anser børns venskaber for at være værdifulde og at
man tager dem alvorligt – det gør børnene nemlig. Alle børn bør
have venner, og har de ingen, må de voksne hjælpe til. Det er jo
oplagt at børn trives, når de har gode venner. Derfor tages der
som hovedregel hensyn til, at venner kan være sammen – også
selvom de ikke går på samme stue. Dørene er åbne, og der bliver
lyttet til, hvem der gerne vil være sammen. Institution forsøger
således at skabe rammerne for en mangfoldighed som gør, at
der altid er et “rum”, hvor det enkelte barn godt kan lide at
være. I nedenstående tekst følger en beskrivelse af en bevidst
institutionskultur, eksemplificeret ved hjælp af en fortælling om
nogle af Kyllingekærs børn som leger ude på “den store bakke”.
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Har børn ingen venner bliver de isolerede og

processer som udvikler hele mennesker.

fald et must i det følgende eksempel, som

ensomme i forhold til andre. Den primære

I institutionsverdenen handler det ikke om

beskriver en dag, hvor det meste af aktivite-

grund til, at børn finder sammen og bliver

undervisning. Vi har ikke bøger som fortæller

ten omkring “den store bakke” var centreret

venner er, at det får dem til at føle, at de

os, at nu skal der læres. Her er ingen faste

om et større vandkanalsbyggeri.

hører til. De bliver en del af et fællesskab og

lokaler som fortæller, at her læres der. Hos

får én, de kan dele oplevelser med – én som

os finder læringsprocesserne for eksempel

At bygge vandkanaler

kan bekræfte dem i, at de er ok, og at det,

sted på den store bakke ude på legepladsen.

Lars og Peter, som er bedstevenner, er i gang

de siger og gør, er vigtigt. At dele livs-

Der er altid børn på bakken, hvad enten det

med at laver vandkanaler. Under megen snak

verdener er lige så vigtigt for børn, som for

er vinter eller sommer. Børnene gemmer sig

frem og tilbage er de blevet enige om, at ka-

voksne. Børn lærer sig selv at kende blandt

bag den og har deres hemmelige lege, for

nalen skal gå helt oppe fra toppen og ned til

andet i kraft af venskaber, og gennem ven-

her føler de sig ikke overvåget. De markerer

foden af bakken. Signe og Lotte leger i

skabet lærer de at sætte sig ind i, hvad andre

at “her leger vi”. Denne markering laves ofte

nærheden, de graver huller, som skal helt

føler og tænker – en kompetence, som bar-

ved hjælp af brædder eller pinde, der bliver

ned til “kineserne” som de siger. Og de gri-

net kan gøre god brug af resten af livet.

lagt ud eller stukket i jorden. Markeringen

ner og fjoller, som kun de to kan. Andre børn

Følelsen af at høre til, af at have en betyd-

kan dog også være “usynlig” for udenfor-

kommer og kikker og spørger, om de må

ning, af at der er en forskel på om man har

stående, men den er der. Bakken sætter

være med, for de vil da gerne se en kineser.

været der eller ikke, indvirker på fællesskabs-

gang i masser af relationer mellem børnene.

Og Lotte fortæller, at det bare er noget de

følelsen. Derfor bør kulturen i institutionen

Og i den forbindelse er børnenes sociale

siger, fordi kineserne bor på den anden side

være bygget op omkring et fællesskab, fordi

kompetencer en forudsætning for, at legen

af jorden, det har hun fået at vide af sin far.

det får betydning for børn og voksnes eksi-

kan lykkes. Ofte er man nemlig nødt til at

Men det er sjovt når hullet er så stort, at

sterende venskaber og for de nye som måtte

være flere med, hvis de mange planker skal

man kan hoppe ned i det, og de må godt

opstå. Venskaber bidrager altså til de lære-

bæres op på bakken. At være flere var i hvert

være med, for så kan de grave “verdens

Der er altid børn
på bakken, hvad
enten det er vinter eller sommer.
Børnene gemmer sig bag den
og har deres
hemmelige lege,
for her føler de
sig ikke overvåget.

f

h

største hul”. Efter et stykke tid er fem børn

vand. Pigerne løber hen til vandbeholderen og

stået og kikket på længe, han har ikke lige

gået i gang med at grave fra alle sider af hul-

stiller sig bag Tom, som er ved at fylde sin

det mod der skal til, for at spørge, om han

let. Det går selvfølgelig ikke særlig godt. Flere

spand. Det tager efter Mies mening alt for

må være med. Det har en af de voksne set,

får sand i øjnene, og der bliver skældt ud, og

lang tid inden det bliver deres tur. “Du kan

og hun siger til Søren, at hun har fået en ide

en enkelt bliver vred og går. Hun gider i hvert

altså ikke bære den, når der er så meget vand

til legen med vandet, og hun spørger, om

fald ikke – det er en rigtig dum leg. Hun får

i, Tom,” siger hun. Det finder Tom også ud af,

han vil være med. I skuret er der nogle tag-

trøst af den voksne, som går med op på bak-

da han vil bære spanden over til cyklen, den

render, og de to tager dem med op på bak-

ken og foreslår, at man kan grave på skift, for

løfter sig ikke en tomme fra fliserne. “Hvad

ken. De går i gang med at grave. Først pæ-

det er sandelig et stort arbejde at grave “ver-

sagde jeg,” siger Mie. “Nu kan vi tage noget

lene i jorden og herefter sætter de

dens største hul”. Det bliver der forhandlet

af vandet over i vores spand, og så kan I

tagrenderne på med snor. På den måde kom-

om et stykke tid, og Signe mener, at tre af

komme og hente jeres spande bagefter, ikke?”

mer der et fald, som vil kunne få vandet til at

børnene kan begynde at grave lidt længere

Nu er der efterhånden fire store spande

fosse ud og ned i kanalen. Det ser børnene

bort og så bliver det lige pludselig et stort

vand på bakken, og Lars uddelegerer ordrer

straks, og der bliver klappet i hænderne.

hul når vi mødes, siger hun. Det havde hun

om, at de skal have endnu en spand med

Søren er nu med, det var ham der kom med

nemlig prøvet en anden dag. Det bliver alle

vand, og så er de klar til det store sus. Han

tagrenderne, og han får lov til at styre, hvor-

fem så enige om.

henter selv en spand med vand og de andre

når vandet skal sendes af sted.

står og venter. Børnene ovre ved verdens

Der leges, øves og læres: om igen og om

Søren og Tom cykler forbi og får øje på, hvad

største hul har stoppet graveriet, for nu sker

igen. Nogle børn finder på andre lege og

de laver. De bliver enige med de to “byg-

der snart noget. Spandene står parat, og

nogle børn bliver hentet. Pludselig er der ikke

mestre” om, at de kan hente vand ovre ved

Peter tæller 1-2-3, og spandene tømmes, og

flere af de store ved kanalen. To piger på 4

vandbeholderen og sætte spandene bag på

vandet fosser ned gennem kanalen. Børnene

år har længe siddet og kikket på, de kikker

cyklen. Imens finder Lars og Peter spande.

løber langs den brusende kanal og hopper af

på hinanden og løber ned til vandbeholderen

De drøner rundt på legepladsen og leder

glæde, også dem der bare har set på. Vi skal

og får fyldt deres spande. Op på bakken igen

især efter de største af spandene. Mie og

prøve en gang til, ikke? Rollerne bliver fordelt

og 1-2-3 tømmer de deres spande og vandet

Cecilie ved lige præcis, hvor de befinder sig,

– og der bliver udtænkt nye strategier. Søren,

fosser ud. De hopper op og ned og klapper i

og de aftaler, at de også kan komme med

der er jævnaldrende med Lars og Peter, har

hænderne, en gang til og endnu engang.

Lars og Peter er nu færdige med kanalen.
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Hvad lærer barnet rent faktisk

gere her end andre steder på legepladsen,

i løbet af dagen?

og konklusionen må være, at de får det rum

Der bliver brugt energi på det kommunikative

og den tid der skal til for at udbygge deres

plan. At forstå koderne, planen for legen og

legerelationer. Børnene vender ofte tilbage til

alle de ideer, som kommer undervejs, er no-

legen på bakken, og det fortæller noget om

get der kræver øvelse før man kan sige at

dybden og betydningen af legen.

man er en sand mester. Og det er forhand-

Samlet set repræsenterer eksemplet med

ling på højt plan. At kunne kommunikere sine

kanalbyggeriet kun et lille udpluk af de

ønsker og ideer, så de andre børn er med,

mange aktiviteter, som børns hverdagsliv i

kræver mange kompetencer.

Kyllingekær er så fyldt med. Vi kunne fortælle

Op og ned ad bakken, måske 100 gange i

mange andre gode historier. Men for at slutte

løbet af dagen, frem og tilbage, det er godt

hvor vi begyndte, med venskaberne, kan

for motorikken, når man er et børnehave-

man sige, at legen på bakken måske fik

barn. Haserne bliver aktiveret, lægmusklerne

åbnet øjnene hos nogen af børnene med

styrkes, ja, hele kroppen sættes i gang. For

henblik på at finde en ny ven.

Q

vuggestuebarnet, der kan være lidt usikker
på benene, er det en udfordring af de store
at kunne manøvre sig helt op på toppen. Det
kræver balance, styrke og mod på livet.
Der er ro og rum på alle sider af bakken.
Børnene behøver derfor ikke hele tiden
holde øje med, om der kommer andre og
“går hen over” deres leg, hvad der ofte sker
indendørs. Her har de det “rum”, de har brug
for til at kunne fordybe sig. Erfaringen i Kyllingekær viser, at børnene leger meget læn-

Der bliver brugt energi på det kommunikative
plan. At forstå koderne, planen for legen og alle
de ideer, som kommer undervejs, er noget der

Børnehuset Kyllingekær
Flodvej 83
2765 Smørum
www.kyllingekaer.dk

kræver øvelse, før man kan sige at man er en
sand mester. Og det er forhandling på højt plan.
At kunne kommunikere sine ønsker og ideer,
så de andre børn er med, kræver mange
kompetencer.

Kyllingekær er et børnehus bygget til børn i
alderen 0-6 år. Huset har
en vuggestuegruppe og to
børnehavegrupper. For
øjeblikket har Kyllingekær
11 vuggestuebørn og 21
børnehavebørn.

Musen der rungede
Skovbusbørnehaven Buggi Bjørn består af tyve børn, samt fire
voksne. Hver eneste dag året rundt i tidsrummet 9-15 forlader
børn og voksne opsamlingsinstitutionen (Den integrerede
institution Børnejunglen på Nørrebro) til fordel for en specialbygget bus. Institutionslivet i Buggi Bjørn finder således sted dels i
bussen og dels på mangfoldige (natur) lokaliteter, som alle tilbyder en bred vifte af oplevelsesmuligheder. Grundet disse omskiftelige ydre rammer har vi i personalegruppen med tiden lært at
nedprioritere en meget struktureret daglig planlægning, fordi
institutionens arbejdsforhold så let kan påvirkes af vind og vejr,
bussens vedligeholdelse og naturens pirring af børnenes fantasi.
I Buggi Bjørn gør vi derfor en dyd ud af bevidst at udnytte de
situationer/forhold som opstår spontant. I nedenstående
beskrivelse følger et eksempel på, hvordan en typisk ikkestruktureret dagligdag udspillede sig en dag i det tidlige forår.
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“Hvorfor er musen
død?” “Vågner den
aldrig igen?” “Er det
en mandemus eller
en damemus?”

For nyligt var Buggi Bjørn så heldig midlerti-

Da personalet arbejdede ude, ville ingen

give dem videre til hinanden gennem leg.
Sideløbende med blomsterbindingen var

digt at kunne leje sig ind i en af skovvæsnets

af børnene være inde, og snart var alle travlt

tidligere embedsboliger. Til boligen hører et

beskæftigede. En del af de største piger be-

der andre som var gået i gang med at lave

udhus, som vi besluttede at fylde op med

gyndte at plukke vintergækker, og bad perso-

frokostbord til madpakkerne. Og atter andre

noget af det brænde, vi et stykke tid forin-

nalet om hjælp til at lave blomsterkranse til

var beskæftiget med at prøve kræfter med,

den havde fået leveret et stort læs af. På en

at sætte i håret. Det afstedkom en snak om

hvor mange brændestykker de kunne bære. I

skøn forårsdag planlagde vi derfor at tage ud

foråret, de spirende planter og deres navne,

den forbindelse begyndte vi at tale om

til huset og bruge dagen med børnene til

og efterhånden også til en jagt på edderkop-

muskler, og kroppens behov for brændsel i

huslige sysler og hjemlig hygge. Den dag

per og andet småkravl. Det varede dog ikke

form af mad.

medbragte vi vaffeljern og de nødvendige in-

længe før bindingen af blomsterkransene

gredienser til at lave vafler med. Planen var

blev sat i system, og snart var børnene i fuld

At være parate til tilfældet

så, at børnene kunne være med til at bære

gang med at forhandle reglerne for, hvordan

Da vi hen på dagen var kommet næsten

brænde, forberede og tilberede vafler til

det lille udendørs blomsterværksted skulle

igennem brændestablen, opdagede vi en død

eftermiddagsmåltidet, og ellers “bare” hygge

fungere, da personalet kun kunne hjælpe én

mus som var blevet klemt ihjel, da brænde-

med spil, leg, højtlæsning, og så videre.

ad gangen. Nye børn blev trukket til, og le-

stablen væltede. Det var ikke første gang

Til alt held var vejret varmt og solrigt, så

gen udviklede sig til, at de største piger satte

børnene så hverken levende eller døde mus,

der blev trukket en forlængerledning ud til

de nyankomne børn ind i værkstedssystema-

men som altid var det spændende, og

vaffeljernet, og sat borde, stole og diverse

tikken, som havde nogle klart definerede

krævede mange svar: “Hvorfor er musen

køkkenredskaber ud på terrassen til vaffelba-

regler for, hvor blomsterne skulle plukkes,

død?” “Vågner den aldrig igen?” “Er det en

geriet. Samtidig begyndte andet personale at

hvor lang stænglen skulle være for at kunne

mandemus eller en damemus?” “Gør dens

gå i gang med brændet, som lå på en palle

bruges, og for hvordan køkulturen skulle

brækkede ben ondt?” “Må vi røre?” ”Hvor

og derfor først lige skulle væltes ned, før

etableres. Set udefra formede hele seancen

kommer lorten ud?” – blot for at nævne

børnene kunne få mulighed for at give en

sig til en studie i udvikling af sociale spille-

nogle af de spørgsmål, børnene fandt rele-

hånd med.

regler i børnehøjde, og i børnenes evne til at

vante og anskueliggørende.

“Når man er død, bliver man så til en
engel?” og “Sidder den på en sky og kan
se ned på os nu?”…

f

h

vild trængsel rundt om. De forreste stod i

barn pludselig udtalte: “Det er rigtig synd for

børnegruppen samlet sig, og med børns

vejen for de bagerste, og vi måtte lave nogle

musen at den er død! Skærer du ikke snart

uforbeholdne nysgerrighed blev alle ydre de-

spilleregler for, hvordan alle kunne være med

hovedet af den?” Til slut blev det besluttet,

taljer af musen undersøgt til bunds. Første-

ved hjælp af gensidige hensyn.

at musen skulle begraves inden vi forlod

I løbet af ganske få øjeblikke havde hele

håndsbiologien gav således associationer til

Under dissektionen kom forklaringerne på,

embedsboligen.

det uhåndterlige hverdagsteoretiske: “Hvis

hvad det var vi efterhånden så af kropsdele

man bliver kørt over, kan man også dø!” og

og organer, og samtidigt opstod anledningen

Plads til at undre sig

“Det er derfor man ikke må gå ud på

til yderligere spørgsmål i børnehøjde. De

Alt imens denne biologisnak fandt sted, var

gaden!”… Og snart løftede diskussionen sig

mange spørgsmål fastholdt naturligt alle bør-

der nogle af de mindre børn, samt enkelte af

også op på filosofiens vinger: “Når man er

nene i en avanceret gennemgang af kreds-

vore børn med andet modersmål end dansk,

død, bliver man så til en engel?” og: “Sidder

løbet, lunger, nyrer, lever, hjerte, mave, tarm,

som ganske enkelt begyndte at lege noget

den på en sky og kan se ned på os nu?”…

blære, og meget andet. Desuden udviste

andet i nærheden eller begyndte at hjælpe

Og derefter landede vi solidt på jorden igen i

børnene et fantastisk engagement i forhold

med vaflerne. De var blevet mættet med ind-

børnenes hverdagsliv: “Er det ikke synd for

til at spørge ind til om, de samme muse-bio-

tryk, og havde svært ved at forholde sig til

dens musekone og musebørn?” og “Hvis jeg

logiske vilkår gjorde sig gældende for deres

den sidste, lange og meget verbale del af op-

var død, ville min mor og far savne mig rigtig

egne kroppe. Sluttelig gav hele dette forløb

levelsen. Men fordi naturen som rum bedre

meget!”

også anledning til en længere diskussion af

tillader børnene at lege parallelt i forskellige

det faktum, at de muskler vi talte om, var

grupper uden at “forstyrre” hinanden, kunne

Gensidig undren

det samme som det kød, som i sidste ende

den øvrige aktivitet fortsætte upåvirket.

Pludselig spurgte en af børnene om musen

havnede på middagsbordet. På en gang følte

Efter opsplitningen samledes børnene så

også havde muskler ligesom et menneske.

børnene, at alt det med at slagte dyr var bru-

igen for at spise vafler og for til sidst at be-

For at kunne besvare dette spørgsmål måtte

talt, men omvendt besidder børn generelt en

grave musen. Nogle af børnene gik i gang

vi naturligvis lukke musen op og ved selvsyn

særlig egenskab, som beskytter dem fra at

med at grave graven, mens andre fandt græs

se efter, hvad det hele drejede sig om. Derfor

gøre musens tragedie til deres egen – dens

til at fore den med, og endnu andre plukkede

blev der hurtigt forberedt et interimistisk la-

død ses som en ligefrem og naturlig ting. Et

blomster til at pynte gravstedet med. Alle var

boratorium midt i solskinnet, med børnene i

klassisk eksempel herpå kom til udtryk, da et

igen koncentrerede og atter blev der diskute-
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SKOVBUSBØRN EHAV EN BUGG I B JØRN

Pludselig spurgte en af børnene, om
musen også havde muskler ligesom
et menneske. For at kunne besvare
dette spørgsmål måtte vi naturligvis
lukke musen op.

“Det er rigtig synd for musen at den
er død! Skærer du ikke snart
hovedet af den?”

ret og spurgt, lige fra “Er den blevet til en

død, og eventuelt til bearbejdning af for ek-

tanker og begreber. Disse begreber er ellers

museengel nu?” og “Hvad sker der med mu-

sempel bedsteforældres død. Læring er med

meget teoretiske og abstrakte, når vi prøver

sen når den kommer ned i jorden? Bliver den

andre ord en evig proces, hvor man bygger

at forklare dem til vore børn.

til et skelet?” til ”Man kan også brænde en

oven på det man allerede har lært.

Ser vi på det med “skolebrillerne” på, har

Vore 3-6-årige børn er stadig nye i livet.

vi på en enkelt dag i Buggi Bjørn, været igen-

hedder den?” Ja, egentligt hed musen ikke

De skal først og fremmest skabe sig et erfa-

nem stort set alle fag på skoleskemaet, med

noget, men vi måtte jo have et navn til gra-

ringsgrundlag til at vurdere og indtage ver-

undtagelse af de gængse fremmedsprog. Der

ven, så børnene døbte den døde mus Jakob.

den ud fra. Og i arbejdet med læring betyder

har altså været tale om læring for livet for

Vi sang alle “Mester Jakob” i værdig andæg-

det, at de skal danne sig oplevelser og erfa-

alle de involverede parter. Læringsproces-

tighed for den museengel der sikkert kiggede

ringer med sig selv, deres krop, deres omgi-

serne har nemlig været sat direkte i relation

ned, inden vi alle sammen kort efter

velser, det sociale netværk og konsekvenser

til de involveredes konkrete liv og hverdag,

myldrede ind i bussen.

af egne handlinger – på deres eget niveau.

gruppens sociale netværk, individets tilhørs-

De skal mærke sig selv i forhold til verden for

forhold og ansvar over for gruppen, og de

Forandrings- og læringsperspektivet

at danne det erfaringsgrundlag, som gør

tanker som binder os sammen.

Den dag hvor vi begravede musen Jakob, blev

dem parate til at kunne modtage læring, som

der skabt grobund for en anderledes oplevel-

jo altid foregår i en social kontekst med til-

derlige forårsdag, er der kun tilbage at sige,

sesproces, som ikke blot slutter der: Den vil

hørende spilleregler. Al aktivitet indebærer

at hvis vi voksne i forvejen havde planlagt en

dukke op i børnenes erindring og spørgsmål i

således et læringsperspektiv, og al læring gi-

seance ud fra voksendefinitioner og -mål

lang tid frem over, og den vil kræve en vis

ver ny indsigt der bliver brugt til at erhverve

om, hvad vi syntes var vigtigt at lære den

efterbearbejdning. Den vil blandt andet fort-

ny læring.

dag, ville vi aldrig være kommet så vidt om-

der er død, man bestemmer selv!” og “Hvad

sætte hjemme, for eksempel i form af

Konkret har den her omtalte oplevelse

Med hensyn til den her beskrevne vidun-

kring, og børnene ville hurtigt være blevet

spørgsmål til forældrenes religiøse og filoso-

givet visuel indsigt og læring om kroppens

urolige og mistet interessen. Vi ville kort sagt

fiske værdier. Den vil blive sat i relation til og

vitale systemer og megen anden faktuel bio-

ikke være nået så langt omkring med, hvad

give mening i forhold til mad, indkøb, krops-

logisk læring. Den har sat sprog og begreber

der er vigtigt i deres liv.

funktioner og biologitimerne i skolen, og den

på kroppen og dens funktioner, og alt hvad

vil blive brugt til at forholde sig til begrebet

der kom frem af livsfilosofiske, teologiske

Q

Skovbusbørnehaven Buggi Bjørn
Rådmandsgade 38
2200 København N.
Skovbussen hører til Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens 6.
kontor i Københavns Kommune,
og ledelsesmæssigt er den en del
af den integrerede institution
Børnejunglen, Rådmandsgade 38.
Som den eneste bus med fast
indskrivning, har FAF – 6. kontor
stillet midler til rådighed til et
læskur, så vi har mulighed for at
forlægge det pædagogiske arbejde
indendørs til et sted med simple
faciliteter, når vejret er dårligt.

Hvad og hvordan
lærer børn og voksne
i børnehaver?
I nutidens samfund udlever hovedparten af alle børn i
alderen 0-6 år en anseelig del af deres liv indenfor
rammerne af forskellige daginstitutionelle tilbud. På den
baggrund vil denne artikel søge at diskutere nogle væsentlige betingelser for kvaliteten af disse børns institutionsliv,
som pædagoger i særdeleshed, qua deres mange faglige
kompetencer, er med til at skabe grobunden for.

Hvad får børn ud af at være i daginstitution?
Hvad betyder de mange timer i institutionelle
rammer for deres liv, læring og udvikling? I
betragtning af, hvor mange børn der bruger
en stor del af deres første leveår i daginstitutioner, ved vi forbavsende lidt om effekten af
børns ophold i daginstitutioner. Børn, forældre og pædagoger ved naturligvis en hel
masse ud fra deres personlige oplevelser,
men denne viden bliver sjældent beskrevet
og generaliseret, så den kan bruges såvel til
udvikling af pædagogikken i institutionen,
som til kvalificering af den offentlige debat
om børns liv. Servicelovens formålsparagraf
for dagtilbud for børn beskriver en række
meget ambitiøse mål for børns liv, udvikling
og læring i dagtilbudene. Men udvikler børnene sig som forventet, lærer de nogen af de
vigtige ting, der beskrives i målsætningen? I
en redegørelse for nationale og internationale forskningsresultater vedrørende effekter
af dagpasning (udarbejdet af Anne-Dorthe
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Af Peter Mikkelsen,

Hestbæk og Mogens Nygaard Christoffersen,

cand.pæd., udviklingskonsulent

Socialforskningsinstituttet, for BUPL i 2002),

i CVU Storkøbenhavn.

omtales effekten af dagpasningen på børns
udvikling af sociale, kognitive og sproglige
kompetencer. Kort sagt viser redegørelsen, at
der er en nær sammenhæng mellem en positiv udvikling af disse kompetencer og daginstitutionernes kvalitet. Kvalitet i denne
sammenhæng hænger naturligt sammen med
variabler som fysiske pladsforhold, støjniveau, personalenormeringer m.v. Men kvalitet hænger også sammen med personalets
dygtighed. I den her omtalte redegørelse kan
man læse følgende udtalelse:
Man kan supplere denne opsummering […]
med det vigtige resultat, at jo mere lydhøre
og sensitive de voksne er overfor børnenes
forsøg på at kommunikere, og jo mere, der

foregår en egentlig samtale mellem barn og

voksne havde sat aktiviteter i gang og når

• at hver enkelt er en vigtig del af fællesska-

voksen, jo hurtigere udvikler børnene deres

børnene selv var igangsættere. Der var ek-

bet – yder noget og betyder noget for de

sproglige færdigheder. Den “kvalificerede

sempler på måltider i vuggestuer, store lege

samtale” mellem barn og voksen er altså af

på legepladsen, små børns leg og eksperi-

afgørende betydning. Undersøgelserne peger

menteren i vuggestuen, ture i byen og natu-

også på, at velkvalificerede [uddannede]

ren, store teaterprojekter, svømning og me-

pædagoger gennemgående har udviklet et

get andet. Der var mange eksempler på, hvor

større beredskab til at kunne lytte til børnene

gode børnene er til at lege, og på at legen

[...]” (s. 74).

optager dem meget. Nogle lege varer flere

andre;
• at det er dejligt at være sammen med
andre om noget;
• at børnehaven er et sted, hvor der er tid,
plads og ro til store lege;
• at de voksne stoler på dem og har tillid til
at de kan klare meget selv.

dage, hvor børnene er dybt koncentrerede
Daginstitutioner udgør uden tvivl en væsentlig arena for børns sociale lege- og lærepro-

og hele tiden udvikler legen.
Et af eksempel er blandt andet dette fra

Det er tanker, man som voksen kan gøre sig
om børnenes læring. Om de holder stik, kan

cesser (jf. C. Horst, 1999, og ovenstående re-

en børnehave, hvor en gruppe drenge leger

måske vurderes ved at se, om børnene bru-

degørelse p. 71). Men hvorfor og hvordan er

med vand. Det foregår en kold og regnfuld

ger det lærte på et senere tidspunkt i nye

denne arena væsentlig, og hvordan udtryk-

februar måned og legepladsen er fyldt med

sammenhænge: organiserer de store lege

kes denne væsentlighed? Hvis det er rigtigt,

store vandpytter. Gruppen består af drenge i

igen, går de videre med at konstruere og

at der er en nær sammenhæng mellem kvali-

4–5-årsalderen, gruppestørrelsen varierer,

finde på, anvendes den kommunikative og

teten af børns liv i daginstitutioner og pæda-

men der er en kerne på 6 – 7 drenge. Dreng-

sociale kapacitet, viser deres følelse af at

gogernes kompetencer, hvordan kan man så

ene graver render, sejler med “skibe”, laver

være noget værd for andre og “du til noget”

arbejde med disse sammenhænge, hvordan

dæmninger, laver nogle søer større, ved at

sig i andre sammenhænge? Eksemplet her vi-

kommer de til udtryk, og hvad kan pædagog-

flytte vandet i spande. Der snakkes, forhand-

ser, at børnehaven giver muligheder for kom-

erne i deres daglige arbejde gøre, for at

les, findes på – hele tiden. Dette foregår i

plekse læreprocesser, og at sådanne proces-

skabe viden om dem, så de kan gøres brug-

mange timer hver dag i flere dage. Nogle

ser ofte er indlejret i lege og i venskaber

bare i det pædagogiske arbejde? Disse

gange er de alene på legepladsen, andre

børnene imellem. Havde man forsøgt at or-

spørgsmål vil blive taget op i nedenstående

gange er der andre børn, som er tilskuere el-

ganisere aktiviteter, der havde enkelte og

gennemgang.

ler som deltager, hvilket hæmmer legen no-

adskilte læringsmål som udgangspunkt, ville

get. Men hvad lærer disse drenge? Læringen

disse mål sandsynligvis ikke blive nået.

Hvad og hvordan lærer
børn i daginstitutionen?

foregår i mange lag og er derfor svær at

Læringen opstår først og fremmest, fordi

sætte på en enkelt formel. Sandsynligvis

der er tale om lange, sammenhængende for-

Gladsaxe Kommune gennemførte for nogle år

lærer de:

løb, som er styrede af børnene selv, som involverer krop, bevægelse, intellekt, sprog og

siden et projekt, der involverede samtlige af
kommunens ca. 80 daginstitutioner (Mikkelsen 1998). Institutionerne skulle vælge et
tema fra deres virksomhedsplan, som de
skulle undersøge og beskrive ud fra synsvinklen: Hvad og hvordan lærer børnene? Institutionerne skulle desuden beskrive, hvad de
voksne lærte ved at se nærmere på børns
læring. I det materiale, institutionerne produ-

• at bruge deres krop til at grave, transportere vand, sejle rundt med “skibene”;
• at vand har nogle særlige egenskaber, at
man kan regulere og styre vandet;
• at udvikle nye ideer, realisere dem, opdage

relationer børnene imellem, og som bygger
på det spændende i at gå på opdagelse i
noget så svært håndterligt og levende som
vand.
Et andet eksempel er fra en måltidssitua-

at noget ikke kan lade sig gøre, finde nye

tion i en vuggestue. Et lille barn, som tidli-

løsninger;

gere er blevet madet, skal nu for første gang

• at kommunikere, finde løsninger sammen,

spise ved bordet sammen med “de store”.

cerede, var der en stor rigdom af eksempler

indgå kompromis’er, at små konflikter kan

Der bliver taget godt imod den lille af de an-

på børns læreprocesser – både når de

løses;

dre børn, som rykker så der er god plads.

f

h

Alle børnene er i deres snak og minespil invi-

med kostymerne, digter videre på historien

terende overfor den lille. Da man har spist et

og så videre.

Og hvad lærer de voksne af at
undersøge og beskrive børns læring?

Alle disse mange eksempler viser således,

Institutionerne skulle som ovenfor nævnt

sig til at made hende med en ske. Lidt efter

at det ikke er muligt at sætte børns lærepro-

både beskrive og analysere børns læring i

hælder et barn på den anden side af bordet

cesser på enkle formler. I rapporten konklu-

forbindelse med det udvalgte tema fra virk-

lidt vand op i sin tallerken, som er tom, fordi

deres det, at “materialet i sin helhed viser, at

somhedsplanen og give udtryk for, hvad de

hun har spist op. Hun tager lidt vand på

der er mange veje til at skabe gode lærings-

voksne lærte af det. De voksnes umiddelbare

skeen og mader sin sidekammerat med den.

muligheder for børn. Samtidig gør den op-

kommentarer til eksemplet fra måltidet i vug-

Dette eksempel viser, at børn allerede i 2-

mærksom på, at de voksne må kunne hånd-

gestuen var, at de formentlig nok ville have

årsalderen besidder sociale kompetencer.

tere den svære balance, dels mellem styring,

set, hvor søde børnene var til at tage imod

Det viser endvidere, at disse kompetencer

vokseninitiativ og planlægning, herunder

den nye lille. Derimod ville de sandsynligvis

udvikles videre i samværet med andre børn –

overladelse af initiativet til børnene, og dels

have standset barnet, der begyndte at hælde

at de lærer af hinanden.

mellem det velkendte og trygge, og det

vand op på sin tallerken. De ville dermed

ukendte og overraskende. Der er altså tale

have gået glip af den erkendelse, at børns

der er i dette tilfælde plads til børnenes ud-

om både/og snarere end enten/eller.”(p.9)

handlinger som oftest er intenderede, og at

tryk, kommunikation og læring. Der er mange

De voksne skal derfor vide og leve med, at

de lærer af hinanden, også i 2-årsalderen.

eksempler på aktiviteter, som igangsættes og

børns liv i daginstitutionen består af mange

Og – hvad der måske er det værste – barnet

styres af voksne, og som har mange lærings-

komplicerede processer som væver sig ind i

vil lære, at de initiativer, det tager, ikke bliver

mæssige kvaliteter.

hinanden, og samtidig skal de forholde sig

værdsat af de voksne. De voksne lærte desu-

stykke tid, giver pigen ved siden af den ny

Måltidet er organiseret af de voksne, men

til, at de selv udgør en væsentlig del af dette

den, at når man skærper opmærksomheden

er defineret og igangsat af pædagogerne,

liv, hvad enten de blander sig, planlægger og

(hvad de skulle på grund af projektet), så ser

der laver kostymer, skriver drejebogen og

styrer, eller prøver at holde sig i baggrunden.

man meget, som man går glip af i dagligda-

sætter børnene i gang med at lave kulisser.

Og de voksne bliver dygtigere til forholde sig

gen. Disse indsigter bekræftes mange andre

Der øves igennem lang tid, og børnene lærer

til disse “både/og’er”, hvis de, samtidig med

steder i materialet. Her følger nogle få

ikke bare egne, men også de andres, replik-

at de undersøger og beskriver børnenes liv,

udsagn:

ker. De fleste kan hele stykket udenad; og i

også forholder sig undersøgende til deres

flere måneder efter premieren leger børnene

eget.

Et eksempel herpå er et teaterprojekt, som

Vi har lært, at vi ikke i hverdagen ser nær så
meget af det, der foregår i børnegruppen,
som vi normalt tror.
Det [projektet] har fået os til at skærpe
opmærksomheden på de mange læreproces-
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HVAD OG HVORDAN LÆRER BØRN OG VOKSN E ...

har givet os indsigt i vores egne roller som
voksne. Generelt griber vi nok for hurtigt ind,
giver mange gange ikke børnene mulighed
for at klare situationer selv. Vi må blive bedre
til at turde give mere slip, og til samtidig at
skærpe opmærksomheden på, hvor der er

Alle disse mange eksempler viser således, at det
ikke er muligt at sætte børns læreprocesser
på enkle formler. I rapporten konkluderes
det, at “materialet i sin helhed viser, at
der er mange veje til at skabe gode
læringsmuligheder for børn.”

brug for os voksne til at styrke de mindre
børn, så deres vilje til “jeg kan!” styrkes.
Det er utrolig sundt, at vi som voksne
igennem et projekt som dette, hvor børnene
er i fokus, som ekstra gevinst får set på vores
egen og hinandens praksis i personalegruppen, får ryddet op i de billeder (fordomme), vi
har på hvert enkelt barn og børnegruppen
som helhed. At vi får set på den måde, vi
hver især bruger os selv som værktøj til at
give børnene nogle oplevelser, hvor de har
mulighed for at suge læring/viden til sig ud
fra de forudsætninger og ressourcer, hvert

enkelt barn har […] Vores påstand er, at børn

lueringer af planerne, men de foretages ofte

pædagoger bestemt ikke er den eneste fag-

altid lærer noget, og at de voksne også kan

ud fra pædagogernes fornemmelser af – og

gruppe som optager pseudovidenskabelige

lære noget både om, men måske især af, bør-

forskellige meninger om – hvorvidt de formu-

begreber i fagsproget, hvilket undersøgelsen

nene, hvis vi tør se på vores egen praksis og

lerede mål rent faktisk nås, og ikke udfra

også klart viser. Anvendelsen af denne type

stille krav til hinanden, om at blive bedre til

mere systematiske undersøgelser af det

begreber og betegnelser for børn og deres

at være i samspil med børnene.

praktiske arbejde og de effekter, det har.

liv kan føre til pseudodiagnoser og dermed

Vanskelighederne med at udfylde “hullet”

være med til at spærre for udviklingen af en

Pædagogisk sprogbrug
og pædagogers faglighed

eller gabet mellem på den ene side mål og

sprogbrug, som egner sig godt til at indfange

planer, og på den anden side det praktiske

børns liv, så det er muligt at tage fagligt stil-

Pædagogerne i Gladsaxe Kommune begyndte

arbejde, kan henføres til flere forhold:

ling hertil. Bruger man betegnelsen “panel-

i forbindelse med projektet at indfange og

– Arbejdet i daginstitutioner er planlagt,

barn”, går man ud fra, at alle ved, hvad det

sætte ord på, hvordan børnenes liv udspiller

så langt størstedelen af pædagogernes ar-

er; man behøver ikke at undersøge nærmere,

sig i daginstitutionen. Og de opdagede, at de

bejde foregår sammen med børnene – eller i

hvad det er for en adfærd, der udløser be-

dermed blev mere bevidste om, hvordan

form af møder om den praktiske planlæg-

tegnelsen. Og hvad der er værre: man be-

deres måde at være voksne på indvirker på

ning, møder med forældre eller møder om

høver ikke at foretage en analyse af, hvad

børnenes liv og læring. At undersøge og be-

enkelte børn med særlige behov. I samværet

det er i barnets adfærd, der kan henføres til

skrive giver således mulighed for at skabe vi-

med børnene er pædagogerne nødt til at

den institutionelle kontekst.

den, som kan udtrykke betydningen af den

være 100 % til stede – der er handletvang.

– En tredje årsag er, at der ikke er tradi-

pædagogiske praksis for børns udvikling og

Der er ikke systematisk afsat tid til under-

tion for at arbejde systematisk med metoder,

læring – en viden, der giver mulighed for at

søgelse, beskrivelse og analyse af praksis.

som er egnede til beskrivelse og under-

kvalificere diskussionerne om effekten af livet

Pædagoger i daginstitutioner har ikke forbe-

søgelse af livet i daginstitutionerne. Det er

i daginstitutionerne, og ikke mindst for at

redelsestid. Når de er på kurser eller der i

ikke kun et spørgsmål om at have tid – det

vurdere, hvilke former for pædagogisk praksis

udviklingsforløb for personalegrupper fores-

drejer sig også om en mangel på metoder

der er bedre end andre.

lås, at der skal indarbejdes tid til under-

der er egnede til anvendelse i den særlige

søgelse og refleksion, er svaret ofte, at det

verden, daginstitutionerne udgør.

Evalueringen af kommunernes arbejde
med servicelovens bestemmelser om dagtil-

er der ikke tid til i en presset dagligdag;

– For det fjerde, kan man også henføre

bud for børn (S. Smidt et al. 2002; 2003) vi-

– Det pædagogiske fagsprog hentes fra

vanskelighederne til, at livet i daginstitutio-

ser, at der er forskellige typer vanskeligheder

mange forskellige kilder: (Udviklings-)psyko-

nerne er så komplekst, at det simpelthen er

med i tilstrækkelig grad at skabe denne form

logi, socialvidenskab, undervisningssektoren,

svært at beskrive og analysere, uden at kom-

for viden. En del af evalueringen undersøger

sundheds- sektoren, og fra forskellige pæda-

pleksiteten reduceres til ukendelighed. Dag-

pædagogernes brug af virksomhedsplaner. I

gogiske modebølger og “retninger”. Desuden

institutionerne befinder sig i en kompliceret

alle de undersøgte kommuner er virksom-

har sprogbrugen i rigt omfang udspring i en

position mellem “systemverden” og “livsver-

hedsplaner et indarbejdet redskab til at for-

hverdagsbevidsthed om opdragelse og børns

den”: mellem familiernes privathed og en of-

mulere mål og formulere planer for at reali-

liv og udvikling. Men sproget er i mindre grad

fentlig logik. Pædagogisk praksis svinger

sere disse mål. Indeholdt i disse planer er

udsprunget af teori og er sikkert funderet i

mellem disse verdener, hvilket blandt andet

daginstitutionernes indarbejdede formule-

en praksis og i en teori som tager udgangs-

fremgår af serviceloven, der på den ene side

ringer af mål og værdier for det pædagogiske

punkt i praksis. Der benyttes ofte betegnel-

formulerer samfundets forventninger til dag-

arbejde, samt beskrivelser af, hvordan der

ser om børn og deres liv, som hentes fra

tilbudenes funktion – og på den anden side

skal arbejdes med at nå målene, og hvordan

hverdagslivet, den offentlige debat, eller fra

fremhæver, at forældrene har hovedansvaret

det ser ud, når målene er nået i årets rytme.

den kliniske psykologi (f.eks. “børn har brug

for børnenes udvikling, læring og trivsel.

En virksomheds- eller årsplan har typisk et

for grænser”, “panelbørn” og “curlingbørn”). I

Måske handler pædagogers tilbageholden-

niveau for overordnede værdier og formål; et

en meget omfattende undersøgelse, foreta-

hed overfor at udvikle og anvende metoder

for de konkrete mål for året, og et, hvor det

get af blandt andet Erik Sigsgaard, påvises,

til systematiske undersøgelser og beskrivel-

formuleres at “derfor gør vi […]” Vanskelig-

at et begreb som “grænser”, der ikke var an-

ser, om at man ønsker at bevare denne

heden opstår i forbindelse med beskrivelsen

vendt i den pædagogiske sprogbrug for 15 år

dobbelte position?

og analysen af, hvordan virksomhedsplanens

siden, langsomt bliver et selvfølgeligt begreb

niveauer spiller sammen med det, der rent

såvel i forældres som i pædagogers sprog-

til, hvad pædagogerne skal beskrive, spille

faktisk sker i praksis. Man kan sige, at der er

brug. Det sker vel at mærke uden at der er

ind. Mange af de beskrivelser, daginstitutio-

et “hul” mellem planerne og at det, der sker

videnskabeligt belæg for, at der nu er særligt

ner skal lave, f.eks. af børn som har behov

i den daglige praksis – et hul som er vanske-

behov for at sætte grænser for børn. (Sigs-

for hjælp eller støtte, skal nemlig udformes i

ligt at fylde ud. Der foretages løbende eva-

gaard 1997; 1998). Det skal bemærkes, at

en særlig sprogbrug eller ud fra undersøgel-

– Endelig kan omverdenens forventninger

f

h

sesformer, der måske ikke passer specielt

beskrivelsesmetoder af livet i daginstitutio-

godt i den pædagogiske praksis. I mange

nerne:

der satte særligt fokus på relationer mellem
børn og voksne (beskrevet i rapporten “Relationer mellem børn og voksne i børnehaven”

kommuner forventes det, at institutionen laver en “Kuno Beller-test” af barnet, hvilket

• De skal være solidariske overfor at instituti-

måske mere drejer sig om lettelse af den vi-

onens liv udspiller sig mellem “livsverden”

punkt i den norske forsker Berit Baes teori

dere sagsbehandling, end om kravet om en

og “systemverden”;

om anerkendende relationer (se blandt an-

beskrivelse af barnets liv, som kan indfange
dets situation i forhold til den totale instituti-

• De skal kunne indpasses i dagliglivet og
pædagogernes særlige arbejdssituation;

1998). Projektet tog blandet andet udgangs-

det Bae 1992; 1997). Den deltagende daginstitution skulle indledningsvist lave nogle

onelle kontekst. I regi af skoleområdet kan

• De skal kunne beskrive barnets liv og udvik-

forskellige beskrivelser af relationerne, for

man finde talrige eksempler på skoler, der

ling i forhold til den institutionelle kontekst;

derefter, på baggrund af beskrivelserne, at

opstiller lister over, hvad man forventer, at
barnet “kan” ved skolestart. I visse tilfælde

• Det skal foregå i et sprog, der er egnet til
nuancer og kompleksitet;

udvælge et tema – en problemstilling – som
de gerne ville undersøge nærmere. I børne-

forsøger børnehaverne måske at leve op til

• De skal kunne accepteres og anvendes af

disse forventninger, for derved at undgå en

de offentlige systemer, som afhænger af

nene siger, når der virkelig bliver lyttet. Bag-

kritik af at de leverer børn, der er “uundervi-

oplysninger, beskrivelser og vurderinger fra

grunden for dette valg var dels, at de voksne

selige”. I ovennævnte undersøgelse af servi-

dagtilbudene.

i første fase af projektet var blevet mere be-

haven valgte man at undersøge, hvad bør-

vidste om, at kvaliteten af kommunikationen

celovens implementering i kommunerne, er
der eksempler på, at skolerne efterspørger

I det følgende vil der blive givet to eksempler

med børnene var afhængig af omstændighe-

sådanne “ydelser” fra børnehaverne. Men

på måder at arbejde på, som tilgodeser om

derne, og dels at nogle observationer havde

omvendt er man fra skolernes side ikke inter-

ikke alle, så en del af, ovenfor nævnte krav til

vist, at der var en tilbøjelighed til at kommu-

esseret i at få et mere indgående kendskab

en beskrivelsesmetode til livet i daginstituti-

nikationen fandt sted i to parallelle lag – et

til børnenes liv i børnehaven.

onerne.

voksenlag og et børnelag, hvor forbindelsen
mellem disse to kommunikationslag oftest

Hvad fortæller børn,
når de har noget på hjerte?

kun blev etableret, hvis det ene lag forstyr-

derne med at arbejde med “hullet” eller gabet mellem planer og praksis, kan der formu-

Første eksempel omhandler en børnehave

kes, at observationerne blev foretaget af

leres en række krav til undersøgelses- og

som valgte at deltage i et udviklingsprojekt,

pædagoger fra naboinstitutionen, der også

Ud fra disse overvejelser over vanskelighe-

rede det andet. (Det skal i parentes bemær-

deltog i projektet. Der er et stort potentiale i
at lade kolleger fra andre institutioner foretage observationer. Det er lettere at få øje på
noget, når man kommer udefra. Samtidig får
24
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de besøgende kolleger en masse viden med
hjem, så det ikke bare er den observerede,
men også de observerende, som får udbytte
af situationen.)
Efter disse indledende undersøgelser
valgte de ansatte som sagt at undersøge,

I regi af skoleområdet kan man finde
talrige eksempler på skoler, der opstiller
lister over, hvad man forventer, at barnet
“kan” ved skolestart. I visse tilfælde
forsøger børnehaverne måske at leve
op til disse forventninger, for derved
at undgå en kritik af at de leverer
børn, der er “uunderviselige”.

hvad børnene siger, når der virkelig bliver
hørt efter, og under hvilke omstændigheder,
børnene får lyst til at fortælle noget vigtigt.
Opgaven, de voksne stillede sig, var i en
måned at skrive ned, hvad det var børnene
fortalte, og i hvilke situationer de fortalte
noget, der var vigtigt for dem. I løbet af den
måned skrev de voksne omkring 100 af børnenes fortællinger ned. Når de voksne således skulle skrive børnenes fortællinger ned,
skete der det, at de blev nødt til at høre
godt efter, for rent faktisk at kunne fastholde
børnenes fortælling. Og da børnene opdagede, at de voksne hørte godt efter, fik de

lyst til at fortælle. De fortalte om tanker,

Bae siger derfor, at relationen, for børnene,

sempel kan “rød” betegne en god og varm

overvejelser, fantasier og så videre. Desuden

er et vovestykke (Bae, 1992).

kontakt, “grøn” en rimelig kontakt og “blå”

oplevede de voksne, at det var så interes-

Det er nødvendigt for børns udvikling at

en mere kølig, distanceret eller måske

sant, at de fik skærpet lysten til at høre

være i samspil med de voksne, og de er nødt

endda, en ringe kontakt. De voksne karakte-

endnu bedre efter. Der blev sat en positiv

til hele tiden at komme med udspil. Men de

riserer deres kontakt til det enkelte barn, og

cirkel i gang, hvor kommunikationen mellem

kan ofte ikke vide, hvordan deres udspil til

de tildelte farver skrives ind i et skema. Et

voksne og børn ændrede sig kvalitativt. Et

kontakt besvares af den voksne. Relationen

sådant skema giver et hurtigt overblik, for

eksempel herpå var nogle samtaler med en

opleves af barnet som usikker – derfor er

eksempel over om der er nogle børn i grup-

dreng med tyrkisk baggrund. Han havde om

den et “vovestykke”. Flertallet af kontakter er

pen som slet ikke har nogen “rød” kontakt til

sommeren mistet sin far ved et trafikuheld

ganske korte og består i beskeder eller tilret-

en voksen. Skemaet kan dermed give anled-

ca. et halvt år forinden. Pædagogerne havde

tevisninger. Når samtalen skal skrives ned, er

ning til beslutninger om, at visse børn skal

en god kontakt til moderen og havde spurgt

den voksne nødt til at vise en aktiv interesse

have særlig opmærksomhed. Arbejdet med

til, hvordan drengen havde det. Moderen for-

for, hvad barnet fortæller, og dermed bliver

skemaet kan foregå på stuemøder, for ek-

talte, at drengen ikke selv sagde noget. Men

samtalen mere nuanceret, langvarig og lige-

sempel en gang om måneden. På den måde

da han oplevede, at der virkelig blev hørt ef-

værdig. Metoden lægger op til aktiv lytning.

kan man følge, om der er sket en udvikling

ter, begyndte han at fortælle om alle de fore-

Det tredje forhold drejer sig om omstændig-

med de børn, man var bekymrede for.

stillinger han havde om, hvad der var sket

heder for gode samtaler. En del af projektet

med faren, hvordan faren havde det i himlen

var at få indblik i, om der var særlige tids-

kontakt mellem voksne og børn på en så

og hvad der skete, da han døde.

punkter eller situationer, der var specielt be-

konkret og enkel måde:

Der er flere fordele ved at arbejde med

Projektet peger især på tre forhold, der

fordrende for gode samtaler. Gode samtaler

henviser til betydningen af at lytte til og fast-

opstår for eksempel på ture, der er på bør-

holde indholdet af samtaler med børn. Det

nenes præmisser, og som ikke er præget af

ene er indholdet af samtalerne. Ved at lytte

at de voksne dirigerer med børnene. Denne

til, hvad børnene siger, får pædagogerne et

del af projektet gav de voksne anledning til

diskussioner om, hvad der karakteriserer en

indblik i, hvad der optager børnene og hvor-

overvejelser over, hvad det er der fremmer

god, en mindre god og en dårlig kontakt.

dan børnene oplever deres verden. Pædago-

samtalerne og dermed en bevidsthed om, at

Den giver således anledning til centrale

gerne får dermed en mulighed for at få ind-

betingelser for gode samtaler skal skabes,

faglige diskussioner;

blik i, hvordan institutionslivet opfattes af det

og at der skal ofres en særlig opmærksom-

enkelte barn. Samtalerne giver også mulig-

hed herpå.

hed for at fornemme, hvordan barnet opfat-

Eksemplet her viser, at der med en enkel

• Den er let at indpasse i det daglige
arbejde;
• Metoden bliver udgangspunkt for faglige

• Metoden indebærer, at de voksne kommer
til at tale om måden at være voksen på i
forhold til børnene. Det er ofte svært at

ter sig selv i forhold til de andre børn. De gi-

og konkret metode kan skabes indsigt i,

tage hul på den type diskussioner, fordi

ver dermed mulighed for at hjælpe børn, der

hvordan livet i institutionen opleves af det

væremåden ligeså meget er personlig som

er “udenfor”, til at få gode oplevelser med de

enkelte barn, og en bevidsthed omkring de

andre. Ved at lytte til børnene, tvinges de

rammer, de voksne sætter for, hvordan livet

voksne til at leve sig ind i barnets verden, så

udspiller sig. Metoden giver dermed de

der bliver mulighed for at skabe forbindelse

voksne mulighed for både at få indblik i cen-

mellem børnenes liv og de voksnes forstå-

trale forhold ved deres egen praksis, og for

Metoden udbygges og forfines. I stedet for

else. Desuden fremtvinger skriftligheden en

at foretage konkrete forbedringer. (Den her

at den enkelte voksne karakteriserer sin kon-

forpligtigelse over tid, som kan være med til

omtalte metode opfylder især de fire første

takt til børnene, kan man lade de andre

at udvikle den pædagogiske praksis. Det an-

krav, som de er formuleret punktvis i forrige

voksne gøre det. Dermed får man mulighed

det forhold er kvaliteten af kommunikatio-

afsnit).

for at tale om de former for kontakt, man

den er faglig;
• De voksne tvinges til at tage stilling til
deres relationer til alle børn.

ikke selv er bevidst om, hvilket er et stort

nen. Det er en del af pædagogers selvbillede,

skridt i forhold til den faglige udvikling. Me-

særlig lydhørhed, når samtaler med børn

Undersøgelse af kontakt mellem
voksne og børn i daginstitutionen

skrives ned. Så kan det ikke lade sig gøre at

Et andet eksempel omhandler et projekt,

systematiske undersøgelser af de voksnes

“lytte med et halvt øre” og have opmærk-

hvor man søgte at undersøge kontakten mel-

relationer til børnegruppen som sådan. I fem

somheden rettet mod flere andre ting, der

lem børn og voksne. Metoden i dette projekt

børnehaver i et kvarter med socialt boligbyg-

sker samtidig. Flere undersøgelser af kontak-

foreskriver, at man forsøger at karakterisere

geri, har man prøvet at dele børnene op i føl-

ten mellem voksne og børn i en institutionel

den kontakt, der eksisterer mellem det en-

gende kategorier: minoritetsbørn, børn fra

sammenhæng viser en asymmetri: børnene

kelte barn og institutionens forskellige

familier der lever af overførelsesindkomst og

er inviterende – de voksne afvisende. Berit

voksne ved hjælp af tal eller farver. For ek-

andre. Disse kategorier har man så sammen-

at der lyttes til børnene. Men der skabes en

toden kan også udbygges i forhold til mere

h

holdt med, hvilke farver, der tildeles børnene

stor. Der var altså en klar overensstemmelse

Afsluttende bemærkninger

i disse kategorier. Resultatet viste, at der var

mellem pædagogernes kontakt til børnene

I forbindelse med en nyligt afsluttet evalue-

en overvægt af “røde” kontakter hos børn fra

og deres kontakt til forældrene. Denne ind-

ring af pædagoguddannelsen opstod en de-

gruppen “andre”; og omvendt en overvægt

sigt udfordrer således den forståelse der her-

bat om dagtilbudenes rolle i forhold til børns

af “grønne” og “blå”, når børnene kom fra

sker blandt pædagoger om, at god eller

opdragelse. Skal dagtilbudene tildeles en

familier på overførselsindkomst eller fra etni-

dårlig forældrekontakt ikke har nogen indfly-

større rolle – og hvis de skal, er pædagoger-

ske minoriteter.

delse på kontakten med det pågældende

ne så rustet tilstrækkeligt til denne opgave?

barn.

Lederen af evalueringen – Per Schultz Jør-

På langt de fleste daginstitutioner hersker
der en faglig selvforståelse, som hævder, at

En undersøgelse som denne, af kontakten

børn er børn, og at de bliver behandlet ens.

mellem børn og pædagoger i dagtilbudet er i

ene allerede opdrager børnene og at dette

Der gøres med andre ord ikke forskel, uanset

sit udgangspunkt en enkel og tilgængelig

faktum ikke er til diskussion, hvorfor det, der

hvilken familie man kommer fra. Undersøgel-

metode. Derfor er det muligt at passe den

skal diskuteres, er pædagogernes kvalifika-

sens resultater gav derfor anledning til

ind i en tidspresset hverdag. Og gevinsterne

tioner til at løfte denne opgave. Mediedebat-

mange overvejelser og diskussioner om,

er store, da metoden kan være en indgang til

ten blev præget af stereotype og holdnings-

hvorvidt daginstitutionerne uddyber eller ud-

både analyser af centrale elementer i det

prægede synspunkter, som vi altid ser det,

ligner sociale og etniske forskelle. For at nå

pædagogiske arbejde, og til udviklingen af

når det handler om “trekantsdramaet” mel-

et spadestik dybere i denne analyse, beslut-

forståelsen af dagtilbudets samfundsmæs-

lem børn, familier og institutioner. Viden om,

tede de deltagende børnehaver at udbygge

sige funktioner og muligheder. Også denne

hvad der faktisk foregår i dagtilbudene, hvor-

undersøgelsen yderligere. Man lavede en ny

metode opfylder de første fire, føromtalte

dan børnelivet udfolder sig der, hvad bør-

kontaktundersøgelse, men denne gang af

krav og til en vis grad også det femte, idet

nene lærer i samværet med voksne og andre

kontakten til forældrene. Resultatet blev

man må gå ud fra, at det i samarbejdet med

børn, hvad mulighederne er for at lære om

sammenholdt med undersøgelsen i forhold

PPR, sociale myndigheder eller andre, vil

og indgå i fællesskaber, var fraværende i

til børnene. Og det viste sig, at hvis kontak-

være relevant at inddrage oplysninger om

debatten.

ten mellem pædagoger og barn er “rød”, så

relationer mellem voksne og børn og om

er sandsynligheden for, at kontakten mellem

udviklingen af disse relationer over tid.

pædagoger og forældre også er “rød”, meget
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Når pædagogerne skaber viden
om livet i institutionen, bliver de
klogere på deres egen funktion
og på den måde, de skaber
rammerne for børnenes liv på.
Fagligheden stiger og dermed
også arbejdsglæden.

gensen – havde det synspunkt, at dagtilbud-

Denne artikel har beskrevet nogle måder
pædagoger kan bruge til at skabe indblik i og
sætte ord på, hvordan børn lever, trives og

vokser i løbet af deres tid i daginstitutionen.

Denne omfattende viden skal kunne ud-

Der er brug for, at den viden, der oparbejdes,

trykkes i et sprog, der udspringer af indsigt i

når pædagogerne “går på opdagelse” i deres

barnets liv og udvikling i institutionen, en

egen praksis, bliver tilgængelig, både for kva-

indsigt der udvikles gennem undersøgelser

litetsudviklingen internt i institutionen, og for

og analyser af den pædagogiske praksis.

en kvalificering af den offentlige debat om
rammerne for børns liv og opvækst.
Gevinsterne ved at arbejde på at udfylde

Endelig giver mere systematiske undersøgelser og analyser mulighed for at beskrive
og analysere dagtilbudenes samfundsmæs-

“hullet” mellem plan og virkelighed er store.

sige funktioner – såvel med hensyn til børns

Når pædagogerne skaber viden om livet i in-

læring, inddragelse i og oplevelse af fælles-

stitutionen, bliver de klogere på deres egen

skaber, som med de inklusions- og eksklusi-

funktion og på den måde, de skaber ram-

onsmekanismer, der altid eksisterer i institu-

merne for børnenes liv på. Fagligheden stiger

tionelle sammenhænge, men hvis virkninger

og dermed også arbejdsglæden. Pædago-

og funktionsmåder kan beskrives og dermed

gerne bliver fagligt stærkere i det tværfaglige

ændres.

samarbejde og kan dermed aktivt opfylde

I den indledningsvist omtalte undersøgelse

forventningerne i serviceloven, forventninger,

fra Socialforskningsinstituttet anbefales det,

der i vejledningen udtrykkes således:

at der søges svar på en række spørgsmål. Et
af dem lyder: “Under hvilke betingelser kan

Dagtilbudene vil gennem en tæt og ofte også

høj kvalitet udligne og lav kvalitet omvendt

langvarig kontakt til barnet og dets familie

uddybe, sociale forskelle mellem børnene?”

normalt opbygge en omfattende viden om

(A. D. Hestbæk et al. p. 81)

og indsigt i forhold, der kan have afgørende
betydning for, hvilken støtte et barn/en fami-

Pædagoger bør være med til at besvare
dette spørgsmål.

Q

lie har brug for. (Vejledning om dagtilbud for
børn efter lov om social service p. 13).
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Læringsrum i
Kong Oscar
I denne tekst beskriver Udflytterbørnehaven Kong Oscar dels
deres syn på læring og dels deres institutionelle praksis
set udfra et konkret eksempel på et læringsrum.
Læringsrummet er et som de voksne byder ind med,
i form af faste samlingsmøder. I forbindelse med
beskrivelsen af samlingen som læringsrum vil der
indgå forskellige udpluk fra nogle børneinterview,
som er blevet foretaget med henblik på at
“indfange” børnenes syn på samlingen.
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U DFLYTTERBØRN EHAV EN KONG OSKAR

“Vent lige… jeg skal lige tænke de voksnes tanker…jo – de vil nok gerne se børnene.”

I Udflytterbørnehaven Kong Oscar arbejder vi

Denne modstilling mellem hoved og krop kan

eksamen i tysk og få 11, er således ikke det

udfra et menneskesyn, som betragter børn

eksemplificeres ved forskellen mellem viden

samme, som at man med sikkerhed ved, at

og voksne som ligeværdige i deres søgen ef-

om, hvordan et frø bliver til en plante, og

nu kan man tale tysk resten af sit liv. 11-tal-

ter at lære mere om sig selv og livet. I vores

egen (kropslig) erfaring med selv samme pro-

let indikerer snarere, at man sandsynligvis

børnehave respekterer vi således barnet som

ces. At få fortalt, at et frø kan blive til en to-

har lært at huske nogle gloser, samt tillært

menneske, med de erfaringer, det har med

matplante, hvis den puttes i næringsrig jord

sig et sprogs grammatiske regler – man har

sig, på baggrund af de år, det har levet og de

og tilføres vand og lys, er således ikke nød-

med andre ord lært sig at lære et sprog. Hvis

oplevelser, det har haft i sin levetid. I forhold

vendigvis læring. Men at være med til at

sproget ikke vedligeholdes, er det slet ikke

til vores syn på læring betyder det, at der er

lægge en tomatskive til tørre, putte det

så sikkert, at man kan tale særlig godt tysk

ting de voksne kan lære børnene (hvis de

tørrede frø i jorden, vande det og gøde det

25 år efter. Derimod er det meget muligt, at

kan finde ud af at lære fra sig), og omvendt

med fortyndet hønsemøg, at se det spire,

man kan bruge de færdigheder man lært,

er der ting, som den voksne kan lære af bar-

passe planten og bære den over i drivhuset,

hvis man for eksempel ønsker at lære et nyt

net (hvis man har øje for det).

når de frostfri nætter er forbi, for derefter at

sprog. At cykle er imidlertid ikke noget, man

nippe hjørneskud af og følge blomstringen

sådan lige glemmer, for når man først har

res institution på forskellige niveauer og ud

og iagttage de små grønne tomater vokse og

lært at cykle, så kan man den færdighed,

fra forskellige forudsætninger, men kort sagt

blive større og rødere dag for dag, og til sidst

selvom man ikke benytter sig af den i mange

kan læring defineres som lig med erfaring,

spise en tomat – det giver en hel anden op-

år. Kroppen husker som nævnt langt bedre

idet læring kan ses som et udtryk for ny vi-

levelse. At få den oplevelse og være en del af

end hovedet.

den eller tillærte færdigheder, som optages i

den, år efter år – det er læring.

Grundlæggende set foregår læringen i vo-

kroppen og bliver siddende. Når man har lært

Samme ræsonnement kan også eksempli-

I vores børnehave har vi valgt at prioritere,
at børnene har tid til at lege, da legen, efter

noget, så husker hovedet det måske ikke i al

ficeres ved forskellen mellem at lære tysk og

vores mening, er et meget vigtigt lærings-

evighed, men det gør kroppen derimod.

at mestre cyklingens svære kunst. At gå til

rum. I legen erfarer børnene alt, hvad de har

f

h

brug for i forhold til samvær med andre men-

brug for det. Efter at have spurgt personalet

prøver jævnligt at skabe ro, ved at synge

nesker: De øver sig på at være sig selv og på

ud omkring deres forventninger til samlingen,

sange, lege sanglege, lave gymnastik eller

at være sammen; de oplever og afprøver de-

samt deres mål med den, og efter af have in-

lave afslapningsøvelser. Det er noget der

res egne og andres grænser; de bestemmer

terviewet 19 børn mellem 3-6 år, kunne man

samler gruppen, og de fleste børn er glade

og de går på kompromis; de holder på deres

drage følgende konklusion: Udover at tælle

for det, men bagefter er der som regel no-

og de deler ud; de siger fra og de vælger til.

børnene og at have mulighed for at se de

gen der alligevel ikke vil sidde stille i rund-

Legen er ikke kun et læringsrum for de soci-

samme børn i en mindre gruppe i den sam-

kredsen, mens der lyttes og fortælles.

ale spilleregler i livet, for alt hvad børn lærer,

menhæng hver dag, har de voksne også en

tages med ind i legen. Når de voksne eksem-

ide om at samlingen fungerer som et

siger, virker det som om, at de voksne har

pelvis har budt ind med noget, som de me-

læringsrum. Det som de voksne forestiller

meget travlt med at bestemme. Ifølge deres

ner, børnene kan have interesse i at lære, så

sig, at børnene lærer er blandt andet:

udsagn bliver der nemlig skældt meget ud,

Når man herefter lytter til, hvad børnene

og børnene hæfter sig ved, at man kan “blive

anvendes børnenes nye viden ofte i legen. Et
af de læringsrum som de voksne byder ind

• at sidde stille i en rundkreds,

sendt udenfor”, hvis man laver ballade. Nogle

med i vores institution, er samlingen.

• at lytte til deres kammerater,

børn nævner dog også andre eksempler på,

• at modtage beskeder,

hvad samling er, som for eksempel at “lege

Samlingen som lærings rum

• at tale om et fælles emne,

med tudsen”. Legen med tudsen stammer fra

Vores samling foregår i to grupper med 25

• at fortælle om oplevelser og erfaringer.

en samlingsepisode, der ligger nogle år tilbage i tiden. Det var før vi havde “samlings-

børn og 2-3 voksne i et lille lukket rum. Det
er den samme gruppe børn og voksne som

Men når man lytter til, hvad de voksne rent

grupperne”. På daværende tidspunkt plejede

holder samling sammen hver dag, og alle er

faktisk oplever i forbindelse med samling, vir-

vi at samles før frokost omkring forskellige

forpligtet til at deltage. Det er de voksne, der

ker det som om, at den læring der først og

spændende ting – ofte med udgangspunkt i

har bestemt gruppens sammensætning, ud

fremmest finder sted til samling, er at de

ting fra naturen som for eksempel en tudse.

fra bestemte alders hensyn. I personalegrup-

voksne får mulighed for at øve sig i at sætte

Episoden med tudsen har åbenbart gjort ind-

pen har vi gennem et par år diskuteret “sam-

sig i respekt og fange børnenes opmærksom-

tryk på den dengang tre år gamle pige, der

lingen”, idet vi har en oplevelse af, at den

hed. Der er megen uro, og der er næsten al-

husker oplevelsen 2 år senere. Dette eksem-

ikke fungerer tilfredsstillende, på trods af at

tid nogen, som ikke vil være med. Meget af

pel viser på mange måder tydeligt, at samlin-

det oprindeligt var os voksne som fandt på

tiden går derfor med at prøve at få børnene

gerne, uanset hvad, gør indtryk på børnene

at holde samling, fordi vi syntes, vi havde

til at sidde stille i en rundkreds. De voksne

og det virker som om, at de rent faktisk lærer
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U D F LYTT E R B Ø R N E H A V E N KO N G O S K A R

Jo mere aktiviteten foregår
på børnenes præmisser, jo
mere læring finder der
sted. Og jo mere den
foregår på de voksnes
præmisser, jo mindre
læring finder der sted.

4-årig: “Jo, for ellers bliver børnene væk!”

et eller andet i den sammenhæng; men de

gene, hvad man kan gøre i en sådan situa-

lærer bare ikke nødvendigvis det, vi voksne

tion. Man kunne for eksempel sige, at det

prøver at lærer dem. Det vil sige, at vi voksne

ikke var med vilje og så videre. Interviewet

andet kom til udtryk via de mange børnein-

ikke altid kan se, hvad det er børnene så

med de to 5-årige viser således meget klart,

terviews, er vi i Kong Oscar begyndt at over-

lærer og hvordan de lærer det – for det, de

at der i kraft af samlingen har fundet læring

veje andre måder at holde samling på. Vi

lærer, er ikke altid relateret til noget vi gør,

sted. “Den er feset ind,” kunne man fristes

overvejer for eksempel at lade det være frivil-

men er ofte relateret til noget de selv gør.

til at sige! Budskabet er forstået og vil blive

ligt at deltage. Og vi overvejer, om ikke vi kan

husket i kroppen.

finde andre sammenhæng, hvori vi kan tælle

Her i foråret havde vi voksne besluttet os
for at sætte fokus på børnenes sprog, fordi vi

I slutningen af et andet interview overra-

På baggrund af de synsvinkler som blandt

børnene. Fremover vil vi i hvert fald være

mente, at der havde udviklet sig en grov

skede to 3-årige drenge, da de svarede “Fuck

mere opmærksomme på, at der i virkelighe-

tone i dele af børnegruppen. I den anledning

dig,” da de blev spurgt om de havde mere at

den er mange situationer i dagligdagen, hvor

blev der til samling talt om, hvordan man har

sige. Den ene af drengene fortsatte med at

børnene lærer det, som vi troede, vi skulle

det indeni, når nogen siger noget grimt til

sige: “Ja, man kan sige ‘fuck dig’!” Det frem-

lære dem til samling!

en. De voksne skrev ord op på plancher:

går af interviewet, at den voksne interviewer

Set i lyset af den erfaring forekommer det

grimme og sårende ord, og rare ord, som

ikke bryder sig om det hårde valg af ord. Men

således oplagt, at jo mere aktiviteten foregår

man bliver glad af. De talte med børnene om

den anden af de to drenge fortsatte ufortrø-

på børnenes præmisser, jo mere læring finder

hvad man kunne sige, hvis man bliver vred,

dent med at sige: “Nej… men man kan også

der sted. Og jo mere den foregår på de voks-

bange eller bare ked af det. Og ved en enkelt

sige: ‘Hej! Vil du ha’ en gave?’” Og så falder

nes præmisser, jo mindre læring finder der

lejlighed lavede de voksne også nogle små

brikkerne på plads; drengenes dialog viser

sted. Hvis man vil lære børn noget – hvis

rollespil for børnene. Denne rollespilssitua-

nemlig, at de er optaget af de forskellige

man har noget, man gerne vil lære fra sig,

tion må have gjort indtryk, på to 5-årige

ord, man kan vælge, når man vil i kontakt

må man altså først og fremmest være åben

drenge, idet de midt i et interview, pludselig

med folk.

overfor om børnene er motiverede for at

valgte at gengive et lignende forløb. Resolut

I et tredje interview svarer en 6-årig føl-

hoppede drengene således ned fra deres

gende på spørgsmålet om, hvad de voksne

stole og opførte et lille rollespil, som illustre-

vil lave til samling: “Vent lige… jeg skal lige

rede hvorledes man kan komme til at sige

tænke de voksnes tanker…jo – de vil nok

noget grimt, hvis man bliver trådt over

gerne se børnene.” På spørgsmålet om hvor-

tæerne. Ved hjælp af rollespillet viste dren-

for man skal holde samling, svarer en anden

Udflytterbørnehaven
Kong Oscar
Mørkhøj Bygade 10
2860 Søborg
www. kongoscar.dk
Kong Oscar er en
økologisk institution,
som ligger i et
naturskønt område ved
Utterslev Mose. Børnehaven er normeret til
50-52 børn og har
opsamlingssted på
Østerbro.

lære af én og hvordan de pågældende børn
bedst kan tillære sig noget.

Q

Social læring blandt
børn i daginstitutioner

Det fokus, der i dag er på læring i daginstitutioner, tager ofte afsæt i enten oplevelsen af
eller frygten for mangel på læring i folkeskolen; men er det overhovedet relevant at sammenligne læring i daginstitutioner med læring
i skoler? Ja, selvfølgelig er det relevant at
sammenligne, men det er ikke – hvis det står
til mig – relevant at “ensliggøre”. Der er ikke,

I nærværende artikel vil fokus være på daginstitutionsbørns
sociale læring set udfra barnets (fremtids-) perspektiv. Hensigten med artiklen er at reflektere børns
sociale læring i daginstitutioner op imod den sociale erfaring,
de seksårige børn har brug for, når de forlader børnehaven og
begynder i skole. Via observationseksempler demonstrerer
artiklen, at læringsrum og -mål i henholdsvis skole og børnehave er to verdener for sig, men at børns børnehavelærdom
tydeligt sætter præg på det efterfølgende skoleliv.

og skal ikke være, tale om den samme læring
i daginstitutioner og folkeskoler.
Vi har historisk set været vænnet til, at
læring handler om faglig læring. Faglig læring
er vigtig, men i dag ved vi godt, at læring er
meget andet og mere end faglig læring, og
at faglig læring ikke er den eneste vigtige
læring for at kunne begå sig i denne verden
– tværtimod! Vi lever i en tid og i et samfund, hvor “social og mental fleksibilitet, en
skærpet social sensitivitet og en udtalt evne
til selvartikulation, at have adgang til og effektivt kunne bruge et udviklet sprog i sin
sociale kommunikation, at være i stand til at
kunne reflektere over sig selv som deltager i
en social sammenhæng, og at kunne kontrollere sit følelsesliv og sine impulser – kort
sagt, at mestre sig – sit – selv,” er en meget
væsentlig del af det, der kræves af os, hvis vi
vil betragtes som velfungerende voksne mennesker (Dencik 1994). Den læring, der skal
til, for at blive til vor tids velfungerende
voksne, er – ud over den faglige – også det,
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Af Anja Hvidtfeldt Stanek,
cand.mag . i pædagogik og psykologi,
forskningsassistent ved Center for
Barndoms- og Familieforskning ,
Institut for Psykologi og Filosofi og
Videnskabsteori, Roskilde Universitet.

jeg vil kalde social læring.
Social læring er blevet så vigtigt, at det, i
mange skoler, har udviklet sig til et fag der
undervises i – ofte via samtale om billeder af
forskellige situationer og hånddukketeater.
Det er i høj grad i forbindelse med denne
sociale læring, at det er relevant at tale om
læring i daginstitutioner. Der foregår masser
af social læring i daginstitutionerne. Dels
lærer børnene at navigere indenfor og
udenom de voksnes regelsæt og dels lærer
børnene at indgå i sociale relationer med de
andre børn. Lad mig starte med at give et
eksempel på, hvordan to 3-årige drenge kan
bruge deres tid i en børnehave: (Alle observationerne i artiklen er foretaget i en børnehave og en folkeskole i Ballerup Kommune i
forbindelse med en konsulentopgave, jeg har
udført for kommunen. Navnene på børnene
er opdigtede.)

To drenge – lad os kalde dem Niels og Lau-

Laurids og Niels – uden hverken at dominere

ler af, før de kan sætte sig ind i klassen på

rids – leger på gulvet på Gul Stue. Niels har

eller at gå for meget på kompromis med

deres pladser. Der går 5-10 minutter, før alle

en bil og Laurids har en dinosaurus. Legen

egne forestillinger om legens indhold – er

har fået deres tøj af og er kommet ind i klas-

bevæger sig omkring på stuen fra gulvet midt

måske den væsentligste og mest grund-

sen. Inde i klassen skal en pige lige kigge til

på stuen, til omme bag ved lænestolen og

læggende læring i daginstitutionen. I 5-6-

fiskene i klassens eget akvarium. Tre drenge

herfra over i sofaen. Hele tiden er bilen og

årsalderen har indholdet i legene udviklet

skal lige have snakket færdig om frikvarterets

dinosaurussen centrum for legen. I sofaen

sig, og det “socialt kompetente” barn skulle

sneboldkamp. To andre piger må også hen til

handler legen om, at bilen og dinosaurussen

gerne være i stand til at indgå i sociale sam-

akvariet. De andre børn sætter sig over på

gentagne gange falder ned fra ryglænet.

menhænge med flere forskellige børn og

deres pladser. Læreren, der har stået siden

Niels synes, det er sjovt at blive ved med at

være i stand til at holde koncentrationen

klokken ringede og ventet på at børnene

smide bilen ned, men efter en tid begynder

omkring et bestemt legetema i længere tid.

skulle komme ind, siger, ”Sæt jer neeed ”.

Laurids at blive lidt træt af at kaste dinosau-

I daginstitutionen kan en eller flere lege-

Langsomt bevæger de sidste børn sig hen

russen på gulvet. Han forholder sig et kort

relationer bygges op gennem flere timer i

mod deres pladser. Der snakkes stadig høj-

øjeblik passivt i legen, men finder så på, at

løbet af en formiddag, men når barnet kom-

lydt i flere børnegrupper. Peter vipper på sto-

hans højre hånd kan fungere som en kran,

mer i skole, skal det lære at kunne etablere

len, der pludselig vælter. Kevin ligger ind over

der griber “dino’en”, hver gang den venstre

(lege)relationer, når klokken ringer til frikvar-

sit bord. Pernille står stadig og kigger på fisk.

hånd “taber ” den. Efter et par minutters

ter og hvad sværere er: at afvikle legerelatio-

Læreren beder børnene tage deres læse-

“kranleg” kravler Laurids ned fra sofaen og

nerne hurtigt igen, når klokken ringer til time.

bøger frem. Flere børn spørger, “Hvad for en

tager et tørklæde over hovedet. Han leger

I skolen er det at kunne lege “kun” på dags-

læsebog?” og der gives en uddybende for-

heks og prøver at skræmme Niels – en leg,

ordenen i frikvartererne og efter skoletid. Vil-

klaring fra både lærer og omkringsiddende

Niels ikke rigtig er med på. I stedet finder

kårene for at kunne indgå i sociale (lege-)

børn. Samtidig med at læreren gerne vil for-

Niels på, at Laurids er en baby og den er

relationer med andre børn i skoletiden, er, på

klare, hvad timens program er, begynder bør-

Laurids med på – Laurids må bæres op i

grund af skolens tidsopbygning og faglige

nestemmerne, “Jeg kan ikke huske, hvad for

sofaen, men efter kort tid passer rollen som

læringsdagsordener, meget anderledes end

en bog jeg var i gang med...”, “Mit penalhus –

baby ikke helt Laurids alligevel, og Niels fin-

de vilkår, der er i daginstitutionen. Derfor er

jeg kan ikke finde mit penalhus”, “Den der

der på, at babyen dør. Laurids bæres halvt ud

kravene til at kunne indgå i sociale relationer

bog er jeg altså færdig med, jeg har læst hele

af sofaen og Niels lægger en hvid klud over

noget højere til et barn, der går i 1. klasse.

bogen, hvad skal jeg så lave”, “Jeg kan ikke

hans hoved og erklærer babyen død. Det er

Kravene til moderne børns sociale kompe-

finde mine sutsko”, “Hvem skal egentlig give

nu Niels’ mening, at Laurids skal ligge helt

tencer stiger således med alderen og flytter

fiskene mad i dag?”, “Må jeg tage en tår

stille, og han siger, “Nej, du må ikke bevæge

sig med de sociale rum, børnene indgår i.

vand?” og så videre.

dig!” men da Niels “læser ”, at Laurids ikke

Ph.d. Susanne Højlund har lavet en social-

kan/vil blive liggende længere, “forvandler ”

antropologisk undersøgelse af børn i hen-

skaffe sig ørenlyd, og dels bliver nødt til at

han Laurids til en politimand, der kommer

holdsvis skole, SFO og på hospitaler. Under-

svare på de mange spørgsmål, forsøger lære-

efter babyens morder...

søgelsen viser, at børn i høj grad er forskel-

ren at få forklaret alle børnene, at de først

lige og opfattes forskelligt i forskellige omgi-

skal læse den bog, de var i gang med, og

Legen inkluderer både død og ødelæggelse,

velser (Højlund 2002). I de observationer, jeg

hvis og når de er færdige med den, skal de

biler og dinosaurusser, mordere og politi, ba-

har lavet af børn og deres sociale kompeten-

komme op til hende og hente et stykke papir

byer og hekse, men bag om legen øver de to

cer i henholdsvis daginstitutioner og skoler,

med et bogstav, der svarer til bogen (alle

drenge sig i at være sensitive over for hinan-

er der meget tydelig forskel på forventnin-

bøgerne tager udgangspunkt i et bestemt

den, de øver sig i at læse hinandens signaler

gerne og kravene til børnenes ageren og

bogstav, og på papiret skal de øve sig i at

og på at handle på en måde, så både legen

læring. Der er også meget tydelig forskel på,

skrive det bogstav). En del af børnene fanger

og legerelationen kan bevares. Niels “læser”

hvor socialt kompetente børnene fremstår.

beskeden og opgaven, og giver sig i kast

hele tiden Laurids og ved, hvornår han er

Det paradoksale er, at børnehavebørn gene-

med deres læsebog. Resten skal have det

nødt til at finde på noget nyt. Laurids øver

relt fremstår som socialt kompetente, mens

hele forklaret igen, eller skal have uddelt nye

sig i at sige fra, når han ikke gider den

børn i en undervisningssituation i en 1. klasse

bøger eller papir. Ca. 30 minutter inde i

samme leg hele tiden, eller ikke gider at blive

kan fremstå som dårligt opdragede, uartige

timen, er det lykkedes at få forklaret alle

i en bestemt rolle. Samtidig øver han sig i at

og næsten helt håbløse. Som eksempel på

børn i klassen, hvad de skal lave, og der fal-

“gå med” på Niels’ ideer, og kommer også

det sidste vil jeg give en beskrivelse af en

der nogenlunde ro over hele klassen – en-

selv med løsninger, når han har brug for ud-

dansktime, jeg har observeret i en 1. klasse:

kelte børn vælger dog fortsat at lave noget

vikling af legen. At mestre kunsten at holde

Klokken ringer til time. Det er vinter og

andet, end at læse i læsebogen eller skrive

legen aktiv og i gang over længere tid, som

alle børnene skal have overtøj og våde støv-

Samtidig med, at læreren dels forsøger at

bogstaver.

f
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være stillesiddende.) Et børnehavebarn, der

Der er ingen tvivl om, at børnene i denne

grad end i andre sammenhænge, at børnene

observation er urolige og forstyrrende for un-

skal forholde sig stillesiddende og være i ro

opfører sig på hensigtsmæssig “skolemanér”,

dervisningen. Der foregår en masse i obser-

gennem længere tid og holde igen med for-

vil falde helt igennem i børnehaven. I børne-

vationen, som det ikke vil være relevant for

handlingerne. Børn i første klasse har selvføl-

haven forventes det, at barnet om morgenen

nærværende artikel at gå i dybden med; men

gelig erfaring med autoritære voksne fra an-

kan komme ind ad døren, sige farvel til mor

en stor del af uroen blandt børnene skyldtes,

dre sammenhænge og har deltaget i masser

eller far, og herefter egenhændigt beslutte,

at der er løbende forhandlinger om, hvem

af situationer, hvor de har skullet vente på,

hvad eller hvem, det vil give sig i kast med.

der legede bedst sammen i sidste frikvarter,

at det blev deres tur, og har skullet være

Kan barnet det, har det en god og hensigts-

og hvem der skal lege med hvem i næste

stille, mens andre talte og så videre. Men i

mæssig børnehave-kompetence. Hvis barnet

frikvarter eller måske endda hele eftermidda-

skolen bliver de præsenteret for sociale sam-

gav sig til at afvente en voksens forslag til

gen i SFO’en. Det er disse forhandlinger, som

menhænge, hvor autoritære voksne, der

beskæftigelse og forholdt sig passiv indtil da,

børnene skal lære at blive så effektive til, at

bestemmer og tilrettelægger dagens indhold,

morgen efter morgen, vil barnet ikke blive

de kan ligge i frikvartererne eller foregå som

indgår i langt højere grad, end de tidligere

betragtet som et særligt kompetent børne-

tavse, og dermed ikke forstyrrende, forhand-

har oplevet.

havebarn og der vil formodentlig fra voksen-

I skolen forventes det at børnene, når de

linger i undervisningstimerne.

side blive “arbejdet på” at lære barnet at

møder i klassen om morgenen eller efter

tage egne initiativer. Hvad der er god social

Forskellige krav til social kompetence

endt frikvarter, skal sætte sig stille på deres

kompetence i én sammenhæng, kan altså

Der er forskel på de sociale kompetencer, der

faste pladser og blive der, indtil læreren kom-

være elendig social kompetence i en anden.

forventes og kræves i en undervisnings-

mer og fortæller, hvad de skal lave. I en væ-

En væsentlig kompetence er derfor til enhver

situation og de sociale kompetencer, der

sentlig del af skoletiden er det meningen, at

tid, at kunne aflæse koderne for god social

forventes og kræves for at indgå i en social

børnene skal blive siddende på deres stole

adfærd i en specifik situation eller et givent

sammenhæng i børnehaven, frikvartererne

og være stille hele timen, på nær når læreren

rum, og have kompetence til straks eller rela-

og i skolefritidsordningen. Det er ikke så

stiller spørgsmål og den eller de udvalgte

tivt hurtigt at falde ind på den korrekte linie

mærkeligt, at det er svært for børn, og at de

elever forventes at bruge stemmebåndet –

og herfra eventuelt (hvis der er behov her-

skal bruge tid på at lære at indgå i en skole-

en langt mere struktureret samværsform end

for) forhandle om ændring af den sociale ad-

sammenhæng, da alle andre arenaer i børns

småbørn af i dag er vant til. (Der foregår

færd – en kunst langt fra alle voksne mestrer.

liv adskiller sig væsentligt fra den facon, sko-

selvfølgelig også undervisning, der ikke på

len har. I skolen forventes det i langt højere

samme måde stiller krav til børnene om at

Hvad lærer børn i daginstitutionen?
I daginstitutionen lærer børn at agere på
egne ben i det offentlige rum, uden mor eller
far ved hånden. De lærer at indgå sociale re-
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lationer – både dem, som kan udvikle sig til
at blive dybe og varme venskaber, og dem,
som er mere overfladiske. Børnene skal (lære
at) lege, lære deres egne grænser at kende,

Der er forskel på de sociale kompetencer, der
forventes og kræves i en undervisningssituation
og de sociale kompetencer, der forventes
og kræves for at indgå i en social
sammenhæng i børnehaven.

lære at sige til og fra, “at mestre sig – sit –
selv”. Så dygtige, som Niels og Laurids fra det
tidligere eksempel, er der ikke mange
treårige børn som er. Derfor har børnene
brug for meget tid sammen med hinanden til
at øve sig og lære hinanden at indgå i disse
(lege)relationer. Dette er en væsentlig del af
den læring, der foregår i daginstitutioner fra
den første dag, et lille barn afleveres i vuggestue eller dagpleje, indtil det går ud af
børnehaven for at starte i skole. Denne form
for læring kan kaldes et af børnehavens faglige læringstemaer. Temaet kunne kaldes offentlig, social læring, til forskel fra den mere
private, sociale læring, som foregår i hjemmene og som har en langt mere intim karak-

ter, end den sociale læring, som finder sted i

børnehavebarn starter i skole i år 2003, har

bare kan bede om vandet, hvis hun vil have

det offentlige rum, herunder daginstitutioner.

det med sig i bagagen en veludviklet nysger-

noget, men samtidig bliver de enige om, at

De rammer, som den sociale læring i dag-

righed, og fabelagtig evne til at udfolde og

de sikkert ikke vil kunne forstå, hvad hun si-

institutionen foregår indenfor, formuleres nu

fordybe sig i selvforvaltet leg; de ved, hvad

ger, hvis hun skulle finde på at bede om van-

om stunder i institutionernes virksomheds-

de vil, hvad de ikke vil og hvordan de skal få

det. Kit spilder vand på dugen og siger højt,

planer. Den institution som Niels og Laurids

indflydelse på eget liv. Børnene har lært at

“Ja, det er Nadja, der har spildt”. Mette siger,

går i, har formuleret følgende:

udvikle sig og lært at lære ud fra mesterlære-

“Nej det er dig, Kit, for Nadja sidder slet ikke i

princippet (se f.eks. Nielsen og Kvale, 1999).

nærheden af dig!” Kit, “Vi putter bare dugen

Vi har ikke så mange regler for børnene i

I daginstitutionen har de lært gennem delta-

ud i tørreskabet.” Jesper, “Nej, så vil den gå i

Børnehuset. Vi mener, at alt for stive regel-

gelse i den sociale praksis, gennem observa-

stykker, Kit, for den her tåler det ikke, så

sæt begrænser såvel børnenes som persona-

tioner af voksne, men i særlig grad gennem

smelter den.” Kit henter en klud og tørrer

lets og forældrenes udfoldelser. Vi har i

observationer af andre børn. De har været i

vandet op. Hun spørger Mette og Jesper om

stedet valgt at kalde huset for et legested

mesterlære hos ældre børn og hos børn pla-

det er godt nok. Mette, “Jo, det er godt.” Kit,

for børnene [...] Børnene må godt lege på

ceret højere i hierarkiet end dem selv. De har

“Ja, det er kun, når Nadja tørrer op, det ikke

bordene, hoppe ned fra bordene og gå

lært ved at blive placeret, være placeret og

bliver godt. Nadja... Når du skal tørre den her

balancegang på stolene [...] selvfølgelig er

ved at placere sig selv og andre på hierar-

dug op ikke, så bliver din aldrig go’, fordi din

det forbudt at gå på bordene, når der er mad

kiets rangstige i børnefællesskabet.

er hele tiden lidt våd.” Mette, “Hi, hi... Og det

på bordet, eller når andre børn sidder og

Når jeg nu er ved børnehierarkierne i dag-

er rigtigt ikke, Kit?” Nadja kryber blot sam-

tegner ved bordet, men det finder børnene

institutionerne, vil jeg også kort bevæge mig

men nede i sin ende af bordet, får ikke noget

lynhurtigt ud af [...] Vi har aktivitetstilbud til

om på bagsiden af den sociale læring i dag-

vand at drikke og taler ikke med de andre

børnene hver dag, men børnene skal ikke

institutionen. Det er nemlig ikke alle børn,

børn.

deltage i tilbudene, hvis de ikke har lyst.

for hvem livet i daginstitutionen er én lang
lykkelig udfoldelsesmulighed. Følgende ob-

Det er rigtig ubehagelig mobning der foregår

Videre står der følgende nøgleord om det

servation er fra en situation, hvor en lille

af Nadja i dette eksempel, og desværre er

pædagogiske arbejde i dagligdagen:

gruppe børn – som led i skoleforberedelsen –

det ikke ualmindeligt at observere mobning

skal spise frokost sammen i fællesrummet

blandt så små børn, som børnehavebørn. I

uden voksne:

efteråret 2002 fulgte socialminister Henriette

• Selvforvaltning: Barnets vilje og evne til at

Kjær problematikken med mobning blandt

skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine
livsomstændigheder i et ansvarligt og soli-

De børn, der skal starte i skole efter sommer-

børnehavebørn op med et inspirationshæfte

darisk samspil med omverdenen;

ferien, skal spise frokost sammen alene uden

– “Tidlige spor” – til alle landets daginstitu-

voksne i fællesrummet. De sidder rundt om

tioner. Ifølge den norske socialantropolog og

at regulere sig selv og sine omgivelser i for-

et bord med dug på. På væggen ved siden af

dr.phil. Marianne Gullestad, kan mobning

hold til nysgerrighed, omsorg, kærlighed og

bordet hænger et stort, måneformet spejl.

opfattes som bagsiden af børns egen kultur

bevægelse – altså basis for al udvikling;

Mette, Kit og Jesper sidder sammen i den

(Gullestad, 1991). I dette eksempel indgår

ene ende af bordet og Nadja sidder i den an-

mobning af Nadja som en del af Mette, Kit

og viljen til selv at ville bestemme og have

den ende af bordet. Nadja sidder med siden

og Jespers indbyrdes samvær og leg. Jeg skal

indflydelse på sit eget liv.

(næsten med ryggen) til bordet og kigger på

ikke her komme nærmere ind på mobbe-

• Selvregulering: Give barnet mulighed for

• Selvbestemmelse: At give barnet evnen

de andre børn gennem spejlet. Hun ser lidt

forskningen, min hensigt er blot at eksempli-

– For at opfylde disse mål, skal de voksne

utilpas ud. Der skal hentes glas og tallerkener

ficere, at der også findes mere dunkle sider

udøve empati (indlevelse), ved at tilsidesætte

til at spise og drikke af. Mette og Kit beslut-

af den sociale læring i daginstitutioner, for

egne behov.

ter, at de ikke vil hente til Nadja, men kun til

herefter atter at vende opmærksomheden

dem selv og Jesper. En voksen hører denne

mod fremtidsperspektivet i den sociale

somhedsplaner, som der findes daginstitu-

beslutning og sætter pigerne til også at tage

læring blandt børn i daginstitutioner.

tioner i Danmark og målene er selvfølgelig

tallerken og glas til Nadja. De gør det, men

ikke ens i dem alle. Men ovenstående formu-

Nadja får et glas i en anden farve end de tre

leringer af mål er ikke enestående. Holdnin-

andre. Mens der spises, sidder Jesper, Kit og

gen at daginstitutionens fornemste opgave

Mette og snakker sammen og hygger sig.

I en “traditionel” undervisningssituation

er at give plads og rum til at lade barnet

Mette hælder vand op i sit eget glas. Der-

handler de “sociale kompetencer”, der kræ-

lege, udfolde sig, og at udvikle sin nysgerrig-

næst får Jesper kanden. Mens Jesper hælder

ves, i høj grad om at kunne regulere sig selv

hed og selvbestemmelse, er at genfinde

op, beslutter de tre, at Nadja ikke skal have

på trods af nysgerrighed og trang til

overalt i landet. Når det socialt kompetente

noget vand. De siger til hinanden, at Nadja

bevægelse – med traditionel undervisning

Der findes lige så mange forskellige virk-

Det særlige ved
undervisningssituationen

f
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henviser jeg til undervisning, som læreren på

mært lære at gebærde sig i undervisnings-

papir, og giver ham en instruktion i, hvordan

forhånd har tilrettelagt: en undervisning hvor

rummet via lærernes udstukne regler og via

han skal udfylde papiret.

læren sætter dagsordenen for, hvem der må

børn, som er lige så uerfarne som dem selv.

tale, hvornår der må tales, hvad der må tales

Lad os i den forbindelse vende tilbage til

ikke udviser nogen fornemmelse for, at han

om og hvad børnene skal lave. I “traditionel”

dansktimen i første klasse:

forstyrrer alle de andre børns arbejde, når

På den ene side kan man sige, at Peter

Peter bliver færdig med sin bog, mens

han højt står og siger “M, m, m, m”. Han ud-

rettet mod læreren og børnenes aktiviteter er

læreren for en kort stund er ude af klassen.

viser ingen respekt eller fornemmelse for, at

som oftest individuelle. Selv- og medbestem-

Han rejser sig og giver sig til at lede i lære-

læreren skal hjælpe nogle andre børn færdig,

melsen er derfor på mange måder begrænset

rens bunke af papirer, efter det papir, han

før hun har mulighed for at hjælpe ham. Han

i en traditionel undervisningssituation. I dag

skal bruge efterfølgende – det hvor der står

giver sig i stedet til at stille det samme

er det i langt højere grad det ansvarlige og

“M” på. Mens han leder, siger han højt, “M,

spørgsmål højt, igen og igen, fordi han for-

solidariske samspil med den øvrige klasse,

m, m, m.” Han finder det rigtige chartek med

venter hjælp her og nu! På den anden side

der er på dagsordenen; vel at mærke forstået

de papirer, der handler om bogstavet M, og

kan man også vælge at se Peter som et dybt

på den måde, at det socialt kompetente barn

sætter sig med hele papirbunken ned på sin

engageret barn, der går højt op i den stillede

er i stand til at høre, når læreren eller andre

plads igen. Læreren kommer tilbage, og går

opgave, og som – i modsætning til mange af

børn forsøger at sige noget og dermed selv

hen til børnene ved bordet bag ved

de andre børn – havde forstået timens op-

holde mund, række hånden op og vente på

Peter. Peter giver sig til at spørge, “Hvad står

gave: havde læst sin bog færdig og derefter

tur, således at der på solidarisk vis kan blive

der her, hvad står der her?” Han gentager

egenhændigt havde fundet det rigtige stykke

plads til at lytte til alle – og helst ikke på én

spørgsmålet mange gange. Læreren siger,

papir frem. Samtidig kan man tænke sig, at

og samme gang, men efter tur.

“Shyy! Vent lidt!” og gør det, hun var i gang

Peter af erfaring ved, at hvis man har brug

med færdigt. Herefter går hun hen til Peter

for hjælp, er man nødt til “vedvarende” at

servationseksempler, jeg har fra 1. klasse,

og siger, “Nej, den må du ikke tage...” Hun

gøre opmærksom på det. Der er kun én lærer

fremgår det, at det langt fra er simpelt at

tager chartekket fra ham og tager et stykke

til 20-25 børn – hun når aldrig rundt til alle i

leve op til de forventninger og krav der er til

papir ud af chartekket, og siger, “Du skal

den samme time.

at være socialt kompetent i denne sammen-

skrive på sådan en, fik du sådan en her?”

hæng. Og fra at være vant til primært at lære

Peter svarer, “NEJ!” (og det har han jo ret i,

fører sig ideelt i forhold til en traditionel

de sociale spilleregler at kende via ældre og

for læreren har jo lige taget dem alle sam-

undervisningstime. Der går fantastisk megen

mere erfarne børn, skal skolebørnene pri-

men fra ham). Læreren giver ham et stykke

tid med snak, larm og uro. Men hvorfor op-

undervisning er børnenes opmærksomhed

Kigger jeg nærmere på de forskellige ob-
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I skal blive ved med at gøre det, I allerede
gør. I skal holde fast i at udvikle åbne,
nysgerrige og selvbevidste børn.

Der er ingen tvivl om, at 1. klasse ikke op-

står denne uro? I mine observationer tyder

flere timer, hvor børnene arbejdede i mindre

spektiverne for de 0-6-årige børn. Jeg vil

det på, at uroen i høj grad opstår blandt de

grupper på tværs af både børnehaveklasse,

gerne opfordre til refleksion over hvilken ver-

børn, der er fantastisk gode til at vide, hvad

1. og 2. klasse om forskellige, mere eller min-

den de seksårige børn forsvinder ud i, når de

de vil og gøre krav på det, de vil have. De

dre selvstændige opgaver. I disse timer skin-

forlader børnehaven. Jeg har forsøgt at vise,

holder sig ikke tilbage, når noget fanger de-

nede børnehavebørnenes sociale kompeten-

hvor vigtigt det er for børns skoleliv, at de al-

res nysgerrighed, eller når de har behov for

cer igennem. Børnene var generelt set meget

lerede i børnehaven bliver dygtige til at eta-

hjælp eller svar på spørgsmål, og de forven-

dygtige til at samarbejde og til at forhandle

blere sociale relationer. Jeg har også forsøgt

ter, at den voksne står til lige præcis deres

sig frem til løsninger af de forskellige opga-

at vise, at der på daginstitutionsniveau godt

disposition – her og nu!

ver, og de behøvede ikke at have en lærer i

kan arbejdes mere med børnenes udvikling

nærheden for at arbejde.

af forståelse for andres, både børn og voks-

Men hvad fortæller det om børnenes soci-

nes, ønsker og behov – med respekten og

ale evner, kompetencer, læring eller mangel
på samme? Det fortæller, at børnene i høj

Mit opråb til daginstitutionsverdenen

ansvaret for fællesskabet og hele børnegrup-

grad indfrier de mål, som daginstitutionerne

Det opråb der skal lyde fra min side til pæda-

pen – ikke kun for den mindre og selvvalgte

sætter for deres pædagogiske arbejde. Sam-

goger i daginstitutionsverdenen er, at I skal

gruppe.

tidig fortæller det dog også, at det kniber

blive ved med at gøre det, I allerede gør. I

med evnen til at tilsidesætte sig selv og ud-

skal holde fast i at udvikle åbne, nysgerrige

børnene at deltage i klasseundervisning.

vise ansvarlighed og solidaritet i forhold til

og selvbevidste børn, men I skal være op-

Man kan ikke lære at deltage i en kontekst

den samlede gruppe af andre børn. Børnene

mærksomme på faldgrupper ved de pædago-

uden for konteksten. Daginstitutionen er til

er dygtige til at erkende deres egne behov,

giske metoder, som ofte anvendes, når der i

gengæld yderst velegnet til at forberede bør-

men har sværere ved at fornemme andres

daginstitutionsrummet skal gøres plads til og

nene på livet i, omkring, udenfor og efter

behov og vise respekt og forståelse for andre

skabes rum for børns egenudfoldelse. Jeg har

skolen. Derfor skal den sociale læring i

i undervisningssituationen. Og ikke mindst

et andet sted beskrevet observationseksem-

daginstitutioner fortsat fokusere på at lære

kniber det med, at opfatte læreren som et

pler af (spøgelses)børn, som forsvinder i

børnene at “mestre sig – sit – selv”, men det

medmenneske med tilsvarende behov og

børneflokken, og som ikke bliver set af de

er utroligt vigtigt, at der også fokuseres på

begrænsninger.

voksne, når de har behov for at blive set

og udvikles tidssvarende metoder til at lære

(Stanek, 2001).

børnene at indgå i forpligtende fællesskaber,

Jeg har også lavet observationer af børnene i en 1. klasse i mindre traditionelle undervisningsforløb. Blandt andet observerede jeg

Min hensigt med nærværende artikel har

Daginstitutionens opgave er ikke at lære

hvor alle deltagere respekteres, behandles

Q

været at vise og fokusere på fremtidsper-

ordentligt og trives.
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Handling
– at agere og kunne i verden

Temaet for de følgende artikler
er at beskrive kropslige og sproglige
dimensioner af børns læring. Handling kan knytte sig til færdigheder –
at kunne ”noget” alene og sammen
med andre. Relationen er således
rammen for disse handlinger. Læring
kan her forstås som, at sproglige,
kropslige og sociale færdigheder
udvikles, og de er ofte bundet til
hinanden i hverdagens læreprocesser.
Det er i praksis vanskeligt at skelne
entydigt mellem disse færdigheder;
de forskellige aspekter af læring kan
alle registreres og identificeres i de
aktiviteter, der beskrives i det følgende. Det er karakteristisk for de
bidrag, der beskriver praksisforløb, at
der er tale om projekter, som er voksentilrettelagte. Dermed skabes også
mulighed for at formulere læringsmål,
der tilstræber at børnene kan opnå
nye eller større færdigheder i forhold
til for eksempel kropslig og sproglig
læring.
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I Børnehaven Kongerosen findes Kong Gu-

Børnehaven Ragnarok fortæller i tekst og

Børnehaven Østervej har arbejdet med at

lerods paradis: En bog, der består af børne-

billeder om et projekt, hvor børnene arbejder

skabe rum til kropslig læring inden for de

fortællinger om livet i børnehaven. Bogen er

med at lave skulpturer i gasbeton. Også her

eksisterende rammer i institutionen. Ved at

et resultat af et pædagogisk forløb, hvor

er der tale om en voksentilrettelagt aktivitet

gennemgå huset med fokus på om der er

man har arbejdet med børns sproglige læring

der viser, hvordan et sådan forløb illustrerer

rum til kropslige lege og udfoldelser, kan

ved at fokusere på sproglig opmærksomhed

forskellige læringsdimensioner. Børnene op-

pædagogerne efter at have ændret indretnin-

og børnehistorier. Artiklen beskriver hvordan

arbejder for eksempel motoriske færdigheder

gen og strukturen i børnehaven registrere,

børnene lærer at sætte ord på tanker og fø-

og fornemmelser for rumlighed gennem ar-

hvordan de nye rammer har indflydelse på

lelser. De lærer også grundformen og rytmen

bejdet med selv at skabe figurer. Koncentra-

børnenes læring. Dette viser sig med hensyn

i en fortælling – hvordan fortæller man en

tion og tålmodighed er også nogle af de fær-

til børnenes muligheder for koncentration,

god historie om sig selv eller andre? Børns

digheder som er blevet udfordret hos

initiativ til egne aktiviteter, nye venskaber

sproglige opmærksomhed, som er udgangs-

børnene som nødvendige læreprocesser i

blandt børn i hele huset, og færre konflikter

punktet for Kongerosens sprogprojekt, kan

forløbet.

børn imellem.
For pædagogerne har processen betydet,

således øge børns kendskab til både tale og
skriftsprog. Dermed støttes børns sproglige

Børnehaven Børnely i Lyngby viser, hvad

at de har fået øget bevidsthed om at se

færdigheder, og disse giver, som artiklen vi-

børn kan lære, når man beder dem om at

”barnets projekt”.

ser, også mulighed for at støtte børn i deres

male musikken. Musikforløbet beskriver en

evne til at sætte ord på følelser og erfaringer.

begivenhed, der blev indledt med en koncert

Thomas Moser tager udgangspunkt i bar-

For pædagogen kan arbejdet med sproglige

af en professionel musikgruppe, som fælles

nets kropslighed og færdigheder ud fra et

færdigheder give et indblik i børns sproglige

inspiration til børn og voksne. Set ud fra et

generelt perspektiv. Det udefrakommende

udtryksformer, og det kan støtte børn, som

læringsperspektiv er musikforløbet koncen-

blik, som her er repræsenteret, diskuterer

kan have svært ved at udtrykke sig sprogligt.

treret og komprimeret, idet det rummer en

den betydning som kroppen har for børns

Sproglig læring er således også en vej til at

stor grad af sanselighed, der giver mulighed

læring og udfoldelsesmuligheder i et dagin-

arbejde bevidst med relationer – både mel-

for at børn bruger alle sanser og færdigheder

stitutionsmiljø.

lem børn og voksne, og i børns indbyrdes

i deres udtryk. Her er noget for øjet, øret,

relationsdannelser.

stemmen og kroppen i et læringsrum, der

slag til, hvordan pædagoger kan give plads

således tilbyder kropslige, sociale og sprog-

og rum for børns kropslige læring.

Anne Petersen uddyber arbejdet med børns

Desuden giver artiklen anvisninger og for-

lige læringsdimensioner.
Fredskovhellet Vuggestue har som tema i

sproglige kompetencer og læring i sin artikel
om fortællekultur. Hun giver forslag til hvor-

Børnehaven Børnely i Næstved demon-

sit bidrag set læring ud fra et forandringsper-

dan pædagoger kan arbejde med børns

strerer derefter gymnastiske øvelser på trin-

spektiv. Her beskrives hvilke læreprocesser

sproglige udtryksformer. For at støtte børns

brættet.

vuggestuebørn hver dag gennemgår, og
hvordan pædagogerne skaber rum for at

sproglige læring er det vigtigt at præsentere

Artiklen er en beskrivelse af børnehavens

børn for mange forskellige fortælleteknikker

målrettede arbejde med børns kropslige kom-

– for eksempel fremhæves den mundtlige

petencer i et tilrettelagt gymnastikforløb.

fortælling, egne barndomserindringer og

Læringsmæssigt vises der blandt andet, at

være den, der viser barnet verden – en ver-

hvem kan den bedste løgnehistorie? For at

det pædagogiske arbejde med børns krops-

den der i løbet af de år barnet tilbringer i

arbejde bevidst med børns sproglige færdig-

lige læring inkluderer sociale læringsdimen-

vuggestuen bliver større hver eneste dag.

heder og kompetencer, er det nødvendigt at

sioner, der tager højde for barnets tillid til sig

Her arbejdes således med læringsdimensio-

pædagogen kritisk forholder sig til nyere bør-

selv og sociale placering i børnegruppen, for

ner, der knytter sig til kropslige, sociale og

nelitteratur. Artiklen slutter med en opfor-

at den kropslige læring kan blive en succes-

sproglige forandrings-og læreprocesser.

dring til børnehaver om at lave en børnelitte-

oplevelse for barnet. Det at sætte fokus på

raturens Top 10. Anne Petersen har selv et

børns læring og kropslighed kan give pæda-

bud på de 10 bedste nyere børnebøger.

gogerne mulighed for at følge barnets udvikling af kropslige færdigheder, og dermed
støtte barnets udvikling af sociale, sproglige
og kropslige kompetencer.

disse læreprocesser er mulige.
Pædagogens rolle kan formuleres som at

Kong Gulerods Paradis
Børnehaven Kongerosen er en institution med en lang
historie bag sig. Institutionen fyldte nemlig 80 år i
oktober sidste år. En af de senere tiltag, som har været
med til at bidrage til børnehavens historefortælling, er
arbejdet med bogen Kong Gulerods Paradis. Bogen handler
om livet i Kongerosen, og den er forfattet af børnehavens
egen børn. I nedenstående beskrivelse følger et udpluk af
bogens meget forskellige børnefortællinger, samt kortere
udredninger om de bagvedliggende pædagogiske overvejelser, som har ligget til grund for bogens tilblivelse.
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I Kongerosen har vi arbejdet med forskellige
udtryksformer:

Der var engang en pige, som hed Sofie. Hun

ingen vegne. Så kom der en voksen og

Som regel får alle forældre til et nystartende

var tre år og skulle starte i en børnehave.

sagde, at hendes mor var gået. Og så græd

børnehavebarn en velkomstfolder, en infor-

Hun vågnede op den samme dag, som hun

hun og græd hun og græd hun. Og til sidst

mationsmappe eller lignende materiale, som

skulle starte, spiste morgenmad og pakkede

var der en sø, en der gik helt op til knæene.

er henvendt specifikt til dem. Men man ser

sin taske. Hun havde lige fået en ny rygsæk

Alle børnene begyndte at lege og plaske og

sjældent eller aldrig, at barnet får noget til-

og en madkasse, hvor der var madpakke i.

suge saltvand op i sig. Så kom mor tilbage.

svarende at kigge i eller få læst op fra som
introduktion til sin nye børnehave.

Hun var lidt nervøs, fordi hun ikke kendte nogen. Hun går nu ud af huset med sin mor og

Igennem interviews og børnenes egne histo-

ind i børnehaven og hun kigger lidt. Så mø-

rier beskrives livet i børnehaven, sådan som

(Den voksne spørger)

der hun en dreng, en der hedder Emil. Han

det opleves fra børnenes synsvinkel.

– Kan I huske da I startede i børnehaven?
– Ja

siger, “Hvem er du?” Hun sagde, “Uh, uh,

– Vi startede samtidig og så skulle vi sammen

uh.” Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige, så

Freja siger til en af pædagogerne: “Jeg vil

hun sagde bare, “Uh, uh, uh,” og løb sin vej.

gerne fortælle dig en historie. Historien

Så kom der en voksen og sagde, “Du skal

handler om en lille pige der bliver født. Bar-

ikke være bange, fordi det er bare en som

net fødes, og far og mor beslutter, at barnet

står og siger goddag.” Sofie var lidt bange,

skal hedde Freja. Og det er jo mig. Så bliver

fordi hun ikke kendte det, men da lille Sofie

jeg 1 år, og så bliver jeg 2 år, og så bliver jeg

gik rundt i børnehaven, mødte hun en sød

3 år, og så går mor og far ud og leder efter

– Nej, for I hjalp os.

lille pige, som hed Mia: “Hej – er du ny her?”

en børnehave, og de finder Kongerosen, og

– Jeg blev lidt ked af det, da hendes mor var

“Ja, uh, uh, uh.” Så blev de gode venner og

så går de op til lederen og spørger... ja, om

legede oppe i tumleren. Da hun havde leget

de må stille mig her... og det måtte de godt,

– Hvad gør man, når man savner sin mor?

lidt, savnede hun lidt sin mor, fordi moren var

ja... så er historien altså færdig.”

– Så venter man bare på at hun kommer og

gået. Hun råbte efter sin mor, men hun var

på Godset (børnehavens skovdel).
– Og så var der også min mor, og hendes
mor og vores søskende.
– Var det svært at komme på Godset uden
mor?

med og min mor ikke var der.

henter. Og så kan man ringe til hende og
sige, at hun skal skynde sig mere.

f

h

I løbet af det meste af år 2002 og fortsat i år

Jeg har mange, rigtigt lange historier, og jeg

derik fik ondt i maven. Og så skulle du

2003 har vi på forskellig vis arbejdet med

kan desuden ikke fortælle den hele, for så får

ringe til hans mor. Og jeg har også prøvet

temaet “Sproglig opmærksomhed og lyst til

jeg ondt i halsen.

det. Jeg havde høj feber i børnehaven, og

historier”. Hensigten med dette har været at

så skulle I ringe efter min far, og så kom

fokusere på børns sproglige udvikling og på

I Kongerosen har vi arbejdet med forskellige

han og hentede mig.

de fortællinger, de fortæller. I Kongerosen er

udtryksformer: skabende og eksperimente-

– Lige som dengang da vi var i Tivoli og Fre-

vi overbevist om, at børn har mange sprog,

rende, fysiske og kropslige, verbale og musi-

Kong Gulerods Paradis er altså tænkt som en

at børns sproglige udvikling er kompleks, og

ske. Desuden har vi benyttet os af drama,

bog, der introducerer kommende nye børn til

sammensat af mange forskellige elementer;

tegninger, malerier, skulpturer, bevægelse og

børnehaven igennem jævnaldrendes historier

at børn har mange udtryksformer og måder

musik, samt af fortællinger. Alle i børnehaven

og fortællinger. Bogen taler således om det,

at opleve og tolke verden på, og at hensynet

har herved oplevet glæden ved at fortælle og

som kan være svært både ved at starte og

til dette – sammen med dialogen med barnet

få fortalt.

ved at være i børnehaven. Nye børn kan der-

og respekt for barnets egne meninger og

ved, via de fantasifulde og eventyrlige histo-

signaler – har meget stor betydning for

sige, at deres lege foregår som historier, og

rier, fortalt i børnehøjde, få en fornemmelse

deres udvikling, herunder også deres tileg-

at deres lege bygger på fortællinger. En vel-

for, hvad man kan opleve i børnehaven og

nelse af det talte og skrevne ord. På bag-

funderet fortællekultur kan derfor styrke bør-

hvad de andre børn synes er sjovt.

grund af denne overbevisning er bogen Kong

nenes egen kultur. Og den kan støtte barnets

Gulerods Paradis således blevet til, som et

fantasi, sprogudvikling og begrebsdannelse.

Der kom en riddersøn ridende. Han prøvede

led i vores arbejde med sproglig opmærk-

Når børn er omgivet af en fortællekultur,

at lede efter en prinsesse. Men prinsesserne

somhed og lyst til historier. Den konkrete ud-

lærer de samtidigt at bruge sproget, og de

var enten for skøre, for tykke eller for tynde

arbejdelse af bogen skete ved, at vi optog

kan få erfaringer og forståelse for sprogets

eller for dumme. Han red fra gård til gård og

børnenes udsagn på bånd, hvorefter vi skrev

nuancer og mange udtryksformer. Børn lærer

ledte efter en prinsesse eller en pige, der var

det hele ned. Disse interview gjorde det så-

derved at udtrykke og formulere sig – de

dejlig. Endelig kom han til en gård, hvor der

ledes muligt for os at indfange og indsamle

lærer at lytte og oplever at blive lyttet til. Det

var en pæn bondepige, som gik klædt i

børnenes historier.

kan udvikle dem socialt, og det kan udvikle

Børnene har deres egne historier. Man kan

deres selvværd og selvtillid. For eksempel

pjalter, og så blev de gift.
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Man kan sige, at deres
lege foregår som historier, og at deres lege
bygger på fortællinger.

Igennem fortællinger kan
“børnenes stemme” blive hørt.

blev nogle af børnene fra børnehaven opfor-

fulde ting. Børnene kan på den måde inddra-

dret til at tage deres yndlingsbog med hjem-

ges som informanter. Det er især aktuelt i

mefra. De mange yndlingsbøger blev så læst

denne tid, hvor voksne, blandt andet foræl-

op for de andre børn, og derefter skulle de,

dre, både politisk og professionelt er meget

som havde lyst, selv fortælle deres egne

optagede af, hvad der skal ske i børnehaven.

eventyr eller historier for de andre børn. Det
var ikke nemt, men efterhånden fik de fleste

Og så blev hun forladt i et eventyr og kunne

modet til det og de fik derved mulighed for

ikke engang finde hjem igen.

at vokse.
Måske er hun endt i Kong Gulerods
En sørgelig historie. En rigtig gammel dame

paradis! Q

var blevet meget syg, og lige så meget lægen
ordnede hende, så blev hun mere syg. Og
hele tiden var der flere og flere læger, der
prøvede at ordne hende, men hun døde,
fordi hun blev alt for syg.
Til slut bør det nævnes, at fortællinger kan
medvirke til, at vanskelige følelser og oplevelser bearbejdes og deles med andre. Børn
kan ytre sig om noget, som kan være svært
at snakke om, noget som de er kede af,
bange for eller nervøse over. Igennem fortællinger kan “børnenes stemme” blive hørt, og
det enkelte barn kan få fortalt sin mening
om børnehaven, livet og andre betydnings-

Børnehaven Kongerosen
Valdemarsgade 10
1665 København V
Kongerosen er en by– og
skovbørnehave i København.
I byen har børnehaven til huse
i en gammel renoveret villa i
hjertet af Vesterbro. Skovdelen, i daglig tale “Godset”,
er en stor naturgrund med to
barakker lige ved skoven i
Jonstrup, lidt nord for Ballerup.
Børnehavens tre grupper
opholder sig på skift en uge
ad gangen på Godset.

Fortællekultur
Hvordan arbejder man med narrativ kompetence og
fiktionskompetence? Man stimulerer børns fortællekompetencer med de redskaber, kulturen tilbyder, både

Når vi fortæller historier, skaber vi mening og
sammenhænge. Fortællingen bringer erfaringer på form. I fortællingen opsummeres og
defineres, hvad det vil sige at være menne-

ved selv at fortælle og ved at fortælle med medier og

ske. I fortællingen bringes de elementære

figurer. Men det er især vigtigt at præsentere børn for

kulturteknikker som at gestikulere, tale, lytte

så mange typer af fortællinger som muligt. Her peges
på valg af fortællinger, åbne tekster, moderne børnelitteratur, fortælleleg med figurer og på kompetencer,
som at lytte og at lyve. Artiklen her søger grundlæggende at pege på forskellige aspekter ved børns
fortællekultur og ved børns forskellige tilgange til,
hvordan børns billed- og fortællesprog skærpes.

og læse i spil og fortællingens univers bringer
os til steder og forestillingsverdener, vi ikke
kan komme til på nogen andre måder. Med
fortællingens billeder kan vi se med lukkede
øjne. Hvad enten det sker i form af mundtlige fortællinger, litterære fortællinger, billedfortællinger, film eller andre mediefortællinger, så er fortællingen uomgængelig.
Denne artikel handler for det første om
fortælling, og rent alment om fortællekompetencer, især fiktionskompetencer. For at stimulere sådanne kompetencer hos børn, er
en række redskaber vigtige og brugbare. Det
er således vigtigt selv at fortælle og at fortælle med medier og figurer. Men det er især
vigtigt at præsentere børn for så mange typer af fortællinger som muligt. Fortællinger
kan nemlig give et nuanceret og rigt hverdagssprog og udgøre en skatkiste af oplevel-
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Af Anne Petersen,
cand.mag .,
lektor ved Jysk
Pædagogseminarium.

ser og erfaringer.
For det andet handler denne artikel om,
hvordan man kan arbejde med narrativ kompetence og fiktionskompetence. Den peger
på, hvordan man kan stimulere børns fortællekompetencer med de redskaber, kulturen
tilbyder. Artiklen udgør dermed en rundtur i
forskellige fortælleteknikker. Som udgangspunkt arbejder artiklen udfra det synspunkt,
at det især er vigtigt at præsentere børn for
så mange forskellige fortællinger som muligt.
Her peges på valg af fortællinger, åbne tekster, moderne børnelitteratur, fortælleleg
med figurer og på kompetencer som at lytte
og at lyve – i mødet med det ukendte og
gentagelsens glæde. Endelig peger artiklen
på en børnefortællingernes kanon. En kanon
er en uofficiel liste over de bedste fortællin-

ger – og ideen er, at pædagoger kan arbejde

meføring til at fastholde opmærksomheden.

med at skabe en dynamisk kanon ved at

Børn lurer kunsten af og de faste formler bli-

faste mønstre og figurer, som i højere og

sende kædebreve med institutionens fortæl-

ver hurtigt en større del af børns fortællere-

højere grad bliver en del af børnenes egen

lehitliste.

pertoire, når pædagoger selv fortæller. Man

fortællekultur. Det er gentagelsens alle gode

ved, at børn, som møder den mundtlige for-

gange tre. Det er den yngste søn, der går så

Fortællende kompetencer

tælling, bliver bedre til at danne sammen-

meget igennem og opnår lykken ved frækhed

Der er mange veje til fortællende kompeten-

hænge (kontekstualisere). Det vil sige, at de,

og snarrådighed. Det er den kloge som nar-

cer: At deltage i leg, opbygge fortællende

når de fortæller, gør opmærksom på, hvor vi

rer den mindre kloge. At lytte er en kulturtek-

lege med legetøj, se tv og film, spille compu-

er og hvem der er med i historien. Fra at

nik, som værdsættes og udgør en af de bed-

terspil, og bruge sig selv, bruge medierne og

sige: “Der var en hund,” kan fortællingen

ste måder at lytte til en god historie på: Luk

være i samtale med voksne; lytte til fortæl-

komme til at lyde: “Henne i børnehaven var

øjnene og se billeder, når fortælleren har

lende voksne, prøve selv at fortælle – og op-

der en hund.”

ordet.

højt. Det sidste har ellers for mange år siden

Da mor var dreng

At lyve

mistet sin status som formen, hvor sproglig

En uudtømmelig skatkiste af historier stam-

Allerede hos de to-treårige er fortællingen

bevidsthed skærpes. Litteratur og fortællen

mer fra bogen Da mor var dreng. For eksem-

ved at være en del af børns tænkemåde og

er underholdning på linje med anden under-

pel er der denne historie: “En gang gik jeg

underholdningsrepertoire, og forholdsvis små

holdning. Det er en kunstart. I det pædago-

med min mor og min søster på Valby Lang-

børn tænker og oplever i fortællingens møn-

giske arbejde kan det være en ide at skærpe

gade. Min lillesøster lå i barnevogn. Jeg

stre. Som voksen er det også en fortryllende

opmærksomhed om, hvad der rører sig in-

havde et kridt i lommen og lige lært at skrive.

oplevelse første gang at møde børns bevid-

denfor børnelitteraturen, fordi litteratur tilby-

Min mor skulle ind til slagteren og imens bli-

ste røverhistorier. For at blive god til at lyve

der at være et forum for uformelle lærepro-

ver jeg udenfor hos min søster i barnevog-

må man starte tidligt! Når man vil arbejde

cesser. De fortællende kompetencer styrkes

nen. Lige ved siden af holder en splinterny

med en pædagogik, som opelsker sansen for

jo også i mødet med litterære fortællinger,

og skinnende rød sportsvogn. Stolt skriver

gode historier og fiktionskompetencer, kan

såvel som i mødet med den mundtlige

jeg MOR i lakken og glæder mig til, hun skal

det være en fordel at tage udgangspunkt i

fortælling.

se det flotte syn. Faktisk glæder jeg mig til at

børns egne fortællende udtryk. Børn fortæller

få ros. Og tænk! Jeg får skæld ud! Jeg skyn-

når de leger, og opbygger dermed fiktioner

At fortælle selv

der mig at sige, det var min lillesøster, der

sammen. Grundelementer og byggestene i

Når den mundtlige fortælling bliver et fast

havde gjort det!” Sådanne barndomserindrin-

børns fortællinger er brudstykker af virkelig-

indslag i det daglige, stimuleres børns fortæl-

ger har vi alle, og når vi fortæller dem med

hedens oplevelser, gengivelser af mundtlige

lelyst og fantasi. Alle voksne kan lære sig en

barneperspektivet i behold, kan de udløse en

fortællinger, film, medier, børnelitteratur, le-

historie udenad – et folkeeventyr, en myte,

byge af spørgsmål og fortællinger fra bør-

getøj, musik. I Den lille lyvehåndbog kan man

et sagn. I mødet med den slags gode histo-

nene, der jo har tilsvarende oplevelser. Der

lære, at det ikke kun er vigtigt at øve sig,

rier, får vi først og fremmest en god ople-

er altså tale om to typer af fortællinger: de

men også at kunne sin løgnehistorie! En defi-

velse, og gode oplevelser huskes. Men der

fiktive og de personlige.

nition på fiktion er faktisk, at man gennem

mundtlige fortællings rum. Fortællingen har

leve, at andre lytter! Og at opleve at få læst

løgnen kan få en masse sandheder frem.

sker også det, at der etableres faste fortællemønstre af gentagelse, overraskelse og over-

At lytte

vindelse af det onde. Desuden inviteres man

Børn er gode til at opleve og de fleste sætter

Billedsprog

til en helt særlig form for billeddannelse. Vi

pris på en god fortælling, når de møder den.

En af måderne at arbejde med fiktionskom-

ved jo alle, hvordan Rødhætte ser ud, men

Men det er også en kompetence, man kan

petencer på, er at lade børn møde metaforer

hvordan ser en Lindorm mon ud? Den

arbejde med pædagogisk. En børnehave i

(Du er vist noget af en ræv) og ironi (Sikke da

mundtlige fortælling kan noget, ingen andre

Århus gjorde den mundtlige fortælling til en

et dejligt regnvejr, netop her i VORES ferie!).

fortælletyper kan, fordi man er i kontakt med

del af de voksnes faste repertoire; uden dik-

Metaforer (billedsprog) er et træk i hverda-

publikum og kan bruge bevægelse og stem-

kedarer, men med enkle virkemidler fra den

gens sprog og en faktor i sprogets forandrin-

f

h

ger. Her er børnene – og de unge – sprog-

lige historie om at høre til, være del af noget

grotesk parodi på dukkens skønhedsideal.

skabere (som f.eks. udtrykket det er bare

og bevæge sig ind i relationernes tætte uni-

Når man leger Barbiedukkernes befriede

NEDEREN). Og børn ved for det meste godt,

verser eller i modens fortællinger, som det

land, kan figurerne have navne som både

at metaforer ikke er bogstavelige. Enhver

f.eks. sker med Bratz-dukkernes smarte tøj

Atlanta Pinlig og Diana. Et væltet dukkehus

metafor består af en modsætning mellem

og typecasting, der er tilpasset det euro-

kan optræde som skib. Legetøj kan fortælles

genstanden og det, den bliver sammenlignet

pæiske bylivs pigekultur. Der er en skaterpige

“om” og alle kender vi eksempler på legetøj

med. Det er nemmere at få øje på forholdet

med kort hår og en pige med et mellemøst-

fortalt imod sin tilsyneladende intention.

mellem, hvad der siges og hvad der menes i

ligt udseende mellem blondinerne. Legetøjet

Nyere legetøj har et åbent og mere flertydigt

ironi end i metafor. Derfor er en mild og

kan også fortælle en anden uendelig historie

formsprog. Det er ikke enkelt, naturalistisk

kærlig ironi en del af det sproglige arbejde og

om at bevæge sig ud i det faretruende

og entydigt som ældre legetøj er det. En

den pædagogiske fortællekultur, og skal na-

uvisse, bekæmpe det onde, redde verden og

Matchbox-bil ligner en bil. En almindelig,

turligvis tilpasses alder og situation. Vurde-

vende hjem igen. Legetøjet fortæller kultu-

gammeldags bamse ligner en bjørn. Derimod

rende ironi er forbeholdt voksne, da det er

rens almene fortællinger i det små. Samtidig

ligner en Diddl-figur ikke noget som helst

en henvendelsesform, der kan tale “skråt

kan man gemme sig bag figurlegetøjet, og i

andet end sig selv. Og sådan er meget nyere

nedad”. Ikke alle børn kender ironi, men da

denne distance er en del af fortællingens

legetøj ikke-naturalistisk i sit formsprog. Det

det bruges alle steder i samfundet er det

kraft begravet. Det er en vigtig pointe i lege-

er fascinerende og skaber nye og flere for-

godt at lære.

tøjets fortællekultur, at gennem distance kan

tællemuligheder. Leg med legetøj er sprog-

fiktionskompetencer udvikle sig. Næsten som

lige handlinger, som er bestemt af, hvad der

Legetøjets fortællinger

kunsten kan mime livet, kan legen med lege-

bliver sagt, snarere end af hvad der bliver

Bamser, Bratz-dukker og Diddl-figurer med

tøj sammenligne og efterligne livet, men bli-

gjort – inspireret af legetøjet som symbol.

tilbehør. Pokémon, Starwars-figurer og

ver af legen omformet til fortælling, og også

Actionmen, alle disse figurer er eksempler på

sommetider til andre fortællinger, end dem

At tegne og fortælle

legetøj, hvis formsprog er både populært og

der ligger gemt i legetøjet.

Ord er fulde af billeder og billeder er fulde af

tidssvarende. Det er også fortællende på en

ord. Billeder fortæller. Billeder er også en

måde, som børn tager til sig. Der er en

Fortælling med legetøj

sproglig udtryksform og man kan arbejde

masse sprog og fortælling gemt i børnenes

Man kan sagtens lege med en skaldet Barbie-

med genren tegnefortællinger på mange

legetøj. Dels fortæller legetøjet den uende-

dukke, selvom det forekommer at være en

måder. Man kan spontanfortælle og dermed
påtage sig rollen som sekretær for børn og
deres fabuleren, mens de tegner. Men også
besøg på kunstmuseer rummer i dag rigtig
mange muligheder, fordi de fleste museer
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FORTÆLLEKULTUR

tænker i formidling for børn. Hvor mange i de
ældre generationer kan huske tegneserien
som et ungdommeligt medie, er det i dag
mest de levende billeder, der fanger de yng-

Legetøjet kan også fortælle en
anden uendelig historie om at
bevæge sig ud i det faretruende
uvisse, bekæmpe det onde, redde
verden og vende hjem igen.
Legetøjet fortæller kulturens
almene fortællinger i det små.

ste. Der er dog nogle tegneserier, som bider
sig fast i børnehøjde, f.eks. W.I.T.C.H. en tegneserie for lidt større piger i en delvis ‘japansk’ stil. Som i drengenes Pokémon-univers er det forvandlinger og udvikling der er
på banen. Der er dog tale om langt bedre
fortalte historier, end Pokémons noget tyndbenede fortælling. Mange af historierne er
skrevet for Disney af fantasyforfatteren Lene
Kaaberbøl. Måske er det det populære
Pokémon-univers, der har gjort en tegneserie
som Dragonball udbredt. Måske er Pokémon
inspireret af Dragonball. I hvert fald er det
fortælleformer, som også fascinerer børnehavebørn og som er med til at skærpe deres
billedsprog. Hvor ældre generationer lærte

sig at læse billeder med Anders And, er det

bøger i den klassisk-moderne børnelitterære

tekster, der appellerer til identifikation: det

andre der kridter banen op i dag. Tegne-

tradition, der også var nye engang, bør være

enkle og lette, det kendte og trygge. Ærligt

serien ligger parat til at give form til børne-

en del af enhver børnehaves repertoire.

talt – hvordan vælger vi litteratur til børn?
Vælger vi det kendte og trygge og overlader

havens tegnefortællinger.

Skriftens gåde

vi for meget til markedets tilfældigheder i en

Mediekultur

I børnelitteraturen er skriften en del af det vi-

pseudorespekt for børns egen valgkompe-

Voksne har noget, vi kalder de ‘nye medier’.

suelle udtryk og det er en del af billedbog-

tence? Jeg synes, vi skulle give ungerne et

Fotografiet, som har ca. 150 år på bagen, er

ens hemmelighed, at der er alle disse gåde-

reelt valg – og det gør vi kun på én måde:

et af dem. IT, film og kommunikation via

fulde myreklatter, som tilsyneladende kan

Ved bevidst at forholde os til hvilken littera-

computer og telefoner i flere genrer er ikke

afæskes så megen betydning. Bogstaverne

tur, vi bruger, og præsentere den nye børne-

nye for børn, men er en umiddelbar del af

kan beholdes som velbevarede hemmelig-

litteratur i hverdagen mellem både main-

kulturudbudet. Der knytter sig mange traditi-

heder, men de kan også indgå i hverdagens

stream, kendt stof og klassikere.

onelle og fortællende lege til elektronisk

æstetik. Donata Elschenbroich mener for

kommunikation. En hvilken som helst lille,

eksempel at alle 7-årige børn bør have stiftet

Det kendte og det ukendte

aflang, firkantet genstand kan illudere en

bekendtskab med hieroglyffer, kyrillisk og

Man siger, at fortællinger opstår i mødet

mobiltelefon. Filmfortællinger kan man for-

arabisk; have følt blindskrift og modtaget be-

med det ukendte. I tilværelsens brudflader.

tælle om, næsten uanset om børn har set

skeder på døvesprog; have leget med kode-

“Børn skal fra begyndelsen lære sproget og

det filmiske forlæg eller ej. Således leger bør-

sprog og hemmelig skrift og smuglet breve;

kunsten at kende i den bedst mulige, ægte

nehavebørn Starwars, når den er på tapetet.

kende tekstbehandlingsprogrammet på en

og levende form,” således skriver Sven Møller

Et engangskamera med opfordringen om at

computer; have skrevet og modtaget et brev

Kristensen om børns møde med sprog og

fotografere i bybilledet, portrætter eller hvad

og derved være blevet bragt i en anden

fortælling, og han fortsætter med at beskrive,

børnene er optagede af, kan sagtens være

stemning ved hjælp af skriftlige meddelelser.

hvordan børns litteratur bør vurderes efter

en del af børnehavernes fortællekultur. Lige-

Og ikke mindst bør alle børn prøve at diktere

nøjagtig de samme kriterier, hvorefter man

som billedudtryk er det, er også musik og

en fortælling eller en drøm til en person som

vurderer litteratur i almindelighed. Nemlig i

musikkultur fortællende medier. Og når vi

kan skrive. Rollen som den flittige og villige

spillet mellem enkelthed og kompleksitet og i

taler om, hvilket medie, der er det største, i

sekretær for børns udtryk er en vigtig pæda-

fortælleintensiteten. Her kommer det forhold

betydningen mest udbredt, så er det musik-

gogisk rolle i arbejdet med fortællinger.

frem, at fortælleren indirekte kan henvende

ken. Så vil man arbejde med fortællende ud-

sig til børn i sit valg af stof og ikke mindst i

tryk, kan man med fordel tage fat i musikkul-

De åbne tekster

fortællemåden. Så derfor kan man tale om

turen.

Dialog og samtale er en del af litteraturens

en særlig genre, en børnenes litteratur. Man

væsen, og de fleste nyere børnelitterære

kan sige, at det er i mødet med fortællinger,

Bøgerne i børnehaverne

værker er åbne tekster, der appellerer til

at børns første møder med det ukendte, med

“Børn der kommer fra hjem med mange

spørgsmål. Sådanne litterære former passer

et kunstnerisk sprog, kan finde sted. Og

bøger, bliver bedre læsere. Det har man vidst

som fod i hose til en litteraturpædagogik, der

sammen med børn antager kunsten spænd-

i årevis, men aldrig taget konsekvensen af.

relaterer sig til nyere læringsteorier, og kunne

ende, nye og konkrete former. Det kunstneri-

Da man ikke kan tvinge bøgerne ind i folks

med Jerome Bruner have følgende motto:

ske sprog rummer utopier og mulighed for

private boliger, så kunne man i det mindste

“Hvor der før var en tilskuer, bør der nu være

viderefortælling. Det kan ske konkret ved at

fylde klasseværelserne med bøger.” Således

en deltager.” Børn, der er vant til at lytte til

tegne, dramatisere, kombinere og fortælle

skriver Erik Skøtt Andersen om bøgernes til-

komplekse fortællinger, møde mange sprog-

videre – uden respekt for kunstens urørlig-

stedeværelse i skolen. På samme måde kan vi

lige udtryk, til at stille spørgsmål, og som er

hed, men med arbejdsformer, som efterligner

ligeså godt indføre mængder af bøger i dag-

vænnet til at høre sære historier, der så at

kunstens. Det vil med andre ord sige, at vi

institutionernes rum. Ikke fordi andre end

sige rejser spørgsmål for læser og lytter, bli-

ikke kun skal lære børn at lyve, men at det

voksne skal læse dem og læse højt. Men som

ver (måske) også bedre rustet til tilværelsen.

også er en god ide at stjæle fra de gode for-

symbol. En reol så høj som himlen fyldt med

Men som alle andre har børn selvfølgelig ret

tællinger, fortælle videre og gøre dem til sine

bibler, Shakespeare og gamle ulæselige,

til at blive ladt alene med deres oplevelser,

egne.

tykke bøger. En slags skulptur over den svært

uden at skulle redegøre for dem.

Modernisme for børn

tilgængelige bog. Børnehavens bibliotek skal
selvfølgelig også være fyldt med et rigt ud-

At vælge litteratur

Søren Jessens Nej sagde Kaj er et kvalificeret

valg af de nye billedbøger, der tilsvarer det

Forskning og lærebøger tyder på, at vi i dag

bud på en sådan nyklassiker. Den er en del

moderne børneliv, lige såvel som eventyr,

vælger tekster med et for stærkt og entydigt

af Peter Mourtizen og Søren Jessens trilogi

Emil, Pippi, Mumitroldene og andre halvgamle

præg. Det ser ud til, at vi arbejder med enkle

om trods og handler om Kaj, der absolut kun

f

h

vil, som han selv vil. Han vil i hvert fald ikke

duet, så var byen væk.” Et sjovt og stort uni-

det, hans mor vil. Denne kamp kan ikke vin-

vers, selvom det er småt. Det er mildest talt

er Tarzan, Spiderman og Superman. Og der er

des, men bliver en rejse, hvor vi undervejs

flertydigt og for både børn og voksne. Spro-

naturligvis Disney, ofte erindret som tegne-

kommer til både Kæptæsk og Bur. Både bille-

get sættes på spil og skaber en verden for

film af yngre voksne og af ældre voksne som

der og tekst er af intens kvalitet, og læses

øjnene af os. Prøver vi på at identificere os,

tegneserie. Disse eksempler nævnes hver

bogen umiddelbart rytmisk, kan ordene fak-

at tage parti og holde med, vil teksten straks

gang! Ligesom rigtig mange kan fortælle om

tisk rappes ubesværet.

få os fra det igen. Den enkle læseform, hvor

en særligt talentfuld mundtlig fortæller i

Bjarne Reuter, Rey & Rey (Peter Pedal). Der

der er en klar identifikationsmulighed, anser

enten familien eller i daginstitutionen: en

mange måder: Louis Jensen gør det i en kort-

vi normalt for at være en børnevenlig form,

onkel, der var god til at lyve skrøner frem; en

form. På den ene side mimer Hundrede

men her finder vi en konsekvent venden op

bedstemor der kunne fortælle om dengang,

historier børns ultrakorte måde at fortælle

og ned på det hele. Lige så snart der er

hun var dreng, læste Tarzan og svingede sig

på; på den anden side fortæller den i en

skabt en identifikation, brydes den igen.

fra træ til træ; en pædagog som kunne for-

Der var en gang-historien kan fortælles på

tælle med ti til femten børn som aktivt delta-

modernistisk og lukket form, som ikke inviterer lytter og læser indenfor, men bringer os

Det traditionelle

gende figurer i en historie; eller fortællinger

ind og ud af sproget. En konkret læsning som

Fortællepædagogik arbejder i spændings-

fra det virkelige liv.

vil identificere sig med noget i teksten, vil

feltet mellem tradition og fornyelse. Traditio-

De personlige livsfortællinger kan ofte få

møde modstand og må kombineres med

nelle fortælleformer lever i bedste velgående,

et solidt tag i erindringen hos barnelytteren.

omvendte og metaforiske læsninger. De

fordi vi ikke kan lade være at videreformidle

anderledes historier etablerer en verden af

det bedste fra vores egen barndom. Jeg laver

En ny litteratur til moderne børn

levendegjorte, løsgående næser, ører og øjne

ofte en øvelse med studerende, som vi kal-

I moderne betydning er en kanon en uofficiel

og af besjælede biler og byer, der flytter

der Ti-vi-ku’-li ’. Øvelsen går ud på, at man

liste over de bedste litterære værker i verden.

hjemmefra: “En niende gang var der en – By,

erindrer sig ti fortællinger fra ens egen barn-

Ved at arbejde med en kanon giver man bør-

der købte en temmelig – Stor lastvogn, og da

dom. Der er en forbløffende konstans i det

nehaverne et redskab til at indarbejde den

det – Blev nat kørte hele byen – Væk på last-

billede, der kommer frem. H.C. Andersen,

ny litteratur i hverdagen. En sådan kanon

vognen, fordi – Den var træt af hele tiden –

Gunilla Bergström, Cecil Bødker, Gunnar

skal være åben og dynamisk, og jeg foreslår

At blive jokket på. Og om – Morgenen, da

Nyborg-Jensen (det er ham med De små syn-

en arbejdsmetode, der har kædebrevet som

folkene i – Byen vågnede og så ud af vin-

ger), Astrid Lindgren, Halfdan Rasmussen,

model. Med udgangspunkt i den liste, der
følger nedenunder, kan man i børnehaverne
prøve bøgerne af. Hver gang man har været
en liste igennem føjes en ny titel til og en
anden slettes. Sådan en kæde kan gå fra
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personalegruppe til personalegruppe i en
kommune, og alle kan holdes opdaterede.
Alle bøgerne på listen kan for tiden købes
hos boghandlerne. Jeg synes, det skal være
et kriterium, at bøgerne skal være udkommet

Traditionelle fortælleformer
lever i bedste velgående,
fordi vi ikke kan lade være at
videreformidle det bedste fra
vores egen barndom.

inden for de sidste fem år. Min liste er udarbejdet blandt et væld af ny, god børnelitteratur, og den kunne sagtens have set anderledes ud. Men kriterierne har været, at der skal
være noget til både piger og drenge, og der
er tænkt på munterhed og dybde. Men først
og fremmest er der taget afsæt i fortællemæssig kvalitet, i såvel billede som i tekst.
Jeg håber udfordringen bliver taget op, og
at andre – f.eks. pædagoger – straks udpeger en anden kanon. Ikke for at trække i
land, men fordi en sådan børnelitterær kanon
naturligvis bør være dynamisk. Og det er en
pointe, at den nye litteratur skal formidles.
Og det skal den hver dag i enhver daginstitution.

Q

BØRN ELITTERÆR KANON TI L BØRN EHAV ER:

• Altschuler, S. & Poulsen, B. (2001). Der er noget i vejen, Tudse. København, Høst.
• Jensen, H. V. (1995). ABse. København, Høst.
• Jensen, L. & Brøgger, L. (1992). Hundrede historier. København, Gyldendal.
• Kvist, H. (2002). Fandens fødselsdag. København, Gyldendal.
• Mathiesen, E. K. & Karrebæk, D. (2002). Lommebogen. København, Høst.
• Mikkelsen, H. & Bak, M. K. (1999) Kindtanden Knud. København, Gyldendal.
• P. og Jessen, S. (1998). Nej, sagde Kaj. København, Apostrof.
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• www.aslan.dk (Internetguide til fortællere og viden om børnelitteratur)
• www.aakb.dk/bogkidz (Århus Kommunebibliotekers hjemmeside)
• www.cfb.dk (Center for Børnelitteratur)
• www.childbooks.dk
• www.dotbot.dk
• Tidskriftet BUM.
• Årbogen Plys.
• Dagbladet Politiken/lørdag, har en fast side om nye børnebøger ved Steffen Larsen.
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Skulpturprojektet
i Ragnarok
Børnehaven Ragnarok er en børnehave med plads til
lidt over tyve børn. Stedet er indrettet med mange,
både store og små, spændende rum, som alle rummer
gode udfoldelsesmuligheder. I Ragnarok ønsker vi i høj
grad at skabe en hverdag, hvor tingene ikke foregår
hen over hovedet på børnene, men i et tempo og
på måder, der involverer og styrker børnenes
forskertrang og nysgerrighed. Og det er blandt andet
med afsæt i pædagogiske overvejelser som disse, at
man i børnehaven Ragnarok tog initiativ til at prøve
kræfter med et længerevarende skulpturprojekt.
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Intentionen med at igangsætte Ragnaroks

målrettet ud af huset for at kigge på “rigtige”

forholdsvis enkel, men samtidig stor og tids-

skulpturprojekt har været at åbne børnenes

skulpturer, som de så satte sig ned og teg-

krævende opgave har de blandt andet fået

øjne for de ting, de er omgivet af. Vi tror på,

nede på papir. Disse gentagne tegneseancer

opøvet deres koncentrationsevne og ved-

at når børn bliver gode til at iagttage deres

var en fantastisk god øvelse i forhold til at

holdenhed. Dertil kommer også, at de har

omgivelser – alt lige fra store bygningsværker

betragte en genstand intenst og efterfølg-

fået udviklet deres sans for formgivning, og

til små detaljerede udsmykninger – så bliver

ende få den gengivet på papiret.

deres glæde og stolthed ved at skabe noget

omgivelserne langsomt til en del af børnene

Med udgangspunkt i de udarbejdede skit-

på egen hånd. Desuden har det hårde ar-

selv, og de kan på den måde give god næring

setegninger fik skulpturgruppen selv lov til at

bejde medvirket til positivt at forme børne-

til børnenes fantasi og kreativitet.

prøve kræfter med skulptørhvervet. I timevis

nes selvforståelse, selvværd og selvtillid. De

Starten på skulpturprojektet blev sat i gang

sad de og huggede og hamrede i den klump

fik nemlig opbygget en god fornemmelse af

ved at skulpturgruppen (bestående af børne-

gasbeton, som de havde fået udleveret. Det

at tilhøre en gruppe, de blev glade for at

havens ti ældste børn og institutionens leder

hårde arbejde med hammer og mejsel bevir-

være i; og det rare samvær fik også skabt

Ebba) tog sig en indledende snak om, hvad

kede i høj grad, at børnene fik styrket deres

grobund for nye lege, der udspillede sig på

en skulptur egentligt er for en størrelse. Der-

finmotoriske evner. Til slut blev gruppens

tværs af kønnene.

efter tog gruppen på tur for at kigge efter

færdige skulpturer udstillet ved en fernise-

skulpturer ude i den virkelige verden. Grup-

ring.

pen blev hurtigt enige om, at man på mange
måder kunne opdage skulpturer alle vegne.
I den følgende tid tog gruppen mere

Q

Fra start til slut har forløbet omkring skulpturprojektet fungeret som en legende udfordring for børnene. Ved at fordybe sig i en

Børnehaven Ragnarok,
Borgmester Jensens
Allé 1. kld.,
2100 København Ø.
Ragnarok er en
deltidsbørnehave med
åbningstid fra klokken
8.00 til klokken 15.00.

Til slut blev gruppens
færdige skulpturer udstillet
ved en fernisering.

At male musikken
Børnene i Børnehaven Børnely har flere formiddage om ugen
en tryg base i tre aldersopdelte børnegrupper, hvor hver gruppe
– i det omfang det nu er muligt – bliver fulgt af pædagogerne
fra børnehavestart til skolestart. Børnely arbejder udfra en form
for PATCHWORK – PÆDAGOGIK der er udviklet gennem mange
år. Det indebærer blandt andet, at personalet udvikler “klude”
(emner) som for eksempel aldersopdelte grupper, rytmik, forskel
på dreng/pige, til tæppet (pædagogikken). Nogle af disse emner
er længe undervejs, andre laves lynhurtigt, nogle kasseres og
andre skal der nusses om. I Børnely har man den holdning, at
de voksne skal bringe oplevelser ind i børns liv, som de ikke
selv kan række ud efter. Grundlaget for denne pædagogik,
bygger blandt andet på Howard Gardners teori om de mange
intelligenser. Med afsæt i dette grundlag, lagde Børnely således
hus til et længerevarende og meget livligt musikprojekt.
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Musik skaber i den grad fællesskab, glæde,

sig at være meget betydningsfuldt for

Pædagogiske refleksioner

latter og velvære. Derfor påbegyndte vi her i

forløbet resten af dagen.

Børn op til 6-7-årsalderen orienterer sig pri-

Børnely et større projekt, hvor det var musik-

Efter at have jammet, gik børnene i gang

mært udfra deres højre hjernehalvdel, også

ken der kom til at udgøre den røde tråd. Vi

med at male, mens de lyttede til et bestemt

kaldet den helhedsorienterede eller musiske

startede med at introducere musikken. Det

stykke musik. Hver børnegruppe havde sin

hjernehalvdel, hvor den venstre hjernehalvdel,

gjorde vi på flere forskellige måder. Først fik vi

musik: klassisk (“De 4 årstider”), pompøst

med dens sans for detaljer, logiske ræsonne-

besøg af musikgruppen Djanzz som kom, så

(“No Stress”) og endelig fem udvalgte børne-

menter og fornuftsbaserede læring først for

og sejrede. Formålet med dette besøg var at

sange fra “Hemli´helikopter”. Alt imens stod

alvor kommer i brug ved skolestarten. Kreati-

gøre børnene fortrolige med musikerne og de

vi voksne til rådighed. Vi opmuntrede bør-

vitet, samarbejdsevne, følelsesmæssig og

musik-instrumenter, de benyttede. Derefter

nene til at blande farver, til at rense pen-

kommunikativ kompetence er “bløde” vær-

afholdt Djanzz en koncert med frisk og sprud-

slerne i vand, før man tog en ny farve, til at

dier, som kræver stimulering af den højre hjer-

lende sigøjnerjazz for børn og personale. Og

gå væk fra billedet og se hvad der mere

nehalvdel, samt ikke mindst samarbejde mel-

dernæst sluttede Djanzz af med en familie-

skulle på, og til at hjælpe videre med proces-

lem de to hjernehalvdele. Det vil sige, at når

koncert for flere af områdets daginstitutio-

sen, hvis et barn gik i stå. Vi valgte, at alle

de synger, danser og maler, er det altså ikke

ner. Næsten alle familier mødte op i den for-

børn skulle male fire gange på deres billede.

blot med til at udvikle deres musikalitet/krea-

bindelse, og her var det børnene, som var

Derved blev der skabt mulighed for, at barnet

tivitet, men det styrker også deres helheds-

“eksperter” på oplevelsen.

igen og igen kunne gennemgå den kreative

orienterede tilgang til livet. Set i bakspejlet

proces, og på den måde komme ud på den

gav arbejdet med dette projekt os en masse

grund for den kommende uge i børnehaven,

anden side med nye erfaringer, blandt andet

ny faglig viden. Og børnenes fordybelse og

Denne introduktion dannede herefter baghvor alle børnene skulle male musikken. At

om deres egne følelser i forhold til musikken,

optagethed samt personalets entusiasme

male musikken er en aktivitet, som på væs-

i forhold til bearbejdelse af indtrykkene gen-

gjorde, at vi følte os super gode og var stolte

entlig vis giver mulighed for at sætte børne-

nem maleriet og, sidst men ikke mindst, i

over det, vi formåede at gøre sammen.

nes sanseapparat i gang. I den følgende uge

forhold til hele processen. Derudover gav

Heldigvis opstod muligheden for at vise

forandrede vi derfor vores værksted til musik-

forløbet også børnene en smagsprøve af at

kunstværkerne på Daginstitutionernes

rum og vores legerum blev omdannet til et

være en lille del af en større helhed, og at

VINTERUDSTILLING på Stadsbiblioteket i

atelier. Hver dag samledes vi alle kl. 9.30 til

prøve kræfter med teknikker til at male med

Lyngby. 40 billeder blev udstillet, med et lille

en 15-20 minutters jamsession, hvor vi spil-

pensel på plade.

fotografi af kunstneren påhæftet maleriet.

lede stomp, legede og sang. Dette at have
denne jamsession som et fælles afsæt, viste

Musikken gør et
stærkt indtryk på
barnet, og følelserne
sættes i sving.

Alle børnene fik således lavet deres maleri
– hvilke kunstværker!

Børnene holdt deres egen fernisering og blev
inspireret af alle de andre børns værker.

Q

Børnehaven
Børnely,
Emil Pipers Vej 15, 1,
2800 Lyngby.

Følelserne forårsaget
af musikken kan
udtrykkes gennem en
kreativ, ekspressiv
handling.

Børnely
er en lille,
funktionsopdelt
børnehave,
normeret til
40 børn.

Gymnastik på
trinbrættet
Personalet i Børnehaven Børnely oplever dagligt, at børnene
absolut ikke er ens og at de har vidt forskellige styrkeområder og læringskanaler. Derfor lægges der stor vægt på,
at børnene føler sig trygge, og at de oplever, at det, de
bidrager med, er i orden, og at der ikke kun er én løsning på
et givent problem. På baggrund af disse overvejelser
planlagde man i Børnely et gymnastikforløb, som havde til
hensigt at give hver enkelt barn mulighed for at bruge både
de kompetenceområder, hvor det har sine styrker, og
mulighed for at udvikle de kompetenceområder, som det ikke
bruger så ofte. Her følger en beskrivelse af selve gymnastikforløbet og af de overvejelser som lå til grund for det.
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Holde balancen sammen med
andre på et afgrænset område

Valg af tema

kompetencer”. Det vil sige, at vi tilrettelagde

sen stod for planlægningen af hvert forløb og

Der var flere grunde til, at vi gerne ville

aktiviteterne således, at vi så vidt muligt

var også den der var primus motor med bør-

arbejde med gymnastik. I Børnely har vi nem-

nåede rundt om alle kompetenceområderne.

nene, én voksen stod for alle notater under-

lig rigtig mange børn, som godt kan lide at

Dog var det primære fokus i denne sammen-

vejs og én voksen var praktisk hjælper under

bruge deres kroppe – de vil bevæge sig,

hæng rettet mod den kropslige kompetence.

forløbet. Vi valgte, at de voksne skulle have

udfordre kroppen og sig selv, gerne med

Men før vi gik i gang, udarbejdede vi et

den samme rolle under hele forløbet. De ak-

“farlige” øvelser. I det daglige er der, både på

skema, hvor vi satte mål og succeskriterier

tiviteter vi valgte, blev alle sat ind i et skema,

vores legeplads, og indenfor, muligheder for

op for hver enkelt kompetence. (Se eventuelt

hvor også alle børnenes navne stod. Ved

at udfordre kroppen. Men vores dagligdag er

Socialministeriets og Learning Lab Denmarks

hjælp af dette skema kunne vi helt bogstave-

selvsagt ikke struktureret således, at vi

fælles hjemmeside www.kidlld.dk, hvorfra

ligt krydse af om barnet kunne øvelsen eller

voksne kan danne os et overblik over børne-

skemaet kan rekvireres).

ej, og hvordan det eventuelt kunne støttes.
Dette gav et godt overblik og på den måde

nes formåen og få et indtryk af, hvor vi
eventuelt skal sætte ind, for at styrke dem.

Gymnastikforløb på Trinbrættet

kunne vi også se, om der var aktiviteter, vi

Derfor tog vi initiativ til et gymnastikforløb,

Vi besluttede os for at lade forløbet strække

skulle prøve en gang mere. Fra tidligere erfa-

der kunne rumme børn med en aldersspred-

sig over fire sammenhængende dage. Der-

ringer vidste vi, at mange af børnene gerne

ning mellem 3 til 6 år. Via et sådant forløb

næst lavede vi en brainstorm, hvor vi rem-

ville lave nogle lidt farlige ting. En af favorit-

kunne vi nemlig danne os et indtryk af, hvor

sede alle de øvelser vi kunne komme i tanker

terne var, at kravle så højt op på en stige,

meget og hvor korrekt børnene rent faktisk

om op. Vi havde mange ideer, så der skulle

som modet eller fornuften rakte til, og så

kan bruge deres krop. Selve forløbet blev op-

sorteres og vi skulle også være sikre på, at vi

springe ned på en madras. Men fordi gen-

bygget sådan at vi, via forskellige aktiviteter,

fik brugt alle kompetenceområderne. Vi

kendelse giver tryghed valgte vi, at der hver

søgte at arbejde med Howard Gardners “syv

aftalte følgende voksenrollefordeling: Én vok-

dag skulle være en tilbagevendende start, for

Stå stille og holde balancen
efter at have danset

Her er børnene selv
‘byggeklodser’

f

h

at børnene således kunne have noget kendt

vores øjne er opstillingen af disse mål en vig-

hinanden og glæde ved det, de andre kunne.

at forholde sig til. Men derudover skulle pro-

tig del af forløbet, og vi mener, at den måde,

Et eksempel på en succesoplevelse set

grammet også indeholde noget ukendt, der

vi som voksne organiserer et sådant gym-

udfra et børneperspektiv kunne være den

kunne udfordre og gøre børnene nysgerrige.

nastikforløb på, er meget afgørende for bør-

øvelse, hvor alle børnene står i en cirkel og

Vores program var dog ikke mere fastlagt,

nenes mulighed for at nå disse erkendelser.

danser til musik. Inde midt i cirklen står et

end at der var plads til at bruge tid på noget,

Muligheden for at nå disse erkendelsesmål er

barn, som på skift viser de andre en bevæg-

børnene syntes ekstra godt om, eller hvis

altså stærkt afhængig af, hvilke metoder vi

else som de så skal udføre. Det er ret svært

der var et barn, som fik en god ide.

anvender.

at stå i centrum og blive kigget på. Nogle
børn finder selv ud af det, mens andre skal

At sætte mål

En succesoplevelse

opfordres verbalt. Men som regel går det

Som nævnt havde vi valgt at fokusere på det

Det konkrete forløb blev sat i gang, ved at en

godt, og der bliver danset og hoppet med

kropslige. Med udgangspunkt i dette fokus

voksen (den samme hver dag) introducerede

stort engagement. En dreng på 6 år melder

opsatte vi nogle læringsmål for, hvad bør-

de øvelser, børnegruppen skulle udføre. Det

sig, men da han skal træde ind i midten for-

nene skulle igennem. Disse mål kunne bør-

gjorde vedkommende ved først at fortælle

tryder han. Tidligere på dagen havde han

nene nå via det gymnastikprogram, vi havde

om dem, og bagefter ved at vise øvelserne

lavet en bevægelse, som han var stolt af og

sammensat. Det var meget konkrete ting,

med sin krop. Det hele var meget uhøjtide-

blevet rost for, men denne gang svigtede

som f.eks. at balancere, slå kolbøtter, eller

ligt, og der måtte gerne grines, når det så

modet ham. Før vi gentog øvelsen næste

gribe en bold. Derudover opsatte vi en række

sjovt ud! Dernæst gik børnene i gang. Det

dag, mindede vi drengen om, at han da

erkendelsesmål, som handlede om, hvad

foregik ved at et barn ad gangen udførte de

kunne nogle rigtigt gode øvelser, som han

børnene skulle have ud af forløbet på det

forskellige gymnastikøvelser, alt imens resten

kunne vise de andre. Det lykkedes, og snart

indre niveau. Det kunne for eksempel være

af gruppen sad og kikkede på. Den voksne

trådte han ind i midten og fremviste sin

at opleve glæde ved at bruge kroppen,

kommenterede, hvad der foregik og opmun-

øvelse. Børnene ude i cirkelen gjorde som

mærke en bedre fornemmelse for egen krop,

trede barnet, der var i gang. De andre børn

han viste, og drengen strålede. Han havde

og føle at “jeg er ok, selvom jeg ikke kunne

levede med i det og kommenterede hinanden

gennemført, hvad han skulle, og han fik sam-

første gang – det er ok at prøve.” Set med

i en positiv ånd. Der var en tone af accept af

tidig overvundet sin generthed og fik derved
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Tillid til egne evner

også styrket sit selvværd “jeg er ok” og sin

forløb, og at vi skal være opmærksomme på

selvtillid “jeg tør stå i midten”.

at gribe de spontane situationer i hverdagen
og arbejde med dem når de opstår.

Q

Hvad vi lærte
I de dage, hvor gymnastikforløbet fandt sted,
forgik der læring på flere niveauer, hvor både
børn og voksne lærte noget. Der var den helt
konkrete del, hvor børnene udførte/lærte en
aktivitet ved f.eks. at hinke, hoppe med samlede ben eller slå kolbøtter. Og så var der
den del, som handler om, hvordan børn og
voksne lærer sammen med andre, ved at
se/blive set, høre/blive hørt, inspirere/blive
inspireret, sammenligne med og forholde sig
til hinanden. Vi oplevede, at børnene så
hinanden og accepterede de forskellige
niveauer, de kunne tingene på. Vi voksne har
blandt andet lært mere om, hvor vigtigt det
er, at vi skaber nogle rammer, hvor børnene
kan være trygge og opleve at turde og at de
sagtens kan rumme hinandens forskelligheder, når der er accept og anerkendelse fra
de voksne. Samlet set blev vi bekræftet i, at
læring skal understøttes af de voksne gennem planlagte, velovervejede og målrettede

Daginstitutionen
Børnely
Kalbyrisvej 55
4700 Næstved
Børnely har beliggenhed
i et ældre parcelhuskvarter i Næstved, hvor
institutionens ca. 80
børn er fordelt ud på
fire børnehavegrupper.

Succes og glæde ved at gennemføre

Tid og rum til leg
I Børnehaven Østervej har hverdagen fået nye rammer. Her har
stedets pædagoger nemlig valgt at udfordre deres egen viden
og erfaring, ved at igangsætte et projekt, som har til formål at
skabe nogle bedre udfoldelsesmuligheder for børnenes legende
kropslighed. I nærværende tekst beskriver/dokumenterer Østervejs personale således deres pædagogiske refleksioner og de
indretningsmæssige omrokeringer som fulgte i kølvandet heraf.
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Børnehaven Østervej er en selvejende institu-

når de sanser omverden. Først senere tages

aktiviteter, som efter vores mening er de

tion med 52 børn i alderen 2-6 år. Børneha-

sproget i brug til teoretiske overvejelser over,

vigtigste for børn i alderen 2-6 år.

ven fungerer med en åben planstruktur, hvor

hvad der mon vil ske hvis… Derudover var vi

Ideelt set ville vi gerne have haft et hus,

børnene hører til en bestemt gruppe med

klar over, at børns leg kræver god plads. Det

der var dobbelt så stort, men konfronteret

faste voksne. Men i det daglige bevæger

vil sige, at deres leg fordrer nogle gode ud-

med virkelighedens snævre kår, måtte vi

både børn og personale sig rundt i hele hu-

foldelsesmuligheder. Med gode udfoldelses-

nøjes med at prioritere vores krav i overens-

set, idet alle rummene er funktionsopdelte.

muligheder tænker vi for eksempel på

stemmelse med husets fysiske indretning.

Via vores daglige gang i huset oplevede vi

legeområder, som børnene selv har mulighed

Det var vigtigt for os, at den nye indretning

mere og mere, at den fysiske indretning af

for at afgrænse og på en kontinuitet som

ikke blev stationær, men at den hele tiden

huset ikke svarede til vores viden om, hvor-

sikrer, at legen ikke hele tiden afbrydes.

kunne laves om, hvis og når behovet herfor
meldte sig. For at skabe det fornødne over-

dan børn udvikler sig. I starten af år 2000 gik
vi derfor i gang med et projekt, som vi kaldte

At bruge de eksisterende rammer

blik startede vi med at fjerne de fleste borde

tid og rum til leg.

Set i det lys følte vi, at det var de voksnes

og stole. Nogle af disse blev dog sat tilbage

rolle (og ansvar) at skabe nogle rammer, som

igen, men de fleste af dem blev erstattet

erfaring vidste vi, at det er igennem leg, at

kunne give så gode udfoldelsesmuligheder

med skamler, der kunne stables og derved

børnene lærer at indgå i socialt samspil med

som muligt. Derfor begyndte vi at se på den

fylde mindre, når der ikke var brug for dem.

andre: de lærer, hvor de selv “står”, de får be-

indretning, der var i huset. Det afstedkom, at

Derudover fik vi installeret borde, der kunne

arbejdet nogle væsentlige oplevelser, de får

vi blev opmærksomme på, at stuerne i den

slås op ad væggen, så behovet for bord-

afprøvet en række forskellige følelser, og de

grad var fyldt ud med borde, stole og over-

plads, f.eks. i forbindelse med måltider,

udvikler og udvider deres kreativitet. Vi vidste

fyldte reoler. Og det førte så til, at vi be-

kunne dækkes uden at det tog al gulvpladsen

også, at børn lærer ved at undersøge, afprøve

stemte os for at indrette huset på en sådan

– hele dagen. Resultatet af disse anstreng-

og eksperimentere, idet de bruger deres krop

måde, at der blev bedre plads til de lege/

elser var en beslutning om, at børnehaven

På grundlag af vores oparbejdede viden og

Med gode udfoldelsesmuligheder
tænker vi for eksempel på
legeområder, som børnene selv
har mulighed for at afgrænse og
på en kontinuitet som sikrer, at
legen ikke hele tiden afbrydes.

f

h

• at børnene lettere får venskaber, for når

skulle indeholde nogle forskellige være-

der blev klart mere plads til børnenes “na-

steder. Vi kunne dog ikke få plads til, at hver

turlige” udfoldelse. Vi så, at børnene legede

man kan bruge alle børn i børnehaven, er

enkelt rum blev tildelt et værested, men ved

mere koncentreret over længere tid, og at

der større chance for at man finder nogen

hjælp af eksempelvis reoler på hjul, blev der

de blev inspireret til leg af de ting, som de

man “svinger med” – også på tværs af

lavet en form for afgrænsning af rummet,

kunne se og nå – og disse ting blev i den

således at hvert rum kom til at indeholde

forbindelse også brugt på mange nye måder.

flere væresteder så som: et byggerum, et

Sofaen blev for eksempel sjældent brugt

computerhjørne, et sted for konstruktions-

som sofa – børnene flyttede nemlig ofte

lege, et læsehjørne, en tegne/male krog, en

rundt på puderne, så den først blev til en

dukkekrog, et udklædningsrum og et tumle-

hule og snart til et skib. I den sammenhæng

vidsthed om at se “barnets projekt”, før de

rum. Til sidst gennemgik vi, hvad hvert af

er det også værd at nævne, at det efter om-

reagerer på børnenes aktiviteter.

disse steder skulle indeholde af legetøj og

rokeringen er blevet sådan, at de børn der

materialer. Og derefter blev det legetøj, der

bevæger sig, nu er blevet mindre generende

Fremtidige tiltag

var til rådighed, så placeret på hylder, hvor

for de børn som gerne vil sidde stille med

Samlet set er vi glade for de forbedringer,

børnene kunne se og nå det. (Alt legetøj/

noget.

husets indretning er undergået, men vi syn-

materiale som kun blev brugt engang imel-

alder.
• at jo mere børns motoriske adfærd respekteres/anerkendes af de voksne – jo færre
konflikter og jo mindre skæld ud.
• at personalegruppen har fået en øget be-

tes stadig der mangler plads til børns motori-

lem, blev placeret i et depot, hvorfra det

Set i et læringsperspektiv har vi således

ske udfoldelse, i hvert fald indendørs – der

kunne hentes frem efter behov).

oplevet følgende forandringer:

er simpelthen for lidt plads, når så mange

Efter således at have skabt et hus der i
princippet er indrettet til børn, som bevæger

skal være sammen. Derfor er vi for øjeblikket
• at børnene får mere tid til fordybelse, fordi

i gang med at afprøve en ny ide. I en periode

sig, og til børn, som skal bruge megen plads

der nu er færre afbrud i legen/aktivitet.

– over nogle uger – vil vi nemlig tømme én

til en leg, der “udvikler” sig (når der for

Dette giver dem en bedre koncentration.

af stuerne, som vi så fylder ud med ting, der

eksempel bygges med togbane og klodser),

• at børnene går mere i gang selv, det vil sige

opfordrer børn til bevægelse. Det kan blandt

oplevede vi, at den nye funktionsopdeling

afprøver og eksperimenterer med legetøj

andet være ting, man kan balancere på,

gav mange fordele. Helt grundlæggende fik

og materialer. De bliver gode til selv at

såsom en hoppe-bøf, et vippebræt, en tram-

børnene flere forskellige legemuligheder, og

finde løsninger.

polin, flere store madrasser eller en stor
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bold. Eller det kan være “hjemmebyggede”
konstruktioner, der fungerer som baner børnene kan gå på, kravle over, under eller gå
udenom. Det skulle alt sammen gerne give
børnene flere nye muligheder for at opleve
med kroppen, stimulere deres motoriske færdigheder og styrke deres livsglæde. Og sidst
men ikke mindst giver det også os mulighed
for at få øje på børn, der motorisk trænger til
ekstra stimulering.

Q

Personalegruppen har fået en øget
bevidsthed om at se “barnets

Børnehaven Østervej
Østervej 1 A
3480 Fredensborg

projekt”, før de reagerer på
børnenes aktiviteter.

Der går 52 børn i
Børnehaven Østervej.
De er fordelt ud på
to grupper med store
børn og en småbørnsgruppe med børn i
alderen 2-3 år.

Kroppens og
bevægelsens
betydning for børn i
daginstitutioner

Kropslighed
– vi er en krop og vi har en krop.
Mennesket er i verden gennem kroppen. I
nogle situationer, som for eksempel i nogle
former for leg, er vi vores krop, vi oplever
ikke nogen adskillelse mellem “jeget” og
kroppen. I andre situationer forholder vi os
til kroppen som objekt, for eksempel når vi
er kommet til skade med armen, og vores
arm svigter os i forhold til de daglige gøremål. Her finder adskillelsen mellem mig og

Der er næppe noget der kan gøre forældre (og pædagoger)
så lykkelige, som at se glade og trygge børn bruge deres
krop i en leg, de lige har opfundet. Som tilskuer kan
man næsten blive misundelig over så megen livsglæde og
vitalitet; man kan misunde dem evnen til så fuldstændigt
og med hele sit væsen i “her og nu” at kunne glemme alt
omkring sig. Børns kropslighed er både en forudsætning
og et udtryk for deres udvikling og læring. På den baggrund

krop endda også udtryk på et sprogligt plan.
Den udvikling og læring som finder sted
blandt de 0-6 årige børn bliver specielt synlig gennem børnenes fortsatte forsøg på at
mestre kroppen og at beherske færdigheder.
Det at kunne bevæge sig på stadigt mere
differentierede måder er kendetegnende for
nogle af de mest centrale og varige forandringer i et menneskes liv.
Men kroppen er så meget mere end blot
et værktøj brugt til bevægelse og til at mani-

vil denne artikel undersøge nogle centrale faktorer i forhold

pulere med tingene i omgivelserne. Vi erfarer

til børns kropslighed og bevægelse og vurdere dem i forhold

også os selv, det fysiske og det sociale miljø

til dagtilbudenes pædagogiske opgaver og udfordringer.

gennem kroppen. Tidligt i børns liv, når sproget endnu ikke er fuldt udviklet, bliver erfaringsdannelsen gennem krop og bevægelse
specielt tydelig; man kan til en vis grad sige,
at den fysiske udforskning er dominerende. I
forbindelse med den “sensomotoriske periode” (0-2 år) har Piaget beskrevet hvordan
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Af Thomas Moser
M agister i naturvidenskab
og Ph.d. i idrætsvidenskab;

børn tilegner sig en forståelse for og en viden om verden gennem kropslige processer.
Barnets forhold til verden er aktivt, udforskende og fysisk og er hermed også et vig-

Research manager ved

tigt grundlag for den senere sproglige og

Learning Lab Denmark,

kognitive udvikling. Udover at være “red-

Leg og læring konsortiet,
Associate Professor ved
Høgskolen i Vestfold (Norge).

skab” fremstår kroppen dermed som et stort
og sammensat sansesystem der er fundament for al erfaring og viden. Men kroppen
er endnu mere end det: Den er også grundlag for følelserne, noget som kan ses allerede i forbindelse med meget små børn, for
eksempel i forbindelse med deres “temperament” og temperamentsforskelle. Små
børn har nemlig “kun” kroppen til at udtrykke
sig med. Hos voksne siger kropssproget i
nogle tilfælde også meget mere end ord.
Kroppen udgør således en central faktor i
børns kommunikation og den har derfor stor
betydning for deres sociale relationer. Børn

lærer om egen og andres kropslighed gen-

toriske aktiviteter, så som at pusle og tegne,

bare mod “produktion” af bevægelser, altså

nem erfaringer som opstår i forbindelse med

ofte favoriseres frem for viltre, grovmotoriske

på redskabsaspektet. Begreberne indbefatter

egne handlinger. Derudover er det især an-

aktiviteter, som kan være uoverskuelige,

i lige så høj grad det faktum, at barnet opfat-

dres reaktioner og handlinger, der ofte fore-

kaotiske og ofte ret så larmende. Det vil sige,

ter og bearbejder information gennem krop-

går på en tavs og ubevidst måde, som påvir-

at visse dagtilbud upåagtet lægger ulige vægt

pen; man kan her tale om en sensorisk-

ker børns opfattelse af egen kropslighed.

på forskellige aspekter af kropsligheden. Det

perceptuel komponent. Denne information

Børn giver samtidig gennem kroppen ret så

betyder, at dagtilbudet formidler en kulturel

danner grundlag for krops- og bevægelses-

tydeligt udtryk for behov, ønsker og følelser

og social værdiladning af mere eller mindre

erfaringer, men danner også erfaringer om

som et – bevidst eller ubevidst – budskab til

acceptable former for kropslighed.

omverdenen. For at understrege denne to-

andre. Børn bruger dermed kropsligheden til

For at forstå hvilken betydning børns krop-

sidige orientering af motorikken kan man

for eksempel at afvise andre, på en måde

slighed har, kan vi imødekomme kroppens og

benytte begrebet sansemotorisk eller sen-

som ikke kan misforstås. Det vil sige, at også

bevægelsens betydning i dagtilbudene ud fra

somotorisk kompetence eller bare sanse-

‘negative’ følelser som rædsel, vrede eller

forskellige perspektiver: et af dem er at son-

motorik/sensomotorik.

usikkerhed ses direkte genspejlet i børns

dre mellem egenværdien og nytteværdien af

kropslige væremåde. Men samtidig er børn jo

kropslighed og bevægelse. (Det har blandt

kroppens og bevægelsens egenværdi at

meget umiddelbare og direkte i deres krops-

andet meget at gøre med en legitimering af

kunne efterkomme de naturlige fysiske krav

lige udtryk for kærlighed, ønske om nærhed

kropsligheden i pædagogisk sammenhæng,

som i alle kulturer stilles i hverdagen. I vort

og behov for at hygge.

et aspekt som har speciel betydning i forbin-

moderne samfund er kravene til kropslighed,

delse med skoler.)

for eksempel i form af motoriske færdig-

Selv om jeg i dette bidrag sætter børn og

Det kan også betragtes som en faktor i

heder, styrke og udholdenhed blevet mindre

børns kropslighed i centrum for betragtningen, kan man sige at det samme gør sig

Kroppens og bevægelses egenværdi.

betydningsfuldt, specielt hvad angår arbejds-

mere eller mindre gældende for voksne.

Kroppen og bevægelsen har en egenværdi,

livet. Således har mange former for teknolo-

Mødet mellem barnet og den voksne bliver

altså en værdi i sig selv, som ikke behøver at

giske hjælpemidler bidraget til at reducere

dermed til en ret så kompleks reaktion, hvor

legitimere sig gennem effekter som ligger

kropslighedens betydning. På den anden

forskellige aspekter af kropsligheden indgår

udenfor det som umiddelbart har med krop

side har kropsligheden fået forøget betyd-

og virker på samme tid. De voksnes oplevel-

og bevægelse at gøre. Mennesket er skabt til

ning i forhold til det fysiske udseende og

ser og refleksioner over egen kropslighed,

at være i bevægelse. Det at være i bevægelse

kroppens “synlige sundhed” og styrke som et

samt deres forventninger til egen og andres

har i et evolutionsperspektiv været en natur-

socialt tegn på kontrol og vellykkethed. Man

kropslighed øver altså væsentlig indflydelse

lig del af det at være menneske. Den anato-

ser måske her en forandring i den instrumen-

på de sociale relationer i dagtilbudene.

miske og fysiologiske opbygning af menne-

telle forståelse af kroppen, fra noget praktisk

skekroppen, som er en konsekvens af den

brugbart til noget symbolsk brugbart på det

Hvilken betydning har
krop og bevægelse i dagtilbud?

fylogenetiske udvikling (udvikling af menne-

sociale plan.

Udfoldelsen af kroppen, altså det at leve sin

således, at den kræver bevægelse. De mang-

Kroppens og bevægelsens nytteværdi.

kropslighed ud, forgår gennem bevægelse. I

foldige bevægelsesmuligheder, både når det

Ud over egenværdien kan krop og bevægelse

dagtilbudene er vi normalt optaget af helt

gælder overflytning og manipulering, skal

også have en nytteværdi, hvormed der

andre aspekter af kropsligheden: Det at

bruges. Hermed underforstået: gør vi ikke

menes en værdi som ligger udenfor selve

mestre alderssvarende færdigheder, lære om

det, handler vi på sin vis “naturstridigt” og

aktiviteten. Denne værdi hører i så fald ikke

kroppen, bruge kroppen på socialt accep-

det vil i længden have negative konsekvenser

ind under det motoriske område. Det er nok

table måder, samt gennem interesse for

på menneskets kropslighed.

mest kroppens og bevægelsens nytteværdi

sket som art), kan dermed i sig selv forstås

Et barns motoriske kompetencer, det at

som er i fokus i opdragelses- og undervis-

Men der foreligger også en række politiske

have et godt grovmotorisk og finmotorisk

ningssammenhæng. Vi skelner her mellem

retningslinier som indikerer, hvordan kropslig-

funktionsniveau, en god balance og god

tre nytteværdigrupperinger: den biologiske,

heden skal prioriteres i dagtilbudet.

kropsbevidsthed samt viden om kroppen,

den sociale og den psykologiske nytte. Når

fremstår som et mål i sig selv og behøver

der i det følgende nævnes nogle vigtige fak-

udtryk på mange forskellige måder: i den frie

ikke yderligere begrundelse. Børn har behov

torer for hver af de tre grupper, så gøres det

uorganiserede leg, i forbindelse med madlav-

for at mestre kroppen og et utal af bevægel-

uden nogen kritisk vurdering af sandheden i

ning, gåture, kunstproduktion og drama, hvile

ser, og dagtilbudet må selv sørge for at yde

de forskellige påstande.

og afspænding, samt vedligeholdelse af hus

en ramme som kan bidrage til at udvikle hen-

og udenomsarealer. Det har dog i visse sam-

sigtsmæssige motoriske kompetencer. Grov-

grad sig selv, da det kropslige jo ofte ligestil-

menhænge vist sig, at de mere rolige, finmo-

motorik, finmotorik og balance sigter ikke

les med det biologiske; for øvrigt en opfat-

sundhed, for blot at nævne nogle eksempler.

I hverdagen kommer børns kropslighed til

Den biologiske betydning giver til en vis

f

h

For at opsummere: Krop og bevægelse har

telse som er udtryk for en ret så reduktioni-

fysiske ressourcer kan bidrage til en højere

stisk forståelse af kroppen. I forhold til mod-

social status i dagtilbudet. Nogen mener

både en egenværdi og muligvis også en

ning og vækst kan det nævnes, at der fore-

også at børn med et højt fysisk aktivitets

række virkninger udenfor det motoriske om-

kommer en øget dannelse af ben- og

niveau lettere kan indlede sociale relationer

råde, som kan være betydningsfulde i udvik-

bruskvæv, samt en mulighed for at forbedre

og at de har et bedre forhold til ‘autoriteter’.

lings-, opdragelses- og læringssammen-

organfunktioner (hjerte, lunger, muskelstof-

Det vil blandt andet sige, at de har bedre

hænge. Dermed mener vi at have legitimeret

skifte). Der kan også henvises til barnets

kompetence til at ‘takle’ voksne. Hvad børns

vores interesse for børns kropslighed i

fysiske ressourcer så som styrke, spændstig-

moralske udvikling angår, kan den fysiske

forhold til dagtilbud. Små børn tilbringer en

hed, udholdenhed og bevægelighed, som

aktivitet (som socialt fænomen) bidrage

så stor del af deres vågne tid i institutioner,

man i dag ved er meget afhængig af op-

positivt, bl.a. kan man reducere faren for

at det synes hensigtsmæssigt at rette op-

træning. Det er også en udbredt opfattelse,

mobning. Man påpeger også ofte mulighe-

mærksomheden på hvordan deres kropslig-

at der i de sidste 30 år er forekommet en

den for at forbedre sprog og kommunikation.

hed varetages og, hvad der er endnu vigti-

betragtelig nedgang i børns og unges fysiske

I forhold til kroppens og bevægelsens psy-

gere, hvordan kropsligheden bedst muligt
varetages.

formåen. En passiv livsstil vurderes som

kiske betydning henvises der til en positiv

hovedårsagen til dette fænomen. I forhold til

virkning af den psykiske eller mentale sund-

fysisk sundhed går man ud fra, at fysisk akti-

hed. Det hævdes generelt, at den “mentale

enighed om, både i forskningen, den prak-

vitet har en forebyggende virkning (mindre

helse” er bedre blandt aktive, end blandt

tisk-pædagogiske erfaring og den almene

sygdom) og at det samtidig kan hjælpe i for-

inaktive, og at der er mange aspekter ved

snusfornuft, at det handler om at udvikle en

bindelse med sygdomme som en del af

den psykiske sundhed som kan styrkes gen-

varig bevægelsesglæde og en “naturlig

behandlingen (f.eks. astma, diabetes). Det

nem hensigtsmæssig fysisk aktivitet: bedre

kærlighed” til – samt respekt – for egen

antages endvidere, at en fysisk aktiv livsstil

selvopfattelse, højere motivation, bedre

kropslighed. Jeg vil derfor ikke afslutte artik-

lige fra barnsben, vil føre til en positiv vane-

sundhedsvaner, mindre angst og stress,

len uden at prøve at give nogle praktiske tips

dannelse og samtidig kan have positive

færre depressioner samt forøget livskvalitet,

til hvordan en sådan hensigt eventuelt kan

bivirkninger i form af mindre rygning, mind-

trivsel og glæde. Ofte henvises der til en

realiseres:

sket alkoholforbrug og mindre fedme.

mulig sammenhæng mellem kognitive funkti-

I forhold til kroppens og bevægelsens so-

oner (læring, koncentration, hukommelse,

ciale betydning henvises der i denne forbind-

intelligens) og bevægelse, eller mere præcist,

else til, at gode motoriske færdigheder og

børns motoriske funktionsniveau.

Hvad angår det sidstnævnte aspekt, er der

Hvad kan man gøre i dagtilbudet for
at bidrage til at børnene udvikler en
varig krops- og bevægelsesglæde?
I det følgende gives en række anbefalinger
med tanke på at skabe et miljø og en kultur i
daginstitutionerne, som kan virke stimule-
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rende og fremmende i forhold til børns
kropslighed og bevægelsesglæde. Disse anbefalinger er ikke “videnskabeligt dokumenteret”. De bygger på praktisk erfaring, pædagogisk-didaktisk kundskab og til dels også på
udvalgte forskningsresultater. De udgør selvfølgelig heller ikke noget regelsæt; pædago-

Små børn tilbringer en så stor del af deres
vågne tid i institutioner, at det synes

gen har kompetence til og er ansvarlig for at
vurdere, hvor egnet en konkret situation er
til at realisere nogle af disse anbefalinger.

hensigtsmæssigt at rette opmærksomheden
på hvordan deres kropslighed varetages.

• Giv barnet tid og rum (ro) til at prøve sig
frem. Ting tager tid, også på det motoriske
område; der skal mange gentagelser til i
forbindelse med færdighedsudviklingen.
Det nytter ikke at “pace” barnet. Barnet
skal have tid til at udvikle sin interesse og
motivation for en opgave eller en aktivitet.
Om nødvendigt, skal man etablere de sociale forudsætninger og relationer for sam-

• Forudsigelighed i voksen- og rolleadfærd.

leg. Det kræver tid at takle modgang, at

organisatoriske krav bliver for store. Vente-

man indimellem ikke lykkes og at motivere

tiden bliver for lang med kedsomhed til

Vi må selv leve op til det, vi ønsker af bar-

sig til at gøre et nyt forsøg. Tid og rum er

følge. Undersøg om de forhåndenværende

net. I daginstitutionerne har de voksne en

ofte vigtigere for læring og udvikling end

og lettilgængelige materialer (f.eks. borde,

vigtig funktion som rollemodeller, specielt i

vores “instruktioner”.

stole og puder), kan benyttes til at skabe

forhold til krop og bevægelse. Hermed me-

en bevægelsesvenlig situation (slalombane;

ner jeg ikke, at man skal være på niveau

opgaver. Brug dine pædagogiske kompe-

racerbane, hvor børnene er biler; forhin-

med topatleter, tværtimod! Det handler om

tencer, ikke til at instruere børnene i fær-

dringsbane og junglelandskab). Hav faste

at kunne udtrykke et positivt forhold til sin

digheder, men til at tilrettelægge miljøet på

installationer (skabe, bænke, køjesenge,

egen krop i hverdagen, f.eks. bør man

en sådan måde, at børnene kan undervise

etc.) af en sådan type i rummet, at de kan

vogte sig for for megen “slankekursslad-

sig selv og andre i aktiviteterne. Kom med

blive en naturlig del af et “bevægelsesland-

der” de voksne imellem. Den fysiske leg

skab”.

med børnene bør ikke anses som en pligt;

• Sørg for spændende og udfordrende

aktivitetsforslag, måske ved at gøre det
selv, efterhånden som barnet søger nye

• Sørg for et trygt og attraktivt socialt

vi bør snarere forsøge at mobilisere barnet

udfordringer eller nye anvendelsesområder

miljø. Prøv at udvikle et kommunikations-

i os selv og nå frem til ægte udtryk for vor

for den motoriske kompetence, det har til-

mønster i forbindelse med bevægelse, hvor

kropslighed. Dette betyder også, at ikke alt

egnet sig. Kom med forslag til variationer,

grundtonen er positiv, hvor man glæder sig

passer alle. Børn må også lære, hvor andre

så motivationen opretholdes. Sørg for at

over det, de andre kan klare, hvor der IKKE

har grænser i forhold til deres kropslighed.

barnet kan lege med/eller udøve et tema

reageres med mobning og nedværdigende

Men, for at sige det så enkelt som muligt:

eller en bevægelsesopgave over tid.

bemærkninger, når der er noget der mislyk-

vi bør ikke sidde på bænken med kaffekop-

kes. Sats på børnenes empatiske evner:

pen og råbe til børnene, “kan I ikke klatre i

fejle! Sørg for at skabe et klima, hvor det

Hvordan er det for dig, når du fejler/ikke

træet!” Vi bør måske klatre sammen med

ikke føles pinligt at forfejle noget. Før bar-

lykkes, hvad ønsker du at andre skal gøre i

net kan sprænge sine grænser, må det helt

en sådan situation?

• Det er tilladt at fejle! Det er vigtigt at

ud i randområderne. Færdes man på kni-

• Læg hovedvægt på glæde og mestring.

dem?
• Bevidst forhold til og refleksion over egen
kropslighed blandt de voksne. Udover selv

vens æg, er det ret så sandsynligt at man

Hvis barnet skal udvikle en varig glæde over

at være glad for kropslig udfoldelse, bør

af og til mister balancen. Men balancen bli-

kroppen og bevægelsen, skal de tidligere

hver enkelt voksen og hele personalegrup-

ver ikke bedre, hvis man ikke udfordrer den.

erfaringer være positive. Glem resultaterne,

pen have et reflekteret forhold til sin egen

Knald eller fald-situationer med en kontrol-

eller rettere lad være med udelukkende at

kropslighed. Her bør der ikke udelukkende

leret risiko skal til, for at man kan udvikle

fokusere på resultater! Det er vigtigere at

fokuseres på det “positive”, men også på

sin kompetence i forhold til de situationer

fokusere på at barnet tester sig selv med

egne begrænsninger, misfornøjethed og

som præges af “ukontrolleret risiko”. I bør-

en opgave og at det i længden gør en ind-

ubehag i forhold til egen og andres krops-

nehaven er det ikke vores opgave at FOR-

sats. Det har betydning både for de “dyg-

lighed. Disse påvirker, ofte på en tavs og

HINDRE at barnet slår sig! Vi skal dog sørge

tige” børn (altså dem som opnår målet)

ikke-bevidst måde, vores kropslige og ikke-

for at skadesrisikoen er under kontrol. At

men ikke mindst også for der børn der ikke

kropslige forhold til andre. For eksempel:

falde halvanden meter ned fra en balance-

lykkes (altså de som ikke opnår målet

hvordan oplever jeg eller forholder jeg mig

(endnu)).

til en pige som er “fysisk udfarende,” som

bom er ikke særlig farligt, men hvis der lig-

• Tag hensyn til barnets individuelle forud-

bruger kroppen på “drengevis”? Hvordan

faldområdet, så har vi ikke gjort vores job

sætninger og udvikling. Barnet bør i over-

forholder jeg mig til kropslig nærhed med

godt nok. Jeg vil endda trække det så

vejende grad selv være med til at fastsætte

børn, som jeg egentlig ikke ønsker at have

skarpt op som: Børn som aldrig har slået

vanskeligheden af bevægelsesopgaverne.

kropslig nærhed med?

hovedet står i fare for at tabe det.

Læg op til en god differentiering af opga-

ger spidse sten eller skarpe genstande i

• Fokus på krop og bevægelse i hverdagen.

Q

verne, sådan at børn med forskellige moto-

Hold øje med de muligheder, som er for at

riske forudsætninger kan nå frem til en

leve kropsligheden ud i hverdagen under de

vanskelighedsgrad, som passer til dem. Vær

Anbefalet læsning:

naturlige fysiske og sociale forhold som fin-

meget bevidst i dine tilbagemeldinger:

• Ahlmann, L. (1982). Bevægelse og udvikling.

des i institutionen. Stort anlagte scenarier,

disse skal først og fremmest sige noget om

der kræver megen tid og energi i forhold til

det, det enkelte barnet gør og skal IKKE

organisering og tilrettelæggelse, har oftest

fokusere på en sammenligning med andre

ikke den bedste effekt. Man kan gøre det

(“Du klarede det meget bedre nu end du

nogle få gange, så bliver det for meget.

gjorde i går” og IKKE “Nu er du næsten lige

motorik: grundmotorik, testning og træning.

Børn mister også let interessen, når de

så dygtig som Søren.”).

København, Børn & Unge.

København, Christian Ejlers’ Forlag.
• Ayres, J.A. (1984). Sanseintegration hos børn.
København, Munksgaard.
• Brodersen, A. & Pedersen, B. (1995). Børn og

Om at lære sig noget
i en vuggestue
Når børnene starter i vuggestuen, kan mange af dem sidde, de kan græde og smile
og sige: “Da-da-da” og ikke så meget andet. Måske kan de selv tage en stump
brød og putte den i munden og håndtere en rangle. Når de forlader vuggestuen
kan de både gå og løbe og hoppe, og enkelte af dem kan endda hoppe på et ben.
De kan køre på rutsjebane, og mange af dem kan cykle. De kan håndtere diverse
redskaber til at spise med, de kan tegne og male, og de kan kommunikere sprogligt
med både andre børn og med voksne. De kan fortælle, og de kender mange
begreber fra deres omverden. De kan lege sammen et par stykker ad gangen, nogle
gange 3-4 børn. De kan skændes, når de bliver uenige om legen. Nogle kan
overskue længere forløb: “Først skal vi spise, og så skal vi sove, og så skal vi ud på
legepladsen, og så kommer mor og henter mig.” Alt det har børnene lært sig, ikke
nødvendigvis bare af at gå i vuggestue, men også af at gå i vuggestue – og her
spiller både vuggestuens fysiske indretning, dens daglige rytme, dens andre børn
og de voksne, som er sammen med børnene i dagligdagen en væsentlig rolle. Om
ikke andet så lærer børnene i hvert fald at blive dygtige til at gå i vuggestue. I den
nedenstående tekst følger en beskrivelse af forskellige perspektiver på livet i
Fredskovhellet Vuggestue.
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Små børn
lærer først
og fremmest
ved hjælp af
kroppen og
ved at bruge
den.

Sociale spilleregler og kropslighed

Vuggestuens indretning giver børnene rig

at kunne “mestre verden”. Først senere kom-

Små børn lærer først og fremmest ved hjælp

mulighed for at bruge og sanse med deres

mer legen – den med sproget og fantasien,

af kroppen og ved at bruge den. Og samtidig

kroppe i det tempo og på den måde, som er

rollefordelingen og handlingen.

med at man lærer med kroppen og bruger

den rigtige for dem. Små børn har svært ved

den, så bygger man den op og dannes som

at holde deres kroppe i ro, og det skal de

barnet lærer, hvad der kommer bagefter, og

menneske. Man lærer at kravle ved at kravle

heller ikke hos os. Hos os skal de bruge

efterhånden lære det så godt, at de kan

og at hoppe ved at hoppe. Man lærer at

deres kroppe, udvikle dem, bygge dem op.

bruge det i deres egen planlægning. Først

bygge med klodser ved at have klodserne i

Udendørs kommer de til at gå på alle mulige

skal vi det, og så skal vi det, og børnenes

hånden og opdage, at man kan sætte dem

slags underlag. De kan kravle eller gå op og

frirum/frie perioder er lange og reelle. De

oven på hinanden. Man lærer at være sam-

ned ad bakke, de kan balancere på store

bestemmer selv, hvad de vil beskæftige sig

men med andre mennesker gennem oplevel-

sten. De kan snuse til jord og visne blade og

med og være optaget af på de tidspunkter.

ser og erfaringer ved at omgås andre – børn

se frugttræerne blomstre og senere sætte

Det kan godt være, at en voksen går i gang

såvel som voksne – ved at være en del af et

bær og frugt. De kan grave i sandet og lære

med et eller andet, og barnet så vælger at

fællesskab. Man lærer ordene for tingene ved

at finde ud af, hvad sand kan: når det er

være med, men valget er barnets. Den dag-

mange gange at have haft dem i hånden

tørt, og når det er vådt. Også indendørs kan

lige rytme i vuggestuen bliver efterhånden til

eller på anden måde at have sanset dem

de gå og løbe og hoppe, samt undersøge alt

en struktur eller et skema i barnet, som det

med sin krop og få sat ordene på af en vok-

det, som en vuggestue er lavet af indendørs.

kan orientere sig i forhold til.

sen – eller et andet barn. Grebet om bolden

Små børn leger ikke – det er tydeligt at se,

Den daglige rytme giver mulighed for at

De andre børn og de voksne er en væsent-

bliver til begrebet bold. “Mere pære” bliver

at de hele tiden arbejder. De træner og øver

lig del af vuggestuen og evige kilder til lær-

efterhånden udvidet fra reelt at betyde

sig for efterhånden, bid for bid, at blive dyg-

dom hos barnet. De andre børn er det første,

“mere frugt” til at være en skelnen mellem

tige og sikre i deres kroppe og i at håndtere

forpligtende, større børnefællesskab, som

æble, pære, banan, blomme m.v.

redskaber og legetøj. Deres projekt går ud på

barnet er en del af. Her læres de første,

Små børn leger ikke – det er
tydeligt at se, at de hele tiden
arbejder. De træner og øver sig
for efterhånden, bid for bid, at
blive dygtige og sikre i deres
kroppe og i at håndtere
redskaber og legetøj.

f

h

grundlæggende ting om, hvad andre børn vil

hver torsdag. Formålet med skovturene? Ja,

roder i jord og gamle træstubbe. Samtidig

finde sig i, og hvad de ikke vil have. De ser

der er adskillige, men et af dem er helt klart

snakker vi om alt, hvad vi ser og oplever.

på hinanden og bliver inspirerede af hinan-

motorisk træning.

“Himmelrummet”

den, de spejler sig i hinanden. De gør de

Ude midt i området ligger “Fulde Fart”,

samme ting samtidig – de løber og griner

som blev navngivet af et barn på en skovtur

“Himmelrummet” er vuggestuens fællesrum

sammen. I vuggestuen lærer børnene de

for længe siden. Det er et stort hul i ter-

på ca. 60 m2. I midten af rummet ligger to

første basale spilleregler for den sociale

rænet, bevokset med græs, småbuske og

springmadrasser. Desuden er der et musik-

adfærd mellem børn, og de lærer den af hin-

træer. Børnene nyder at løbe, rutsche og

anlæg og et gammelt klaver. De to madrasser

anden og også lidt af de voksne. Og hertil

trille ned ad skrænten og bruge kræfter på at

bliver brugt flittigt i løbet af dagen, og bør-

bruger de deres kroppe til at udtrykke sig

klatre op igen. Nogle børn kan have brug for

nene lærer sig her en masse ting af både

med. Glæde, vrede, nysgerrighed, undren,

lidt voksenstøtte for at finde modet eller

motorisk og social art. Alligevel er det ikke er

forskrækkelse – alt bliver udtrykt med krop-

kræfterne. Store træstubbe bliver besteget,

muligt at sige noget præcist om, hvad Peter,

pen, med bevægelser, med ansigtets udtryk

og de modige børn hopper selv ned, mens

Rasmus, Oliver, Deniz eller Rebecca hver især

og også med stemmen – dog ikke nødven-

andre skal have en hånd. Vi går på “løvejagt”,

samler op eller får ud af nedenstående

digvis med ord. De ser på hinandens kroppe,

“fælder træer” og leger gemmeleg. Gamle

eksempel på en leg en tidlig formiddag:

og de forstår hinandens sprog – hvilket

træstubbe og væltede træstammer bliver til

naturligvis ikke er det samme som at accep-

“busser”, “gravkøer” og “heste”, og børnene

Peter (3 år) står ved kanten af en af madras-

tere det, der gives udtryk for.

inspirerer i lige så høj grad hinanden, som de

serne og løfter det ene ben højt, banker sig

bliver inspireret af de voksne.

på brystet og kommer med en høj Tarzan-

Skovture

Da vi færdes ude hele året, oplever vi års-

agtig lyd, hvorefter han grinende lader sig

Skovture består hos os af 5-6 børn i alderen

tidernes skiften, forskelligt vejr og nytten af

falde ned på madrassen. Rasmus (2,2 år) gør

2-3 år og to voksne, som i løbet af 2-2 1/2

passende påklædning. Vi studerer plante- og

derefter nøjagtig det samme. De gentager

time færdes i den nærliggende skov og

dyrelivet, og får også trænet finmotorikken,

legen mange gange og klukker hver gang af

grønne områder, hvor de medbringer mad-

når vi plukker blomster og blade, samler kog-

grin, når de lander på madrassen. Johan (2,4

pakker og varm te med mælk. Det meste af

ler, nødder, bær, sten og pinde – og forsigtigt

år) kommer til og fanger straks, hvad legen

året er der en gruppe af sted hver tirsdag og

holder på regnorme, frøer og snegle, og

går ud på, og deltager sammen med de to
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I vuggestuen lærer børnene de
første basale spilleregler for den
sociale adfærd mellem børn, og
de lærer den af hinanden og
også lidt af de voksne.

andre. De har det dejligt, og til sidst ligger de

En voksen går hen og sætter gang i musik-

døren og anbringer sin skammel lidt fra den

oven i hinanden og tumler rundt. Oliver (1,8

anlægget, og børnene hopper nu glade rundt

for at lukke den op. Han bliver forstyrret for

år) iagttager det hele fra sidelinien. Han gri-

mellem hinanden i takt til musikken.

anden gang, da den voksne vil ind igen. Tålmodigt flytter han sin skammel. Så får han

ner og prøver at efterligne de store drenge.
Han bevæger sig dog ikke op på madrassen,

Problemløsning

endelig arbejdsro og kan gennemføre sit pro-

men foretrækker at blive nede. På et tids-

Efter frokosten kan børnene rejse sig fra bor-

jekt med selv at åbne døren.

punkt begynder han at rulle rundt på gulvet.

det og gå ind og lege i “Himmelrummet”. Os-

Han har det tydeligvis rigtig sjovt og glem-

kar (2,1 år) rejser sig og vil også ind i “Him-

Oskars arbejde med døren, og efter en stund

mer vist helt for en tid, at han var i gang

melrummet”, men døren er lukket, og hans

tager hun også en skammel, som hun stiller

med at kigge på de store børn.

arm er for kort. Den voksne foreslår ham at

ved siden af Oskars og forsøger at efterligne,

tage en skammel, og glad henter han sig en.

hvad han gør.

Deniz (2,7 år) kommer til. Drengene tumler

Imens iagttager Karen (1,9 år) interesseret

nu vildt rundt oven i hinanden. De har det

Nu er det sådan, at døren åbner uddad, og

pragtfuldt og ser ud til at nyde den fysiske

det lykkes ikke Oskar at få døren op, da han

Vandleg

kontakt med hinanden. På et tidspunkt klyn-

har stillet skamlen for tæt op ad døren. Den

Stort set hver dag efter frokosten får bør-

ker den nederste i bunken, vægten af de an-

voksne viser ham, at hvis skamlen står lidt

nene alt tøjet af, så de kan lege med vand,

dre drenge er åbenbart blevet for meget. En

væk fra døren, så kan døren gå op. Oskar

hvis de vil. De yngste børn på 9-18 måneder

voksen kommer og hjælper ham fri, men kort

flytter skamlen, åbner døren og går glad ind i

sidder i hver deres ende af en lang vaske-

efter roder alle drengene rundt oven i hinan-

“Himmelrummet” for at lege.

kumme, mens vandet løber. De ældre børn

den igen, og de har det bare rigtig sjovt.
Lidt senere begynder drengene at hoppe

Efter frokosten et par uger senere er

står ofte flere sammen ved vaskekummen.

Oskar igen klar til at gå ind og lege i “Him-

De har kopper, kander, vaskeklude med

på madrasserne. Rebecca (3 år), som har

melrummet”, men døren er lukket. Denne

videre, og nogle dage også små badekar på

stået og kigget på drengenes leg, kommer nu

gang henter han uden opfordring en skam-

gulvet til dukkernes bad.

med sammen med et par andre og lidt min-

mel og anbringer den, så han kan lukke

dre børn. I alt 7 børn hopper nu rundt på de

døren op. Uheldigvis bliver han denne gang

koppen, vippe den og hælde ud, slå til van-

to madrasser, og Rebecca råber i takt til sine

afbrudt af en voksen som kommer indefra og

det, pjaske – og grine, når det sprøjter op og

hop: “Musik – musik – musik.” Snart råber

vil ud. Oskar flytter sin skammel, så den

man får vand i hovedet. Børnene i hver sin

alle børnene i kor: “Musik – musik – musik.”

voksne kan komme ud, hvorefter han lukker

ende af vasken får typisk øje på hinanden og

De små børn bruger megen tid på at fylde

f

h

lyser op, pludrer og griner til hinanden. De

kan ind imellem være børn som, af den ene

følge barnet og give det hjælp eller de oplys-

store børn bruger megen tid på at hælde fra

eller anden grund, bare ikke tilegner sig den

ninger, som det har brug for.

en kop til en anden, fra kande til kop, hælde

relevante viden eller de nødvendige færdig-

ud, smide ud på gulvet, vande potteplanter.

heder. I så fald er det op til os voksne, at

forskellige ting, hver for sig eller nogle styk-

De smider vand på hinanden og griner, når

lægge vores hoveder i blød og finde frem til

ker sammen. Vi ser dem træne eller arbejde

vandet sprøjter. Nogle bliver forskrækkede og

en anden måde at arbejde med netop dette

eller lege. Vi ser, at de over tid opøver kom-

trækker sig lidt tilbage, usikre på hvad der

barn, udfra netop dette barns viden eller fær-

petencer, at de lærer sig noget. Men vi kan

skete, mens de giver udtryk for ubehag og

digheder. Og det er uanset om det er et

grundlæggende ikke vide, hvad det enkelte

nøje studeres af de andre børn.

meget lille barn, som er sen til at lære sig at

barn henter ud af sin aktuelle aktivitet; vi kan

kravle, eller om det er et større barn, som

ikke vide, hvad det enkelte barn har som

mulighed for at se på sig selv og hinanden:

ikke har opdaget hvilken egenskab ved

netop sit projekt på det pågældende tids-

Hvad er det for et mærke, den anden har på

tingen, vi taler om, når vi siger “rød”.

punkt, hvad det er der giver mening for det

Samlet kan man sige, at badetiden giver

benet? Hvem er en dreng, og hvem er en

Det er en vigtig del af de voksnes opgave i

Vi ser hver dag, at børnene er optaget af

enkelte barn lige nu. Men det er vores ansvar

pige? Hvad er forskellen? Hvad er jeg? – ofte

vuggestuen, at vise børnene den store ver-

at stille mulighederne til rådighed. Det er

et aktuelt emne i samtalen med den voksne,

den: at rette deres opmærksomhed mod

vores ansvar at sikre, at vuggestuen med sin

når barnet får hjælp til at tage tøj på efter

noget, som de kan blive klogere af at se på

indretning, sit udstyr, sine aktiviteter og sine

badet.

eller røre ved eller prøve at gøre; hvad enten

opmærksomme voksne kan udfordre barnet

det er lidt babygymnastik for at træne den

og give det “byggeklodser” til at bygge sig/

Læreplanen i vuggestuen

lilles ryg, introduktion af en ny sang, lave bål

danne sig af – men selve byggeriet er og må

Det er gået op for os i arbejdet med denne

og bage pandekager, lave påskepynt eller se

være barnets eget.

artikel, at vi faktisk har en læreplan for bør-

på udsprungne bøgeblade. Den voksne skal

nene, og at vi oven i købet arbejder meget

derfor have sin opmærksomhed rettet mod

målrettet med den. De allerfleste børn lærer

barnet med henblik på at kunne forstå, hvad

sig uden de store problemer det, de skal i

det egentlig er barnet er optaget af eller

løbet af deres tid i vuggestuen – men der

gerne vil vide og dermed være i stand til at
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FREDSKOVH ELLET VUGG ESTUE

Det er en vigtig del af de voksnes
opgave i vuggestuen at vise
børnene den store verden

Q

Fredskovhellet Vuggestue
Fredskovhellet 1 B
3400 Hillerød
Fredskovhellet er
en 0-3-års institution
med 32 børn i alt,
fordelt på tre stuer.

Identitet
– at blive sig selv i verden
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At blive sig selv i den sociale sammen-

Trinitatis Udflytterbørnehave beskriver

Jette Svare spørger i sin artikel kritisk om

hæng, som dagtilbud udgør, er en stor

hvordan identitet og social læring udspiller

grundlaget for læringsdiskussionen, og rejser

del af de læreprocesser som børn

sig i en dynamisk proces. I en gruppe af 5-

således det fundamentale spørgsmål: Er

årige drenge er der konstante forhandlinger

læring altid positivt, og er der i dag noget,

om hvordan drengene ser sig selv og hinan-

som ikke kan rummes inden for begrebet

den. Hvem er med i gruppen og hvem er

læring? Artiklen placerer læringsbegrebet i en

jeg og hvad kan jeg? At prøve sig selv af

udenfor? Hvornår vil jeg være med og hvor-

overordnet samfundsmæssig sammenhæng,

i forskellige sammenhænge og situatio-

når vil jeg være udenfor? Der er altså tale om

og diskuterer hvilken betydning det har at

ner i forhold til andre børn og voksne,

læreprocesser, der viser hvordan en drenge-

arbejde med social læring og identitet i

der ikke er tæt forbundne som familien.

kultur kan udspille sig – i en konstant spæn-

pædagogisk arbejde. Her er repræsenteret en

At blive sig selv er en proces, hvor barnet

ding mellem hierarki, knubs og knus. Pæda-

forståelse af hvordan børns læring og identi-

gogens rolle er vigtig for denne proces. Hun

tetsudvikling kan støttes i en moderne og

skal både orientere sig i forhold til drengenes

omskiftelig verden. Et bud på dette er rela-

kultur ved at give plads til dem, samtidig

tionsarbejdet i dagtilbud – og som en måde

fællesskab. Pædagogen spiller en

med at hun i bogstaveligste forstand skal

at arbejde med relationer fremhæves arbej-

væsentlig rolle i disse læreprocesser.

forhindre, at de falder igennem i forhold til

det med børns livshistorier.

Pædagogen må støtte disse lærings- og

deres placering.

gennemlever. Her er der mulighed for at
forhandle med andre børn om, hvem er

kan se sig selv som selvstændigt individ
samtidig med at det også er en del af et

Børnehuset Mariehønen afslutter dette

udviklingsprocesser hos barnet ved at
Nina Rossholt fortsætter derefter med en

tema om identitet. Bidraget adskiller sig en

artikel, hvor hun viser, at et kønsperspektiv

smule fra de andre praksisbidrag ved at

på læring kan sætte fokus på den måde børn

præsentere en samlet fremstilling af perso-

dannelser. Den voksne pædagog udgør

agerer og handler med deres krop afhængig

nalets generelle overvejelser om læring. I

en central figur i barnets sociale liv i

af køn.

børnehaven vægtes områder som knytter sig

have opmærksomhed og kendskab til
barnets individuelle og sociale relations-

dagtilbudet og tilbyder dermed andre

Også for pædagogen kan dette kønsper-

til identitetsudvikling og social læring. Insti-

spejlings- muligheder for barnet end

spektiv sætte fokus på, hvordan pædagogen

tutionen arbejder med historiefortælling,

dets forældre.

selv kan bidrage til at skabe bestemte for-

hvor det gennem disse historier er muligt at

ventninger til hvordan piger og drenge for-

se identitet i en kulturel sammenhæng.

holder sig til hinanden og de voksne. Der-

Børnehuset Mariehønen er nystartet, og

med er fokus rettet mod at se læring, der

beskrivelsen repræsenterer derfor nogle af

knytter sig til identitet og sociale dimensio-

de forestillinger om det pædagogiske arbejde

ner, som udtryk for bestemte blikke på køn.

set i et læringsperspektiv som institutionen
vil arbejde med i de kommende år.

I Børnehaven Vægterparken arbejder
pædagogerne med hverdagslivet som
læringsrum. Også her kan nævnes situationer, som viser læringsaspekter der knytter sig
til identitet og social læring. Børnene skiftes
hver dag til at skære og anrette frugt til børnegruppen. Artiklen beskriver to piger, der er
i gang med netop det. Betragter man de to
pigers samvær ud fra et kønsperspektiv, kan
man se hvordan pigerne spejler sig ved at
efterligne hinandens adfærd. Dette står i
kontrast til eksemplet med drengegruppen i
den forrige artikel, hvor drengene måler sig i
forhold til hinanden. Desuden kan denne
hverdagslæring vise hvilken social betydning
det kan have for børnene at bidrage til et
socialt tilhørsforhold i børnegruppen.

Hulebyggeri
Trinitatis Udflytterbørnehave er normeret til 30 børn i
alderen 3-7 år. Børnehaven har opsamling i Linnésgade i
København, men holder til på udflytterstedet på Tranemosevej
i Tranehuset. Tranehuset er et stort hus med beliggenhed på
en smuk naturgrund tæt ved Hareskoven. I det tidlige forår tog
nogle af pædagogerne fra Trinitatis initiativ til at påbegynde et
større hulebyggeriprojekt. Nedenstående beskrivelse illustrerer
således nogle væsentlige elementer ved hele forløbet med
hulebyggeriet og de læringsprocesser som både børn og
voksne i den forbindelse deltog i.
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I den uge hvor hulebyggeriet fandt sted, blev

Alle var de overbevist om, at ingen af dem

nederst også kan komme øverst. “Flyt dig

alle børnene i børnehaven fordelt i mindre

nogensinde i de to år, de har gået i børne-

nu,” siger han til ham der sidder ovenover.

grupper, som så på aftalte tidspunkter ville

haven havde fået lov til at tælle, i hvert fald

“Men det kan jeg ikke før ham, der sidder

gå i skoven med en voksen for at bygge hule.

ikke særlig mange gange. Til sidst får den

endnu højere, har flyttet sig.” Kravet går

Den ene af grupperne bestod af seks 5-årige

voksne kaldt de seks drenge sammen, hvor-

opad i træet, “Flyt dig nu…,” og ham der

drenge og en voksen, som således tog i sko-

efter hun vælger en tæller. De fem, der nu

sidder øverst bliver lidt panikslagen og siger

ven sammen hver dag i en hel uge.

skal tælles, står skulder ved skulder og for-

“Jeg kan jo ikke flytte mig, for grenene er

søger med hurtige små museskridt at mase

blevet for tynde.” Den voksne forklarer nu, at

sig en anelse foran de andre.

det er nødvendigt at alle kommer ned, hvis

Men før den pågældende gruppe kunne
påbegynde deres daglige tur i skoven, skulle
alle lige samles henne ved lågen tæt på

Til sidst lykkes det, og gruppen er endelig

der skal laves om på rækkefølgen. De to

stengærdet. Hensigten med denne samling

klar til at gå i skoven. På et tidspunkt kom-

nederste kommer hurtigt ned og de to næste

var at få talt alle gruppens medlemmer, men

mer gruppen til et punkt, hvor de kan vælge

lidt nødtvungent, og så finder de to, der er

det viste sig at deltagelsen i denne “tælle-

mellem to veje. Der opstår hurtigt en diskus-

øverst, ud af at bytte plads oppe i træet.

seance” krævede en voldsom overvindelse,

sion om, hvilken vej der skal vælges. Den

“Se mig,” råber ham, der nu er øverst, mens

idet drengene fra gruppen hele tiden kæm-

voksne bestemmer sig for, at det er hende,

de fire på jorden står og mukker noget. “Øv

pede en indbyrdes kamp om placering i hie-

der vælger vejen, og snart har gruppen fun-

hvor er det tarveligt – kom nu ned.” Den

rarkiet. Måden, hvorpå disse kampe kom til

det et sted i skoven, hvor de vil bygge deres

voksne siger, “vi kan da starte på hulen, og

udtryk, viste sig blandt andet i de tilbageven-

hule. To af drengene finder straks et træ,

så kan I kravle om lidt, når de to andre bliver

dende diskussioner, som drengene deltog i.

som de kan kravle i. De kravler op begge to

trætte.” Det var jo godt nok, og så går

Midt i al snakken var der én som fandt et træ

og sidder lige under hinanden. “Orv, hvor er I

drengene i gang med at finde grene. De fin-

at hænge i, én slog sig ned på jorden lidt fra

højt oppe,” siger den voksne, og vips så sid-

der et godt sted, hvor de kan hente tykke og

samlingsstedet, alt imens de fire andre fort-

der de fire andre i række nedenunder hinan-

tynde grene til en hule. Der bliver slæbt, men

sat diskuterede, hvem der nu skulle tælle.

den, mens de diskuterer, hvordan ham der er

på vejen opdages en træstub som stammer

f

h

fra et væltet træ. Jorden rundt om stubben

lyst til at save. Han saver ikke, men bruger

hulen braser sammen. Nå, men det må vi jo

danner ligesom en ø, der er render rundt om

tiden på at fortælle, at nu er det ham, der

lave i morgen.

stubben og den nærmeste jord. “Kom se, her

har saven, og at han hvert fald skal have den

er en Helteø.” Drengene kravler nu op på

lige så længe, som den første. Til sidst bry-

af drengene som bryder ud i gråd, mens han

stubben og hopper ud over den store kløft.

der den voksne ind og siger, at nu synes

løber efter en af de andre for at slå – han er

Øen bliver nu til en lavaø, og drengene er

hun, at det virker som dril, og at det må

vred. Den voksne får stoppet ham, og det

stadig helte. Man skal godt nok være både

være den næstes tur. Drengen virker helt

viser sig at en gren er svirpet op i øjet på

sej og kunne hoppe højt og langt for at und-

tilfreds med at slippe for saven og skynder

ham som græder, og at han er vred. Vi taler

slippe farerne.

sig op i træet.

igen om, hvad det betyder, at det gør ondt

En af drengene bliver træt før de andre,

Der bliver bygget på hulen, der bliver

På vej hjem fra skoven er der pludselig en

på en ven, og at det ikke er altid, man kan

og den voksne spørger ham, om han ikke vil

savet og klatret i træer. Imens bliver der

gøre for det, men at man alligevel skal

save nogle af de lange grene over. Det er jo

foretaget små venskabelige brydekampe,

stoppe op og trøste ham, der har ondt. Den

spændende og kort tid efter sidder de fem

men pludselig resulterer en sådan bryde-

voksne sammenligner situationen fra før, og

andre rundt om den dreng, der saver. “Øv

kamp i en blodnæse. Både drengen med

ser ud af øjenkrogen, at de to drenge (med

hvor er det snyd, hvorfor må han save, øv

næseblod og kombattanten uden næseblod

og uden næseblod) giver hinanden et kram.

hvornår bliver det min tur… ” Der bliver lavet

græder. Feltflasken og engangsvaskeklude

aftale om rækkefølgen. Alle skal have lov at

findes frem, og den hårdnakkede næseblod

save, men man skal også have lov til selv at

stoppes, mens de to drenge og den voksne

Hvordan hænger læring og
hulebyggeri egentlig sammen?

save hele grenen over. De andre begynder

taler om, at det ikke var med vilje, men at

I hele den uge, hvor den omtalte drenge-

nu at finde flere grene, men der er dog en

man alligevel skal trøstes og hjælpe hinan-

gruppe var i skoven for at bygge hule, har

vis utålmodighed efter at få lov til at være

den med at få det godt igen. De andre

gruppen fået nogle store naturoplevelser –

ham, der sidder med saven. Ham med saven

bevæger sig stille rundt om den skadede, og

de har set dyr og fundet ud af, hvor larverne

har god tid, han har det godt med at være i

begynder så at lege igen, så snart de har

er, når det er koldt. Så har de fået trænet

fokus. Det ender dog med, at han bliver træt

fundet ud af, at det ikke er farligt. En af

deres motorik. De har prøvet at gå på ujævnt

i armen og må overgive saven til den næste,

drengene hænger fast i en gren i hulen med

underlag, klatre i træer, kravle op og hoppe

som det nu viser sig egentlig slet ikke har

det resultat til følge, at den ene side af

ned, bære på store tunge grene – alt sam-
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men god motorisk træning. De har også fået
opøvet deres finmotorik ved at skulle håndtere saven og en mindre dolk, og i den forbindelse har de derved lært, hvordan man
omgås disse farlige redskaber. Dertil kommer
også, at de har lært noget om at tænke i
konstruktioner, såsom, hvis man sætter en
tynd gren underst, kan den ikke modstå
presset fra en der er noget tungere. Og hvis
man kravler i samme træ lige efter den
anden, så kan den, der er øverst, ikke
komme ned før de, der er nederst, har flyttet
sig. Men først og fremmest har de fået
udviklet deres sociale kompetencer. De har
brugt en frygtelig masse energi på at finde
ud af, hvem de selv er (ved at måle sig med
de andre), og de har øvet sig i at tage hensyn til hinanden og i at kunne vente. De har
øvet sig i at fortælle deres syn på, hvad der
skulle gøres, og de har øvet sig i at lytte til
de andre. Samlet set har det omtalte hulebyggeri repræsenteret en opgave, hvis
“løsning” krævede en hel del af drengene i
gruppen, og undervejs i den proces har de
flyttet sig et væsentligt stykke!

Q

Trinitatis
Udflytterbørnehave
Tranemosevej 39-43
2750 Ballerup
Børnehaven er en
selvejende institution
tilsluttet Menighedernes
Daginstitutioner.
Trinitatis er normeret
til 30 børn i alderen
3-7 år.

Pigers og drenges
selvforståelse i
et relationelt
(krops-)perspektiv

Børnehaven:
et spejlbillede af samfundet
I vores samfund er vi optaget af individet og
af at individet i denne sammenhæng forhandler med andre børn og voksne i samfundet og i børnehaven. Indenfor dette felt er
der kun begrænset viden om børns forhold til
egen krop og om hvilken forbindelse det har
til børns selvbilleder og sociale kompetencer.
Den viden vi har om børn som kønnede indi-

En børnehave består af kroppe. Børnene er hele tiden i
bevægelse: når de tegner, løber og synger, klatrer og danser,
ler og græder. Børnehavepersonalet forholder sig til barnekroppen på forskellige måder: udfra egen kropslighed og

vider, er mere eller mindre stereotyp. Det generelle billede, som formidles gennem forskningen, er at piger er stille og rolige og leger
med dukker uden at optage megen plads i
dukkekrogen, og at drengenes leg finder sted
overalt og kræver mere plads. Er det sådan?

fortolkning af, hvordan barnekroppen bør bevæge sig i børne-

Og i så fald, hvad er det, drenge og piger

havens forskellige, fysiske landskaber. Set udfra tanker om leg

lærer gennem de kropslige erfaringer, de gør

og læring, er det interessant at se nærmere på i hvor høj grad

sig i børnehaven? Pigekroppen og drengekroppen får mening i den sociale verden, i re-

personalet lukker op for den alsidige brug af barnekroppen.

lationen til andre mennesker. Kroppen ‘ind-

Kroppen har et biologisk og et socialt køn og en race. Den

socialiseres’ i en kultur, hvor den biologiske

måde vi i vores kultur tænker og forstår kroppen på påvirker

krop allerede har tilknyttet fastsatte værdier

menneskets tankemåde, handlemåde og valg. Ved at fokusere

og normer. Piger og drenge reflekterer over
de værdier som præsenteres for dem gennem

på kroppen, kan vi nå ind til kernen i vores tænkning om børn

medier, legetøj, tøj og gennem andre menne-

og barndom og sætte lyd på den tavse viden. Denne artikel vil

sker, som de møder i barndommen. Piger og

derfor søge at belyse netop et sådant fokus på kroppen.

drenge skaber sig selv og bliver skabt af de
andre gennem de historier der findes i den
gruppe, de er en del af. Men hvad betyder
dette i praksis? I første omgang kan vi lære
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Af Nina Rossholt,

noget af den tavse viden som ligger i personalets eget værdi- og menneskesyn. Vi er

sociolog , afdeling for

nemlig ikke altid bevidste om, hvad det er vi

læreruddannelse,

gør og hvorfor vi vælger at udføre bestemte

Høgskolen i Oslo, Norge

handlinger. Kroppen er udgangspunkt for
læring, følelser og erfaring. Vi erfarer gennem
kroppen. Derfor er det relevant at undersøge
hvordan drenge og piger lærer betydningen
af den kulturelle maskulinitet og femininitet,
og hvordan kommer det kropsligt og sprogligt
til udtryk i børnehaven?

Hvad lærer drenge og
piger gennem legen i børnehaven?
Med udgangspunkt i min forskning på skoler
og i børnehaver, har jeg bemærket, at pigers
og drenges kroppe ikke anses for at være af
interesse, før de bliver til et problem i klassen og i børnehaven eller før forældrene sæt-

Perspektiver på betydning af hvordan
vi kønner kroppens bevægelser

frem til. Men Jeg mener, at nogle piger ople-

Rossholt 2002). De voksne er ofte bekymrede over at børnene ikke kan sidde stille og

Davies (1989, 1993) mener, at når vi positio-

for deres måde at lege på. Jeg ønsker derfor

at de bevæger sig for meget. Jeg mener, at

nerer os som maskulin og feminin, er det

at fremme en bevidsthed om, hvordan vi kan

børn bevæger sig hele tiden. Det er os

ikke udelukkende mentalt. Det er også en

forstærke eller åbne op for forskellige måder

voksne som ikke vil vide af barnets bevægel-

fysisk proces. Hver eneste barnekrop suger

at være dreng eller pige på i børnehaven med

ser, fordi vi selv i højere grad ønsker ro eller

viden om maskulinitet og femininitet til sig

disse eksempler. Men der er piger i børneha-

orden. Når barnet for eksempel får et sprog,

gennem alt, hvad den gør. Den mest iøjnefal-

ven, som går med kjoler og piger, som klatrer

begynder kategoriseringen af, hvad der er

dende, overfladiske form for kropslig praksis

i træer og løber rundt. Blandt børnehave-

pigeting og drengeting i børnehaven. Krop-

er tøjet og håret. Tøj fungerer ikke blot på

pigerne signalerer langt hår en anden kultu-

pen indgår i disse historier om hvad drenge

det symbolske plan, fordi piger og drenge

rel femininitet. Man kan rede håret, flette det

og piger kan og vil. Kroppen sprogliggøres

lærer betydningen af det at være dreng og

eller lade være med at flette det. Man kan

ved at vi som voksne, på vegne af børnene

pige gennem tøjet. Piger bruger tøjet til at

have spænder i håret eller lade være med at

bestemmer, hvad der er knyttet til at være

skabe en følelse af lighed og inklusion i

have spænder i håret. Det er sådanne

pige og dreng i vores kultur. I vores sprog er

legen i børnehaven (Rossholt 1998). Jeg ken-

diskussioner pigerne har med deres mødre

det feminine koblet til det at være pige og

der en pige som ikke ville have lyserødt tøj,

og med personalet i børnehaven. Det er i

det maskuline til det at være dreng. Ordet

sweaters med bamser eller blomster på i

bund og grund en del af en diskurs som er

drengepige bruges stadig, og flere af mine

børnehaven. Moderen syntes, hun var vrang-

forbundet med det at være pige. Diskurs

studerende på seminariet har fortalt mig, at

villig og mærkelig. Efter et stykke tid gik det

betyder i denne sammenhæng viden og

de anså sig selv som drengepiger. Når jeg

op for moderen, at datteren havde indlæst

tænkning om hvordan vi skal være, når vi er

spørger dem, hvad de lægger i begrebet, så

den lyserøde farve, blomsterne og bamserne

drenge og piger. Der er mange forskellige

associeres ordet drengepige ofte med at kla-

i en kropslig praksis, som hun ikke kunne

diskurser og, som beskrevet, kan de være

tre og råbe, med måske ikke være så optaget

identificere sig med. De piger, sagde hun,

modsætningsfyldte, og piger og drenge for-

af, hvordan man er klædt, og måske med at

som gik i lyserødt tøj med blomster og bam-

handler om kønnets betydning hele tiden.

spille en eller anden form for boldspil. Deri-

ser var skabekrukker. De kunne ikke klatre i

Drenge og maskulinitet bør læses ud fra

mod hører jeg sjældent ordet pigedreng. Vi

træer og de var pæne; de gjorde altså som

og i forhold til pigernes femininitet. Drenge-

kalder nok oftere disse drenge feminine og

de voksne sagde. Det jeg synes er interes-

nes bevægelser kobles til det at være stærk

mener dermed, at de opfører sig som både

sant her, er ikke om det er rigtigt at piger i

og at erobre rummet gennem lyd og be-

feminine piger og drenge gør. Når de femi-

lyserødt ikke klatrer i træer. Det som gør

vægelser. Drenge som ikke erobrer rummet

nine drenge bliver ældre, læser den hetero-

historien interessant som praksisfortælling er,

eller larmer, bliver måske betragtet som

seksuelle optik dem måske ind i en homofil

hvordan drenge og piger i 4-5-årsalderen

nogle pylrehoveder eller bliver brugt som

tænkning. Men dette er ikke absolut givet.

skaber mening ud fra tøj, udtryk og

stødpuder overfor de drenge som er krops-

Der er sikkert drenge og piger i jeres børne-

bevægelse.

lige og larmende af personalet i børnehaven.

ter det på dagsordenen (Arnesen 2002;

have som leger sammen og hvor legen ikke

Af denne historie kan man lære, at tøjet

ver det kulturelt feminine som begrænsende

Brownmiller (1984) mener, at der i maskulini-

er kønsstereotypisk. Jeg vil dog alligevel

kobles til kønnet og at visse former for tøj

teten ligger en række principper om pågåen-

fortsætte ud ad dette spor.

kan bibringe nogen piger en fornemmelse af

hed, selvhævdelse og det, hun kalder overle-

fysisk begrænsning og manglende fysisk ud-

genhedsmoral. Og til mandighedsidealet om

barnet bliver født ved at døbe eller navngive

foldelse. Betydningen af farven lyserød, og

hårdhed, selvhævdelse og erobring kan man

barnet. Vi lærer endvidere de kropslige måder

af bamser og blomster kan man aflæse i vo-

knytte aggression. Dette er en konstruktion.

Vi skaber det sociale køn fra det øjeblik,

at være i verden på, ved at spejle os i hinan-

res kultur i forbindelse med dans og teater,

Det er en fortælling om, hvordan drenge kan

den og ved at vi ønsker, at den anden kan

men ikke med det som vi traditionelt har for-

og bør være, og mange af os voksne har en

lide os. Vi står hele tiden i relationsforhold.

stået med maskuline aktiviteter, så som at

forforståelse som kobler drenge til denne

Kroppen skrives ind i relationerne gennem

klatre i træer og forståelsen af det at være

kulturelle maskulinitetskonstruktion. Det er

sproget. Det er komplekse processer og de

fysisk aktiv.

her, vi tolker drengenes kropsudtryk som et

finder sted hele livet. Hvis vi ikke er bevidste
om, hvilken betydning vores fortolkning af
det biologisk køn har på os, som er voksne i

(Tillært) viden om: Lyserødt, blomster og
tøj = femininitet = kropslig begrænsning?
Vi ser, at der er enkelte piger som mod-

biologisk behov, drenge har for at bevæge
sig, råbe, løbe og erobre rummet. Ofte bliver
de mest larmende drenge bedt om at gå ind

børnehaven, er vi så med til at reducere bar-

sætter sig, at deres biologisk køn kan koble

i puderummet. I puderummet kan drengene

nets legekompetencer og derigennem en

sig til visse måder at være i verden på. Det

skrige og slås for sjov. Jeg har bemærket, at

alsidig brug af kroppen? (Rossholt 2003)

lyder ekstremt, og det er ikke det, jeg vil nå

et personale ofte undskylder drenge fra en

f

h

af de andre børn i børnehaven.

flerkulturel baggrund med, at de har et

hånden. Han stod bare der og lavede ikke

dårligt sprog, når de slår eller sparker hinan-

noget. Så sagde Lise: “Karsten er chefen.”

den. Man kan spørge sig selv, om drenges

“Ja,” sagde Karsten, “jeg er chefen.” Trude

mange måder. Men set udfra et kønsligt leg-

handlingsrum er endnu mere fysisk begræn-

forholdt sig ikke til denne udtalelse, men

og læringsperspektiv kan det være interes-

set end pigernes med hensyn til valg af leg,

fortsatte med at hælde vand i hullet. Karsten

sant at stille nogle spørgsmål til teksten. Det

tøj og måder at bruge sproget på.

stod og svingede med spaden. Han stod en

virker som om, det er helt i orden for Karsten

meter fra dem og så på. Han hjalp lidt med

at gå lige lukt ind i en leg og være chefen.

at bruge kroppen rettet mod en anden =

til at grave, men det virkede som om han

Var Karsten chef i symbolsk forstand, mens

maskulinitet = kropslig begrænsning?

ikke helt vidste hvad han skulle, så han blev

Lise gjorde alt arbejdet? Fik de nogle erfarin-

stående. Lise bevægede sig med tydelige

ger af denne leg?

(Tillært) viden om: Høje lyde, at løbe,

Hvad siger det om de voksnes syn på ma-

Man kan tolke denne begivenhed på

Karsten havde ingen forhandlingsret. Jeg

skulinitet, krop og bevægelse? Hvad lærer

skridt hen mod de andre børn, som ikke fik

drengene gennem denne kropslige regule-

lov til at komme for tæt på, og gav ordrer til,

tolker det som om han aldrig kom ind i legen.

ring? Og hvilket syn har vi som pædagoger

hvad der burde gøres og forhandlede med

Karsten fik tildelt stillingen som chef, og han

på en leg som invaderer os kropsligt? Hvilke

Trude om, at de skulle hente nogle blade.

prøvede at indgå i legen sammen med pi-

former for bevægelse anerkendes i børne-

Karsten gik hen til mig og hviskede: “Du må

gerne, men de gav ham ikke det fysiske rum,

haven, og hvad lærer drenge og piger om

ikke sige noget, jeg kaster noget ler ned i

han efterspurgte. Kan man sige, at Karsten

bevægelse? Hvad bliver da gyldig viden om at

hullet.” Han gik tilbage og kastede en klump

fik en sproglig stilling, men at den manglede

være dreng og pige i en børnehave?

ler i hullet. Pigerne reagerede ikke. Så gik der

indhold? Karstens kropsliggørelse af relatio-

et stykke tid og han kastede endnu en. Så

nerne bestod både i at møde pigerne i sin

blev Trude irriteret og bad ham holde op.

leg, men da det så ikke gik, måtte han finde

Fortællingen om hvem der er chefen
To femårige piger legede i børnehaven med

Jeg spurgte: “Men er Karsten ikke chefen?”

på andre strategier til at få opmærksomhed

mudder og gravede store grøfter. De ledte

Karsten: “Jo, jeg bestemmer, for jeg er che-

på. Karstens måde at få opmærksomhed på,

efter fossiler i jorden. De samlede stenene

fen.”

var at smide lerklumper i vandhullet. Lise

op og lagde stenfossilerne i en bunke. Børnene, der kom cyklende forbi, fik lov til at

førte legen videre, satte præmisser op og
definerede sammen med Trude, hvad der

Lise: “Jeg er ikke chefen. Det er Karsten

passere, men kun efter tilladelse fra en af
pigerne. En dreng på fem år kom hen mod
pigerne. Han havde en lang plastikspade i

Jeg spurgte: “Men det er jo faktisk Lise
som er chefen her, er det ikke det Lise?”
som er chefen.”
Efter et stykke tid gik Karsten hen til nogle

videre skulle ske med hullet, vandet og bladene. Karsten var på besøg og hans chefstilling blev kun kropsliggjort gennem den verbale konstatering, at han var chef. Trudes
handlinger var hele tiden rettet mod hullet
og vandet. Hun forholdt sig kun til Karsten,
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PIG ERS OG DRENG ES SELVFORSTÅELSE...

når han henvendte sig til hende.
Det kan her være interessant at arbejde
videre med disse legescenarier, for blandt
andet at se på sproget og hvilken mening

Hvilke former for
bevægelse anerkendes i
børnehaven, og hvad

børnene lægger i det, og hvordan handlingen
ikke er umiddelbart forbundet med den voksnes definition af det at være chef i en leg.
Hvad lærer Karsten, og hvad lærer Trude og
Lise i legen?

lærer drenge og piger om
bevægelse? Hvad bliver
da gyldig viden om at
være dreng og pige i en
børnehave?

Kropslig bevægelse – pigers og
drenges plads i legen
I børnehaven holdt en af de voksne hyggesamling og spurgte drengene og pigerne,
hvad de ville tage med hjemmefra den næste
dag. Alle pigerne sagde dukker og alle drengene sagde bamser eller biler. Efter hyggesamlingen fortalte hun mig, at hun var så
glad for at drengene ikke havde sagt, at de

ville have dukker med, for hvad skulle hun så

er indvævet i vores sprog, og som efterhån-

mener jeg, at piger forventer at kommunika-

have sagt. Ja, hvad skulle hun have sagt? Det

den bliver til kropsliggjort viden. Når dren-

tionen mellem dem skal foregå på bestemte

er fint, at drenge tager dukker med i børne-

gene agerer, er disse handlinger også følel-

måder, for at legen kan opretholdes.

haven. Ja, det kunne hun have sagt. Hvad er

sesbetonede. Når pigerne er følelsesbeto-

Nogle af drengene i børnehaven bruger i

det, den voksne er bange for? Man kan læse

nede, er deres handlinger også aktive, men

legen en spade som forlængelse af kroppen.

denne fortælling som en del af en dualistisk

de er vanskeligere at synliggøre i børnehaven

Spaden har forskellige funktioner. Man kan

tænkemåde: en pige-dukke-femininitet og en

og skolen.

grave med den og bruge den som en forlænget arm i de forskellige konfliktsituationer

dreng-bil-bamse-maskulinitet. Der er måske
stadig mange af os som tror, at hvis drenge

Den samfundsskabte krop

som opstår. Det sker kun sjældent, at en

leger med dukker eller klæder sig ud i kjoler,

I stedet for at tale om identitet, kan vi bruge

dreng går hen og slår en pige eller en dreng

så bliver de feminine eller måske endda

begrebet ‘kropsselvet’ (Rossholt 1990). Vi ud-

uden synlig grund. Drenge kommunikerer i

homoseksuelle. Som pædagoger må vi bryde

vikler os til dem vi er, gennem de “stemmer”

relationer med andre piger og drenge. Hvis

med seksualitetsdiskurserne og i stedet læse

som omgiver os i samfundet. Vi er hele tiden

en pige løber efter en dreng og holder fast i

andre historier ud af fortællingen: historier

med til at påvirke, hvordan vi skal være, men

ham, svarer han måske igen ved at slå pigen

som handler om leg og læring i et bredere

vi spejler os i de andre og derfor søger vi an-

i hovedet med spaden. Så er det han erfarer,

perspektiv. Her er min pointe, at hvis vi som

erkendelse fra dem, som betyder noget for

at pigen begynder at græde, at der kommer

pædagoger ikke er bevidste om, hvordan

os, nemlig vores relationer. Vores biologiske

en voksen og at der bliver talt med store ord

kroppen og repræsentationer af kulturel

køn, er med til at give os erfaringer som op-

til ham. I nogle sammenhænge kommer der

maskulinitet og femininitet er sammenkoblet

deler vores samfund i piger og drenge, kvin-

andre piger til og sætter drengens handlinger

i form af viden, vil vores syn og fantasi stå i

der og mænd. Piger og drenge, og kvinder og

ind i en moralsk kontekst. De siger måske

stampe og vi vil ikke kunne fremme nye

mænd anerkender hinanden og har forvent-

ting som: “Man må ikke slå, Lars.” “Du ved

historier.

ninger til hinanden som kønnede individer.

selv, hvad de voksne siger.” Det er min erfa-

Jeg har tidligere (Rossholt 2002) sat

Mennesket adskiller sig fra dyrene, fordi vi

ring, at når piger begynder at sige sådan

spørgsmålstegn ved, om pigers søgen efter

har evnen til at reflektere. Vi tænker altså

noget, så gentager drengen de kropslige

anerkendelse hos den anden er med til at

over vore handlinger; etik og moral kan læses

handlinger pigerne netop har korrekset. Han

forstærke et ønske om lighed, både kropsligt

ind i denne tænkning. Jeg vil derfor argumen-

bruger spaden eller kroppen mod pigen igen,

og på andre måder. Piger udfordrer kroppen

tere for, at vi bør læse kønnet og kroppen ind

så hun falder og begynder at græde.

og rummet, men hvordan gør de det. Hvad

i de handlinger, vi vælger at gøre, og ikke kun

sker der, når piger er tydelige, både kropsligt

tale om individets udgangspunkt for leg og

mange forbindelser baseret på en sådan

og verbalt, og når de erobrer rummet i bør-

læring. For hvad betyder det egentlig? Hvis

form for kommunikation. Der er andre

nehaven? Hvilken indflydelse har det på

en pige leger sammen med de andre piger og

drenge som slår, hvis de ikke får lov til at

pædagogernes ståsted? Hvad sker der med

drenge i børnehaven, så responderer de på

låne en cykel eller deltage i en leg, men det

drenge som har let til gråd og som vil lege

hendes måde at bruge kroppen på og på

er ikke alle drenge der slår. Men det er dog

med dukker eller oftest leger med piger?

hendes sprog. Det mener jeg ikke er køns-

alligevel en fysisk proces der er til at få øje

Drenges brug af rummet udfordrer også

neutralt. I den børnehave jeg er i nu, leger

på, som fylder og som erfares kropsligt af de

kroppen og rummet. “Det er så nemt med

pigerne mest med piger; pigerne får derfor

børn som deltager i legen. Drengene synes

drenge,” er der nogle børnehavepædagoger

erfaring i at kommunikere med hinanden. De

selv det gør ondt og nogle af dem græder

der siger. “Drengene får det hele overstået

fleste piger bruger mange ord og begreber,

også. Køn skabes i relationer og i disse ek-

med en slåskamp, og så er den ikke læn-

og dem, som kan bruge mange ord og har en

sempler bliver den kulturelle maskulinitet af-

gere,” hører man ofte. Man har dog ikke

stor fantasi, bliver populære legekammerater.

prøvet og erfaret. Der er således tale om to

undersøgt, hvilken følelsesmæssig tilstand

Der er en hårfin balance mellem at tage og

forskellige ting, når man siger, at drenge skal

drengene er i bagefter. Det kunne måske

give i forhold til at være en attraktiv legekam-

slås fordi de har så meget krudt i sig, og når

lede til et spørgsmål om, hvornår det er leg

merat. Når en pige har været i sådanne rela-

man siger, at det er de relationer drengene

og hvornår det er mobning.

tioner et stykke tid, og hun får tilbagemel-

sætter sig i, som afstedkommer, at kommuni-

dinger om at hun er god at lege med, så

kationen bliver i form af slag og ikke nogen

agerer i verden, men at de bliver læst af de

mener jeg, at det giver hende erfaringer som

anden kropslig bevægelse.

andre med kønnede blikke. Derfor må vi læse

hun kan reflektere over og som kan kropslig-

de mange forskellige betydninger ud af en

gøres. De erfaringer hun gør sig i børnehaven

og samme historie i børnehaven, så vi med

er, som jeg ser det, ofte knyttet til forvent-

Voksenrollen i børnehaven
– praksishistorier

tiden kan overskride de kønsdikotomier som

ninger om, hvordan piger skal være. Dermed

Foucault (1996) mener, at vi forholder os til

Jeg vil hævde, at både drenge og piger

I løbet af en dag kan nogle drenge indgå i

f

h

en form for tænkning som kredser om

Jeg har for eksempel omtalt nogle praksis-

Er det sådan at piger og drenge udfører

normalitet. Han skriver om normaliserings-

fortællinger i denne artikel. Det er fortællin-

den samme handling, men får uens respons

magten. Vi diskuterer kun sjældent, hvad der

ger fra dagligdagen i børnehaven. Louise Bir-

fra de voksne i børnehaven, fordi personalets

er normalt, men vi tror, vi ved det. Vi har lært

keland introducerer begrebet praksisfortæl-

blik måske ikke er helt neutralt. Hvem er det,

og gjort det til basisviden, at der er nogle

linger i sin bog Pedagogiske erobringer

vi giver mest tid, opmærksomhed og er mest

værdier og holdninger som kun sjældent kan

(1998). En praksisfortælling er en fortælling

tålmodige overfor? Er personalets blik måske

opløses og stilles spørgsmål ved. Hvem

som bliver fortalt af børn eller voksne om sig

kønnet? Men hvad er et kønnet blik? Det er

bestemmer, hvordan piger og drenge skal se

selv, hinanden og om det, som sker i børne-

de forforståelser, vi som voksne har af hvor-

ud? Hvem er det der bestemmer, at dreng-

haven. Birkeland mener, at der er en nær for-

dan drenge og piger bør være, og som kom-

ene er mere aktive end pigerne i børne-

bindelse mellem erfaring og fortælling, og

mer til udtryk gennem den forstærkede kul-

haven? Hvem bestemmer, hvilke ord vi skal

kalder fortællinger et bindeled mellem hand-

turelle femininitet og maskulinitet.

bruge om leg? Magten kan indvirke direkte

ling og refleksion. Praksisfortællinger søger

på kroppen gennem diskurser om femininitet

at vende fokus mod barnet, for at give bar-

pædagogiske arbejde, bør vi forskere og bør-

og maskulinitet. Ifølge Foucault består spro-

net en subjektstatus. Som voksne har vi

nehavepædagoger observere, hvordan

get af repræsentationer af diskurser og kritik.

noget, vi kan lære af barnet.

drenge og piger forholder sig til hinanden i

Viden er en form for diskurs. Dekonstruktion

Prøv at følge et af børnene et stykke tid,

For at kunne komme videre med vores

legen. For bedre at forstå, hvordan vores

er en kritikform som yder modstand mod

og læg mærke til de relationer, han eller hun

selvbillede er koblet til sproget som kropslig-

det, der tages for givet. Man benytter såle-

indgår i. Hvad snakker de om? Hvad leger

gør vores tænkning, må vi se krop og køn i

des dekonstruktion til at give stemme til det

de? Hvad sker der, når andre børn kommer

sammenhæng. Det har været målet med

tavse, det usagte: de dobbelte meninger, val-

ind i legen? Og hvad gør du, hvis de har brug

denne artikel at fremme forskellighed og

gene og strategierne som kritikform åbner

for dig? Hvad er det børnene bruger dig til?

kompleksitet i forhold til det at være pige og

nemlig op for mange meninger, i stedet for

Når du har skrevet nogle af hverdagshistori-

dreng i vores samfund og at læse kroppen ind

én mening, kaos i stedet for system og nye

erne ned, kan du måske sætte dig sammen

i piger og drenges praksisfortællinger. Efter-

retninger i stedet for det allerede etablerede.

med resten af personalet og så kan I disku-

som sproget er kønnet, må vi som pædago-

Jeg vil derfor argumentere for en dekonstruk-

tere historierne. Bryd historien op og spørg

ger blive mere bevidste om, hvordan vi tilret-

tion af børnehavens praksishistorier.

ind til den:

telægger leg og læring i børnehaven. Hvordan
står det til med drengepigerne og pigedrengene (tøsedrengene) i børnehaven? Uden at
det nævnes med ord, at vi ikke kan lide drengepiger eller pigedrenge, så vil jeg hævde, at
der eksisterer en usynlig femininitets- og ma-
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PIG ERS OG DRENG ES SELVFORSTÅELSE...

For bedre at forstå, hvordan

skulinitetsakse i vores samfund, som vi aldrig
diskuterer fagligt (Rossholt 1990).
For lidt feminin

h

f

for feminin

For lidt maskulin

h

f

for maskulin

vores selvbillede er koblet til

Det er vigtigt ikke at være for feminin og for

sproget som kropsliggør vores

lidt feminin, men at være tilpas feminin. Det

tænkning, må vi se krop og køn i
sammenhæng.

er vigtigt ikke at være for maskulin og for lidt
maskulin, men at være tilpas maskulin. Standarden for hvad der er tilpas feminint og
maskulint ændrer sig, men det er en indforstået viden. Den som definerer standarden
for hvad der er normalt, sidder inde med en
enorm magt. Set med mine øjne er vores
ansvar som pædagoger at tilbyde drengene
og pigerne nye historier.

Forslag til videre arbejde
Hvis man vil arbejde indenfor det pædagogiske felt, må man begynde med sig selv som
pædagog. Det er formålsløst at ommøblere
hele børnehaven og give pigerne biler og
drengene dukker og tro, at det var et tilstrækkeligt pædagogisk oplæg til forandring.
Det kan være en delmetode, men der er andre ting som er lige så vigtige at fokusere på:
• Den voksnes blik. Dit blik er ikke neutralt.
Det er farvet af den kultur du lever i. Derfor
skal personalet arbejde sammen om at fortolke og analysere de forskellige praksishistorier. Der skal arbejdes med praksishistorier som knytter an til sociale relationer og konflikthåndtering.
• Kortlæg hvad børnene laver og hvad I gør
sammen med børnene. Hvordan bruger
piger og drenge ude- og indearealer? Får
børnene udfordret de sider, de ikke viser til
daglig, både verbalt og kropsligt?
• Læs køn og kropslige bevægelser ind i de
praksishistorier I arbejder med. Antag et
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– Davies, Bronwyn (1983, 2003). Frogs and Snails and Feminist Tales –

tionsmønstre og tilbyd andre måder at
kommunikere på.
• Hvilke følelser kommer frem, når der arbejdes på denne måde? Bliver du provokeret?
Oplever du en indre modstand eller sårbarhed?

Preschool Children and Gender. Cresskill, New Jersey, Hampton Press Inc.
– Davies, Bronwyn (1993). Shards of Glass: Children Reading and Writing
Beyond Gendered Identities. Australia, Allen&Unwin.
– Foucault, M. (1996). Tingens orden: en arkeologisk undersøkelse om mennesket.
Oslo, Aventura Forlag.
– Rossholt, N. (1990). Madonna og Muskler: kropp og kjønn i

• Når I har arbejdet med jeres eget blik og
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Til slut vil jeg bede jer bemærke, at det at
arbejde med kønsperspektiver i dagtilbudene

(Under bearbejdelse til artikel i internationalt tidsskrift).
– Rossholt, N. (2003). Barnekultur og kunnskapsproduksjon –

i høj grad handler om at fortælle nogle helt

Jenters forståelse av seg selv i et relasjonelt perspektiv –

andre historier om drenge og piger, end man

hva har det med kropp å gjøre? HiO-notat 17,

tidligere har gjort.

Q

Høgskolen i Oslo.

Hverdagslivet som
læringsrum
I børnehaven Vægterparken er man opmærksom på at der er
megen vigtig læring, der finder sted i det hverdagsliv, som
udfolder sig i institutionen. Nedenstående beskrivelse søger
derfor at sætte ord på, hvorledes en bred vifte af læreprocesser kan afdækkes ved at man ser nærmere på en
autentisk hverdagsaktivitet, hvor samværet udgør et
væsentligt element. Aktiviteten her er centreret omkring en
gruppe børn, der i fællesskab med en voksen laver noget
sammen, hvor børnene kan se sig selv og det
meningsfulde i det de gør.
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I børnehavegrupperne tilbereder vi hver dag

ved selv at komponere deres egne tallerkner

sociale fællesskab, herunder samspillet bør-

eftermiddagsmåltidet sammen med børnene.

stiller krav til både tilberedningen og serve-

nene imellem og mellem barn og voksen, der

De voksne hjælper naturligvis til, men selve

ringen af maden – den skal tale til deres

i realiteten er den bærende kraft i aktiviteten.

tilberedningen er børnenes ansvarsområde.

sanser: den skal dufte, være en fryd for øjet

Og via dette fællesskab udspringer og udfol-

Måltidet består af årstidens forskellige økolo-

og smage dejligt. Hele seancen omkring mål-

der også sproget og tænkningen sig. Den

giske frugter og grønt, samt af økologisk

tidet udgør derfor i mange henseender en

voksne lader sproget følge handlingen. Når

brød og smør. I Vægterparken har vi valgt at

slags ramme, hvori børnene blandt andet ud-

barnet skal skære æblet over, men har svært

arbejde målrettet med madkunst. Baggrun-

vikler og opøver deres handlekompetencer,

ved at få det til at ligge stille, siger den

den for dette valg er, at vi er meget bevidste

således at de kan tilfredsstille deres egne

voksne for eksempel, mens hun viser det til

om æstetikken og dens betydning for såvel

basale behov i det sociale fællesskab. I kraft

barnet: “Hold æblet fast med den ene hånd

børnehavebørn som for vuggestuebørnene.

af det bevidste arbejde med æstetikken og

og skær æblet midt over med den anden

Denne bevidsthed kommer blandt andet til

måltidet i børnehaven, udgør den fælles til-

hånd.” Ved at lege med ordene og følge tan-

udtryk ved, at vi dagligt prioriterer at bor-

beredningsaktivitet et unikt læringsrum, som

kernes spind, ved at spørge til handlingen,

dene i vuggestuen og børnehaven omkring

dagligt bliver udfordret og udviklet med bør-

ved at prøve sine ideer af i handling, og ved

spisetid bliver dækket med blomster og

nene som hovedaktører.

at erfare og reflektere sammen over tingenes

levende fyrfadslys i smukt dekorerede glas.

Det er oplagt, at det konkret er den

forunderlige verden, opstår der nye tanker,

voksne der skaber rammerne til at kunne for-

nye refleksioner, nye handlemuligheder, og

des jævnligt i tilberedningen af måltidet. Ved

undre sig sammen med børnene. Hvordan

nye måder at gøre tingene sammen på. Og

hjælp af små urteknive skærer de dagens

ser æblet ud indeni, når det er skåret midt

på den måde dannes der grobund for livslang

frugt og grønt i mindre stykker, hvorefter de

over? Hvorfor er der et kernehus, en stilk og

læring gennem børnenes egen aktive hand-

så arrangerer maden på lerfade i mønstre og

en blomst? Og hvordan skærer man det væk?

len og medvirken i dagligdagen.

farver, de selv komponerer. Børnenes glæde

Men det er dog dialogen, som opstår i dette

Alle børnene fra børnehaven deltager såle-

f

h

Et eksempel på
hverdagslivet som læringsrum

bare sådan her,” og vipper kernerne ud med

len ned på siden, holder den med den ene

knivspidsen. Anna kigger på Lotte og gør det

hånd og begynder så at skære. “Se Rikke, jeg

(En voksen og to børn er gået sammen om

samme. Dernæst skærer de æblerne i mindre

kunne godt selv,” råber hun. Derefter dækker

at tilberede dagens eftermiddagsmåltid. Den

stykker. Nogle af dem er meget små og

pigerne rullebordet med brød, frugt, smør,

voksne hedder Rikke og børnene hedder

tynde – dem putter de i munden – de andre

glas, lerkander, mælk, tallerkner og smøre-

Anna og Lotte.)

bliver arrangeret på fadene med kommenta-

knive og kører det ind på stuen.

Begge piger vælger at skære den samme

ren: “Jeg vil lave en blomst,” hvorpå Lotte

slags frugt – de er jo veninder. De har hver

lægger æblestykkerne rundt langs kanten på

Refleksioner om læring

deres æble, som de har skåret midt over. De

fadet. “Det vil jeg også,” siger Anna og

Dette er et eksempel på, hvordan vi tilbere-

prøver sig frem i forhold til, hvordan halvde-

lægger så sine æblestykker på samme måde

der eftermiddagsmåltidet sammen med bør-

lene skal ligge, så de kan skære dem over

som Lotte.

nene. Børnene lærer via handling at bruge et

igen. Det er svært, kan jeg se. Jeg siger ikke

Nu vil Anna gerne skære bollerne over og

værktøj, de lærer, hvordan man skal håndtere

noget, men lader dem selv prøve sig frem.

jeg viser hende, hvordan hun skal gøre –

en kniv for at kunne skære frugt og brød.

Æblerne vipper på den ene side, og hvis man

holde på bollen med den ene hånd og skære

Derudover udvikler og styrker de deres øje-

vender dem om, er det lidt svært at skære i

med den anden. Hun prøver at trykke kniven

hånd-koordination og finmotorik ved at

æbleskrællen. Efter nogle forsøg spørger

igennem bollen, men det vil ikke lykkes for

prøve at holde med den ene hånd, skære

Anna, hvordan man gør. Jeg viser hende det

hende. Jeg tilbyder min hjælp, men hun tak-

med den anden og samtidigt flytte fingrene

på hendes æble ved at holde på æblet, og

ker nej. Så vender hun sine hænder og bollen

uden at skære sig. Bollen bliver skåret over,

mens jeg er ved at skære det igennem, skri-

og kniven således, at hun skærer væk fra sig

de skærer frugten i forskellige faconer,

ger hun: “Stop Rikke, jeg kan godt selv.” Og

selv. Det vil stadigvæk ikke lykkes. Så tager

kvarte, halve, kantede, og de skaber figurer

jeg giver hende kniven og hun fortsætter selv

hun bollen op i den ene hånd og nærmest

ved selv at arrangere frugtstykkerne på fade

med at skære. Imens kigger Lotte på, hvor-

borer kniven rundt i bollen lige som en

efter smag, farve og form. Handlingen,

dan jeg gør, dernæst på Anna og så prøver

skruetrækker. Nu tilbyder jeg min hjælp igen

kropsliggørelsen og børnenes egen aktivitet

hun så selv igen. Det lykkedes. “Nu skal ker-

og mine hænder er lige ved at tage bollen og

giver erfaringer i et socialt fællesskab; et fæl-

nerne ud,” siger de, og prøver at få dem ud

kniven fra hende, mens jeg siger: “Nu skal

lesskab, hvor den voksne skaber tid og rum

med knivspidsen. Først skærer de rundt i

jeg gøre det.” “Nej!” skriger hun, “STOP,

for fordybelse, forundring og grobund for

kernehuset, men så siger Lotte: “Se man gør

Rikke, jeg kan godt selv.” Så lægger hun bol-

læreprocesser.
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I Vægterparken er vi opmærksomme på, at
hver gang vi gør noget for børnene, som de
selv kunne have gjort, fratager vi dem muligheden for at erfare og udvikle sig. I forbindelse med aktiviteten omkring eftermiddagsmåltidet tilstræber vi derfor at tage udgangspunkt i børnenes sanser og relationer til hinanden, og i deres samspil med de voksne. På
den måde opnår børnene en følelse af, at vi
har lavet noget sammen, som vi skal give til
vores kammerater nede på stuen. Stoltheden
ved selv at køre rullebordet ned på stuen og
sige, “nu kommer frugten,” er ikke til at tage
fejl af. Børnenes ansigter giver tydeligt udtryk
for følelsen af at: “Vi har skåret frugten til jer
i dag, se på os, vi er noget særligt.”

Q

Børnehaven Vægterparken
Vægterparken 452
2770 Kastrup
Børnehaven Vægterparken
er en 0-6-års institution
med 75 børn.
Børnene er fordelt i to
vuggestuegrupper og to
børnehavegrupper.

Læring i det
moderne samfund
Hvis ‘svaret’ på at kunne leve i det moderne samfund, er
læring fra vugge til grav – hvad vil det så sige at lære?

Det moderne samfunds læringskrav
Mennesket i det moderne samfund bliver i
stigende omfang mødt med kravet om

Denne artikels budskab skal ses som en udfordring til de

læring. Begrebet læring er blevet et positivt

gængse forestillinger om læring og læringsprocesser: En

ladet slagord og bruges overalt, forstået på

udfordring til vanetænkning omkring læring, forstået som

den måde, at når bare “noget” har “noget”

den bedrevidende der lærer den mindrevidende, hvad der

med læring at gøre, fremstilles dette “noget”
i positive vendinger. Læring ses som en livs-

er værd at lære. Der tages afsæt i det moderne samfunds

lang proces, hvor det især handler om udvik-

krav til livslang læring, og til kravet om læring set som

lingen af individuelle kompetencer. Og læring

individuelle kompetencer. Aktuelle læringstiltag

er noget den enkelte selv er ansvarlig for.
Udviklingen med et stadigt stigende

problematiseres som tiltag, der ensidigt baserer sig på det

læringskrav hænger overordnet sammen med

indrestyrede barn eller adfærdsregulerende teknikker.

udviklingen af samfundets kompleksitet. Den

Artiklen sætter herefter fokus på vigtigheden af
mestringen af interpersonelle relationer og ser det som
den største udfordring for barnet af i dag – og hermed
som den største udfordring for det pædagogiske arbejde.

hastige, samfundsmæssige forandring medfører blandt andet øgede kvalifikationskrav i
de fleste arbejdslivssammenhænge. Således
bliver den enkelte stillet overfor kravet om
øgede kvalifikationer og kompetencer i arbejdslivet, idet arbejdsprocesserne i enhver
type job ligeledes er blevet mere komplekse,
hvorfor der forventes noget mere af den
enkelte. Men også i tilværelsen uden for arbejdslivet bliver mennesket mødt med krav
om at kunne agere i det moderne samfund.
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Af Jette Svare,
pædagog og cand.psych.,

Den enkelte må kunne orientere sig i den
moderne verden, må kunne kommunikere,
have viden og indsigt og samtidig udvikle ev-

seminarielærer

nen til at sortere i den strøm af viden og in-

ved Københavns

formation, der kontinuerligt tilflyder den en-

Socialpædagogiske

kelte. Man skal som menneske derfor kunne

Seminarium.

agere på mange forskellige arenaer, kunne
beherske og mestre livsvilkårenes afledte
krav og realisere sig selv. Desuden har udviklingen samtidig medført en stigende individualisering, hvor det enkelte menneske i langt
højere grad står alene med eget ansvar for
ovennævnte mestringer og eget ansvar for
levet liv. I forhold til læring betyder det, at
den enkelte må involvere sig personligt i udviklingen af læring og læringsstrategier for at
kunne realisere og iscenesætte sig selv. Den
enkelte må således kontinuerligt have øje for
og forståelse for egne individuelle kompetencer, og have øje for egen personlig udvikling.

Definitioner af læring,
gængse forestillinger

eget ansvar. Dette lægger i høj grad op til

Den enkelte elev forventes således selv at

indre styring, til selvdisciplin med kravet om

være hovedansvarlig for egen faglig og per-

Den samfundsmæssige udvikling har som

at kunne få øje på konsekvenser af egne

sonlig udvikling, og for egen ageren i en tur-

nævnt medført ikke bare mere omfattende

handlinger, til ansvar og til viljestyring. På

bulent virkelighed.

kompetencekrav, men også ændrede krav,

den måde stilles der altså krav om, at den

samt ændrede betingelser for tilegnelse af

enkelte – også i en meget tidlig alder – skal

aktuelle behov for og forventninger til en an-

de nødvendige kompetencer. Denne udvik-

have en psykologisk forståelse af egen indi-

derledes skole- og læringsform. Derudover

ling må nødvendigvis medføre brud med de

viduel kompetence, samt egen kompetence-

stemmer projektet fint overens med projekt

gængse forestillinger om, hvad læring egent-

udvikling.

Trin for Trin, der anvendes i andre sammen-

Projekt SKUB rammer tilsyneladende nogle

Samlet kan man sige, at hele samfundet

hænge, men som ligeledes har fået megen

kan betragtes som ‘skole’ og at læring for-

opmærksomhed fra såvel politisk hold som

nogle markant indgroede forestillinger om,

stået som kontinuerlig kompetenceudvikling,

fra medierne. Egentligt er Trin for Trin en

hvad læring er og hvordan læring fortrinsvis

er blevet det moderne menneskes omdrej-

‘fordansket’ udgave af det amerikanske

finder sted. Disse forestillinger stammer pri-

ningspunkt fra vugge til grav. Jeg vil derfor gå

“Second Step”, som er et undervisningspro-

mært fra egen skolegang og henviser til en

over til at se på, hvilke aktuelle tiltag der i

gram udviklet med henblik på voldsforebyg-

traditionel opfattelse af læring som ind-

øjeblikket vinder gehør inden for læreproces-

gelse. Den bagvedliggende intention for

læring. Lærerens merviden blev gennem tra-

tænkning i børnehøjde.

dette undervisningsprogram har været at

lig er for en størrelse.
De fleste voksne danskere har formentlig

udvikle børns sociale og følelsesmæssige

ditionel undervisning formidlet til den mindrevidende elev. Denne læringsform henviser

Aktuelle tiltag

kompetencer helt ned til 4-års alderen. Pro-

til den aktive underviser og den passive

Som konkretisering af ovennævnte og med

jekt Trin for Trin udmærker sig således ved i

(modtagende) elev, der gennem ydre regler

henblik på videre drøftelse skal her frem-

udpræget grad at sætte fokus på den psyki-

og disciplin skulle lære, hvad der ansås for

hæves to væsentlige og aktuelle tiltag, der i

ske, adfærdsmæssige styring af børn. Projek-

værd at lære (pensum). Talrige erfaringer har

disse år vinder udbredelse og som er gen-

tets metode anvendes fortrinsvis i for ek-

vist, at denne måde at lære på er yderst

stand for omfattende interesse blandt pæda-

sempel børnehaveklasser, som ved hjælp af

uhensigtsmæssig af flere grunde: Dels fordi

goger. Det ene er projekt SKUB i Gentofte,

adfærdsregulerende teknikker skal lære bør-

man simpelthen ikke kan lære noget ved at

det andet er det amerikansk inspirerede pro-

nene at beherske uvelkomne følelsesmæs-

blive sat i en passiv rolle – aktiviteten skal

jekt Trin for Trin.

sige udbrud som for eksempel vrede. Pæda-

derimod komme fra den lærende selv; dels

Projekt SKUB i Gentofte har i de seneste år

gogen eller læreren viser tavler og fotos af

fordi læringsformen, med det markante fokus

lagt op til en anderledes måde at forstå

børn, der udtrykker henholdsvis vrede,

på pensum, er utidssvarende som eneste

læring og læringsprocesser på. Det er en

glæde, sorg og lignende. Herigennem skal

pejlemærke for læring, idet samfundets- og

måde, der forsøger at indfange nye lærings-

børnene så udvikle empatisk formåen og af

arbejdslivets udvikling har afstedkommet, at

behov og nye måder at drive læring på i

pædagogen blive guidet til den mest “rig-

andre læringsformer er mere relevante, for

skole- og fritidssammenhænge. Det nye er

tige” reaktion i forskellige sociale sammen-

eksempel projektarbejdsformen. Ved denne

blandt andet en anden inddeling af børn i

hænge. Løbende gentages disse “rigtig-reak-

læringsform er den enkelte mere styrende for

ikke-aldersopdelte, ikke-traditionelle klasse-

tion-læringsseancer” og tages op i forbind-

egen læringsproces, mere aktiv og vælger i

rum, hvilket vil sige en anden gruppering af

else med hverdagens hændelser i løbet af

langt højere grad “hvad der er værd at vide”.

børnene og en anden rumfordeling. Pædago-

ugen. Det vil sige, at denne metode lægger

Herudover lægger denne arbejdsform op til

gisk opereres der med et værdigrundlag, som

op til, at det enkelte barn udvikler sin evne til

samarbejde, nysgerrighed og kommunikation

ved hjælp af positivt ladede ord beskriver

at styre sig selv, styre egne kompetencer og

med andre i projektgruppen med mere.

børn og voksnes dagligdag. Det drejer sig om

egne følelsesmæssige udbrud.

At lære på nye måder, for eksempel gen-

ord som glæde og engagement, faglighed,

nem projektarbejde eller andre gruppeaktivi-

kreativitet, mangfoldighed, inspiration samt

Overflødige voksne

teter stiller naturligvis nye krav til såvel den

fleksibilitet i organiseringen. Det drejer sig

I de førnævnte projekter prioriteres barnets

enkelte i gruppen som til hele gruppen af

om tryghed, samarbejde og respekt, samt

indre styring altså meget højt, og hermed

samarbejdspartnere. Først og fremmest kan

tradition og fornyelse. Børnene stempler så-

rammer de en tendens i tiden om behovet

man sige, at udviklingen er gået fra ydre sty-

ledes ind om morgenen (efter devisen om

for læring og læringsprocesser, forstået som

ring til indre styring. Hvor det tidligere var

flekstid), hvorefter de arbejder i projektgrup-

netop barnets tilpasning til omgivelsernes

læreren, pædagogen, skolen eller institutio-

per med integration af informations- og

krav.

nen der gennem disciplin, regler og retnings-

kommunikationsteknologi. Ser man lidt bag

linier sørgede for og havde ansvaret for hvad

om projektet fornemmer man tydeligt, at det

være, at der er så meget barnet skal nå at

der fandt sted, er det i dag den enkeltes

i høj grad lægger op til barnets indre styring.

lære, at der er så mange krav og forventnin-

Den bagvedliggende tankegang synes at

f

h

ger fra omgivelserne, at jo før og jo mere

tendenser rammer netop min afgørende

betyde, at “verden åbner sig,” at nysgerrig-

effektivt man kan sætte ind i barnets verden

pointe omkring relationerne, som jeg efter-

heden bliver pirret, og at forståelsen af fæn-

– jo bedre. En tankegang der falder helt i

følgende vil udfolde nærmere.

omener i omverdenen bliver styrket. Vi er jo
sammen om noget, børnehavebarnet er

tråd med røster, der mener, at barnet alle-

sammen med andre i legen og gennem legen

rettelagt læringsmiljø. Et læringsmiljø som

Læring som mestringen af
interpersonelle relationer

forbereder dem på skolens krav til læring,

At kunne begå sig i det moderne samfund

skruet sammen. Så udover at barnet lærer

der igen forbereder børnene på uddannel-

handler i høj grad om at kunne indgå i so-

noget om andre og sig selv gennem de an-

sens og

ciale relationer. Det gælder såvel børnehave-

dre, tilegner barnet sig omverdenen gennem

arbejdslivets krav til livslang læring. Følges

barnet, skoleeleven som den voksne i

legen. Den sociale kompetence er ikke no-

den tankegang helt til dørs, ser det tilsynela-

arbejdslivet. Det meste af det vi som menne-

get, der kan læres instrumentelt ved hjælp af

dende ud til, at jo tidligere barnet – af den

sker foretager os, foretager vi sammen med

plancher, tavler og de voksnes ‘italesættelse’

voksne – præsenteres for opstillede lærings-

andre mennesker. Derfor er evnen til at

alene. Det kan kun læres i samværet, det skal

miljøer jo bedre. Noget lignende kan proble-

kunne interagere med andre så altafgørende

mærkes på kroppen, det skal inderliggøres og

matiseres med hensyn til indrestyringen, det

for hvordan livet forløber. Og dermed bliver

blive til en del af den enkeltes væren i verden

vil sige jo mere effektivt barnet lærer at styre

mestringen af interpersonelle relationer

– sammen med andre. Det vil sige, at den

sig selv og egen kompetenceudvikling, jo

måske den allervigtigste kompe- tence: En

sociale kompetence ikke læres ved at bør-

mere synes de voksne at blive overflødige.

kompetence, der fortjener mest mulig op-

nene i alt for høj grad overlades til sig selv

Og det er her de seneste tiltag for alvor

mærksomhed fra pædagoger, forældre og fra

uden voksnes tilstedeværelse. (En kritik der

tager fejl. Mest fordi den yderste konsekvens

politisk side.

for øvrigt er rejst og refereret i dagspressen

rede i børnehaven skal præsenteres for et til-

af den slags Robinson Crusoe-tankegang –

Det er ikke noget der ‘bare’ kommer af sig

får barnet en oplevelse af, hvordan verden er

af skolebørnene selv ved det omtalte SKUB-

eneren på en øde ø – ikke tager højde for, at

selv, det skal læres og det læres livet igen-

projekt). Børnene har med andre ord brug for

man ikke alene kan være omdrejningspunkt,

nem. Det læres gennem at være tilstede, at

at blive vejledt af voksne, der har blik for at

motor og fortløbende evaluator for eget liv,

være ægte i samværet, at spejle sig i den an-

kvalificere de sociale relationer.

egne læringsprocesser uden spejlingen, rela-

den for derigennem at blive klogere på sig

tionen til ‘den generaliserede anden’. Kritik-

selv, de andre og omverdenen. At kunne

ken af omtalte projekter og sammenlignelige

interagere med andre mennesker vil samtidig

Pædagogens relationsarbejde
som det ypperste for al læring
Ved først og fremmest at sætte fokus på barnets evne til at kunne indgå i sociale relationer, får pædagogen en meget væsentlig rolle.
Hun skal agere som relationsarbejder og skal
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LÆRI NG I D ET MOD ERN E SA M FU N D

kontinuerligt have øje for de mangfoldige
relationer, som eksisterer i daginstitutionen,
ikke alene mellem børnene indbyrdes men
også mellem hende selv og det enkelte barn,

Den sociale kompetence er ikke
noget, der kan læres instrumentelt
ved hjælp af plancher, tavler og de
voksnes “italesættelse” alene. Det
kan kun læres i samværet, det skal
mærkes på kroppen, det skal inderliggøres og blive til en del af
den enkeltes væren i verden –
sammen med andre.

hende selv og gruppen af børn og mellem de
voksne. Måder at være sammen på smitter
af, børnene ser og mærker hendes relation
til såvel barnet selv, som til andre børn og
voksne. Pædagogen er helt klart en væsentlig figur, barnet spejler sig i og én barnet imiterer. Gennem selve relationen lærer barnet
ikke blot hvilken karakter den konkrete relation har, men også hvordan relationer fungerer alment, hvordan man sætter sig i den
andens sted, forstår den anden og gensidigt
tager hånd om hinanden. Herigennem lærer
barnet at være empatisk, at forstå andre
mennesker, sig selv og egne reaktioner, samt
forstå “det at være menneske”. Og gennem
denne gradvise bemestring breder verden sig

ud, og barnet tilegner sig sin omverden gen-

respons fra andre. Barnet spejler sig i den

handler om at kunne tilbyde forskellige slags

nem relationerne. Det lærer hvordan man er

anden, der opbygges relationer og oplevel-

læringsmiljøer for børnene. Der er krav og

sammen med andre og det lærer, hvad det er

sen af fællesskab bliver fremherskende.

forventninger som udspringer af en kongs-

man er sammen om. For eksempel lærer bar-

Konkret kan der arbejdes med det narra-

tanke om, at jo tidligere man igangsætter

net gennem den fælles aktivitet at tegne,

tive på flere forskellige måder. En af måderne

børns læreprocesser jo bedre; desuden inde-

både noget om at kunne omgås med de an-

er at få børnehavebørn til at fortælle histo-

holder denne tænkning også en implicit for-

dre børn og den voksne. Ydermere lærer det

rier til de andre børn, samtidigt med at de

ventning om, at de voksnes suveræne tilret-

gradvist også noget om farver, papir og

voksne skriver historierne ned. Denne måde

telæggelse af diverse læringsmiljøer udgør

andre materialer, og det udvikler også egen

styrker børnenes sprog, fantasi og selvværd.

den optimale metode.

evne til at kunne tegne. Men pointen her er,

De bliver taget alvorligt, får oplevelsen af at

at det er relationen som kommer først – vi er

være noget særligt, de bliver lyttet til og

til den tankegang, de fremherskende for-

ikke noget som mennesker uden relationen.

mærker responsen fra de andre børn, mens

ståelser af læring i børnehøjde indeholder.

Vi lærer ikke meget – om overhovedet noget

de fortæller. En anden måde at arbejde med

Hvordan forstås begrebet læring – er der

– ved udelukkende at tage afsæt i, hvad der

det narrative på er ved hjælp af ‘kuffertmo-

snarere tale om tilpasning? Eller er det også

skal læres og slet ikke hvis det drejer sig om

dellen’, som er inspireret af den italienske

på børnenes præmisser? Sættes der for me-

mindre børn.

måde at arbejde med ‘den integrerende bag-

get fokus på opøvelsen af indre styring, på

grund’ på. Ved hjælp af denne metode sam-

adfærdsregulerende tiltag? Og hvad har man

Den narrative tilgang som eksempel

ler børn minder, historier og ‘spor’ fra f.eks.

som pædagog egentlig at sætte overfor kra-

Barnets opvækst foregår i dag i en kompleks

deres børnehavetid videre til skoletiden. Bør-

vet om læring? En refleksion over læringsbe-

verden. Barnet må kunne fungere på mange

nene kan skiftes til at fortælle om, hvad

grebets betydning, altså hvad forstås egent-

forskellige arenaer med forskellige værdisæt,

deres kuffert indeholder og får hermed mu-

lig ved læring og hvilket afsæt bør en

forskellige forskrifter og forventninger. Bar-

ligheden for at italesætte egne erfaringer, få

læreproces medtænke, må være på sin plads

nets verden er præget af omskiftelighed, for-

respons og eventuelt få korrigeret eller styr-

– set fra en pædagogisk synsvinkel. Ellers en-

andringer og mange udfordringer. Det skal

ket den mening, der hidtil er lagt i disse erfa-

der det nemt med at gamle tilpasningsstrate-

lære at kunne begå sig socialt i skiftende

ringer. Det skaber samtidig kontinuitet i bar-

gier og amerikansk importerede læringsfor-

sammenhænge og det står alene med en

nets liv og udvikling, og kan danne grobund

skrifter kopieres. Som pædagog må arbejdet

enestående kombination af forskellige are-

for at videreudvikle og nuancere tidligere

med det relationelle sættes øverst på dags-

naer. Barnet skal derfor lære, hvordan det

erfaringer. Oveni alt dette kan det lette over-

ordenen, fordi det kun er gennem relationen

forholder sig i den ene og den anden sam-

gangen mellem børnehave og skole.

til andre mennesker, vi som mennesker ud-

menhæng, hvilke regler, forventninger og

Afslutningsvis skal også arbejdet med livs-

Som pædagog må man forholde sig kritisk

vikler os. Og det gælder både børn og

værdier den enkelte sammenhæng med

historier nævnes, idet det også kan repræs-

voksne, ligesom det både gælder barnet og

andre mennesker tilbyder – en nødvendig

entere en måde at arbejde med det narrative

pædagogen, som gensidigt lærer af og udvik-

mestring for at kunne vælge til og fra.

på. Ved hjælp af fotografier, videooptagelser,

ler hinanden via den relation de har.

Denne mangfoldighed af relationer, af ak-

Q

tegning af livstræ, familiealbum eller besøg i

tiviteter og samvær bærer barnet selv i sin

hjemmet fortæller barnet sin livshistorie.

egen unikke omverdenshorisont. Sammen-

Denne måde at arbejde med det enkelte

hængen mellem verdenerne og deres forskel-

barn på strukturerer den enkeltes erindringer

Litteratur

lighed foregår inden i barnet og påvirker bar-

og baggrund, og giver støtte til fortællerens

– Clausen, B. m.fl. (1997). Livshistorier i pædagogisk

nets indre liv og dets personlighed, herunder

udvikling af selvfølelse. Dette arbejde fore-

dets erfaringer, følelser og tanker. I en kom-

kommer mest inden for det specialpædago-

pleks verden er der i høj grad brug for at ‘ita-

giske område og som regel med større børn.

lesætte’ sin egen unikke verden. Denne ‘ita-

Ikke desto mindre har nogle af disse meto-

lesættelse’ kan foregå gennem barnet som

der også sat sig igennem i arbejdet med

fortæller en fortælling om eget liv, egne ople-

mindre børn inden for daginstitutionsområ-

velser og egne indtryk. Det kan foregå gen-

det. Livshistoriearbejdet giver kort sagt en

nem “fortællinger om fortællinger”, det vil

enestående mulighed for at arbejde med

sige historier, barnet selv laver, eventyr der

relationen til det enkelte barn.

fortælles eller historier der udspringer spon-

arbejde. København, Semi-forlaget.
– Gregersen, Lone. (red.) (2002). Bogen om trin for
trin. Cesel, Specialpædagogisk Forlag.
– Hansen, M. (2002). “Læring.” I Psykologiske grundtemaer, red. Ole Løw, Kvan.
– Hammerhøj, L. (2001). “Selvdannelse og smag for
viden.” I Dansk Pædagogisk Tidsskrift (DPT) nr. 2
2001.
– Neubert, A. (2003). “SKUB til vaner og virkelighed –
en præsentation af Gentofte kommunes skoleudvik-

tant. Gennem disse fortællinger sættes der

Afslutning

herved ord på erfaringer, tanker og følelser,

Som pædagog i en daginstitution bliver man

og disse nuanceres og der kommunikeres via

stillet over for mange krav, som nu også

lingsprojekt.” DPT nr. 3 2002
– Rasmussen, J. (1996). Socialisering og læring i det
refleksivt moderne. Unge Pædagoger, 1996.

Læring i Børnehuset
Mariehønen
Børnehuset Mariehønen er en lille institution omkranset af en
have med gamle æbletræer. Børnehuset blev for nylig (den
1. august 2002) genåbnet med en ny tilbygning, nyt navn og en
ny personalegruppe. På baggrund af disse omstændigheder
befinder institutionen sig stadigvæk i en slags opstartsfase. Det
er en spændende tid og i den følgende tekst beskriver
Mariehønen deres bud på, hvordan de søger at organisere
hverdagen udfra et overordnet hensyn til børnenes læring,
erfaringer og oplevelser, som forgår i samspil med institutionens
øvrige børn og voksne.
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BØRN EHUSET MARI EHØN EN

Der skal være åbenhed
i forhold til at børnene
skal inddrages
og have indflydelse
på hverdagen alt
efter alder.

I Mariehønen er der særligt to aspekter af

Det første område vedrører åbenhed, hvor

• at hvert enkelt barn kommer med sin

barnets læring som tillægges stor betydning.

vi vægter:

unikke erfaring og forestillingsevne, som

Det ene aspekt handler om de muligheder

• at der skal være åbenhed i selve huset,

det i større eller mindre grad bruger som

barnet har for erkendelse gennem sanse-

hvilket kommer til udtryk ved åbne døre

fortolkningsredskab i forbindelse med

mæssige oplevelser, herunder kvaliteten af

mellem vuggestuegruppen og børnehave-

legen. Faktisk er netop evnen til at kunne

disse oplevelser set i forhold til for eksempel

gruppen, så børnene kan bruge hele huset

fortolke en vigtig form for læring at have

indretningen af institutionen og legepladsen,

og søge hinanden, store som små;

med sig i en foranderlig verden.

pædagogernes formidlingsevne, barnets

• at der skal være åbenhed over for børne-

egne udfoldelsesmuligheder eller indholdet

nes forskelligheder, interesser, egne initia-

Det tredje område vedrører historiefortællen,

af de aktiviteter, som finder sted i institutio-

tiver og “små særheder”;

da vi vægter:

nen. Det andet aspekt, der, set med Marie-

• at der skal være åbenhed i forhold til at

• at historiefortællen på mange forskellige

hønens øjne, har betydning for barnets

børnene skal inddrages og have indfly-

planer, lige fra eventyr til dukketeater, skal

læring, er udviklingen af barnets forståelse

delse på hverdagen alt efter alder.

være en vigtig del af hverdagen. For således at understøtte historiens placering i

gennem viden, en forståelse der først bliver
brugbar, når barnet selv opdager den gen-

Det andet område vedrører leg, hvor vi væg-

huset, gør vi brug af en historiepose, der

nem egne iagttagelser eller kognitive

ter:

indeholder forskellige historiesymboler,

anstrengelser.

• at der skal være masser af plads, rum og

som vi bruger når vi fortæller historier. På

mulighed for fordybelse i legen, idet legen

den måde får børnene, med deres egne

dagen er der således fire områder, som vi

udgør barnets væsentligste erkendelses-

ord, plads til at fortælle nye såvel som

her i institutionen vægter i særlig grad, fordi

rum, hvori det udvikler en lang række so-

gamle, velkendte historier. Vi tror nemlig

vi mener, de har stor betydning for barnets

ciale færdigheder;

på, at jo flere historier barnet hører, jo

I forbindelse med tilrettelæggelse af hver-

læring.

større kendskab vil det opnå i forhold til

f

h

den opbygning, de følelser og til den kul-

og puttede hende ned i en sæk. Hun sov sta-

store sværd og huggede hovedet af trolden.

turelle overlevering som ligger til grund for

dig. Så tog han sækken over skulderen og gik

Han befriede prinsessen, som blev meget

historierne;

igennem skoven til sin troldehule. Så våg-

glad. Så red de hjem til prinsens slot, og blev

• at børnene ender med selv at digte histo-

nede Tiffi og Perle og opdagede, at prinsesse

gift. Perle og Tiffi kom ikke med, men det

rier og eventyr, fordi det er en væsentlig

Mathilda var væk og blev meget kede af det.

gjorde prinsesse Mathildas mor og far. Slut

læringsform/evne at have med henblik på

De gik ud for at lede efter prinsessen – Tiffi

(Fortalt af Rebecca, Emilie, Helena, Anna og

at kunne skabe.

gik til højre og Perle gik til venstre. Tiffi kom

Sophia).

til en træstub. Så kom en slange, den sagde:
Som eksempel på historier fortalt med bør-

“Vil du give mig noget vand? Jeg er så tør-

Afslutningsvis kan man sige dels om leg og

nenes egne ord, følger her en historie digtet

stig!” Men Tiffi sagde: “UFF , nej du er en

dels om historiefortællen, at forbindelsen

af fem piger i forbindelse med et dukketea-

ulækker slange – gå væk!” Slangen blev ked

mellem de to kan illustreres ved følgende

ter:

af det og gik væk. Så mødte Perle også slan-

form for procestænkning: Den, der evner

gen, og den spurgte Perle, om hun ville give

sproget, evner legen, den, der evner legen,

Prinsesse Mathilda og slangen

den noget vand, men Perle sagde: “Ad, nej

evner at skabe og fortolke. Og omvendt den,

Der var engang en prinsesse med guldhår,

jeg vil ikke!” Så blev slangen ked af det igen.

der ikke evner sproget, evner ikke legen, og

Men så kom en prins ridende ude på

som hed Mathilda. Hun boede på et slot

den, der ikke evner legen, evner ikke at
skabe og fortolke.

sammen med sin far og mor, kongen og

skovstien. Han var draget ud i verden for at

dronningen. En dag skulle prinsessen ud og

finde en prinsesse. Han mødte også slangen.

gå en tur i skoven med hendes to hofdamer.

Slangen spurgte, om han ville give den noget

Det fjerde og sidste område vi prioriterer,

De hed Tiffi og Perle. Men i skoven boede der

vand, og det ville han gerne. Da slangen fik

vedrører udeliv, hvor vi vægter:

en trold, som lugtede grimt og som godt

vandet, blev den tryllet om til en gammel

• at arbejde hen imod, at det for børnene

kunne lide at spise mennesker. Da de havde

dame som var sød. Hun sagde: “Fordi du gav

bliver lige så attraktivt eller mere attraktivt

gået et stykke tid, blev prinsesse Mathilda

mig vand, vil jeg vise dig vej til en prinsesse,

at være ude som inde. Udendørs kan bør-

træt og lagde sig ned i græsset og sov. Tiffi

som den farlige trold har fanget og puttet i

nene nemlig bruge deres krop motorisk på

og Perle spillede bare kort og glemte at

et bur. Han vil spise hende”. Prinsen blev glad

mange forskellige måder. En anden vigtig

passe på prinsessen. Men den farlige trold,

og han fulgte efter den gamle kone hen til

betragtning i den forbindelse er, at uden-

som boede inde i skoven, snuppede Mathilda

troldehytten. Prinsen svingede sit kæmpe-

dørs aktiviteter nok i højere grad defineres
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BØRN EHUSET MARI EHØN EN

udfra børnenes præmisser, mens de indendørs måske i lidt større udstrækning
baseres på de voksnes.
Samlet set befinder Mariehønen sig dog,
som nævnt, stadigvæk i noget af en
opstartsfase, hvor tilrettelæggelsen af hverdagen på mange måder finder sted på de
voksens præmisser. Det sker, fordi vi først og
fremmest skal få børnegruppen til at fungere
sammen, opbygge vores egen særlige kultur
og vise børnene de muligheder, der er indenfor institutionens rammer. På længere sigt vil
vi gerne i langt højere grad tage udgangspunkt i børnenes handlinger og det de tillægger betydning, og udfra det komme med
vores egne fortolkninger af hverdagen.

Q

Der skal være masser af
plads, rum og mulighed for

Børnehuset Mariehønen
Ledøje Søndre Gade 7
2765 Smørum

fordybelse i legen, idet
legen udgør barnets
væsentligste erkendelsesrum, hvori det udvikler en
lang række sociale
færdigheder.

Mariehønen er en
integreret institution, hvor
der indtil videre er
indskrevet 25 børnehavebørn og 9 vuggestuebørn.
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Learning Lab Denmark er en praksisorienteret forskningsorganisation,
der fokuserer på læring, kompetenceudvikling og videnskabelse
for organisationer, individer og samfundet generelt.
Vi arbejder transdisciplinært og eksperimenterende i tæt samarbejde
med offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt
NGO’er. Vi sætter kommunikation i centrum af alle vores aktiviteter.
Learning Lab Denmark blev etableret af den danske regering i
2001 og består i dag af seks forskningskonsortier og et sekretariat, der
tilsammen beskæftiger mere end 70 medarbejdere.
www.lld.dk

