
andre børn i verden?,« spørger Erik Sigsgaard. »Det

er, at ingen andre tilbringer 25.000 timer i skoler el-

ler institutioner i løbet af en barndom. Jeg har lige

været i Sydeuropa, hvor der kommer en del danske

børn, og der møder jeg mange sydeuropæere, som

forundres over de danske børn: ’De virker meget

nervøse,’ siger de. Og det er jo også sådan, mange

danske pædagoger ser børnene. Men hvad er det, vi

siger? Vi siger ikke ’nervøse’, men ’grænsesøgende’.

Vi lokkes til en diagnostik, som i sig selv rummer

behandlingen, nemlig faste rammer og grænser. Det

ligger i selve begrebet, når vi udnævner børnene til

at være grænsesøgende. Vi har sagt, at det ikke er

grænserne, der er noget vejen med, men at de

tværtimod er noget givet, som der ikke kan sættes

spørgsmålstegn ved,« siger Erik Sigsgaard.

Det kommer næppe som en overraskelse, at Erik

Sigsgaard hverken er begejstret for den intensive

institutionalisering af danske børn, eller de rammer,

vi byder dem i skoler og børnehaver. Og han køber

heller ikke forklaringen med, at forældrene bare skal

blive bedre til at opdrage deres børn for at komme

deres »grænsesøgende« adfærd til livs:

»Debatten om, at forældrene bør opdrage deres

børn bedre, er håbløs – det fører til at forældrene

hele tiden går rundt og synes, at de skal gøre det

bedre. Og det kan de ikke. Forældrene har efter min

mening aldrig været så engagerede og interesserede

i barn-voksenforholdet, som de er i dag,« siger han

og peger på det, han ser som problemets egentlige

årsag: »Relationerne barn-barn eller barn-voksen bli-

ver til konflikter i det øjeblik, de gør det vanskeligt for

den professionelle at udføre arbejdet på den måde,

de synes det skal udføres på. Det er disse relations-

forløb, der ofte ses som konflikter«.

Mindre pædagogogik skal der til - ikke mere. Og færre grænser frem for

flere. Sådan kan vi undgå mange konflikter mellem børn og voksne,

mener seminarielektor Erik Sigsgaard fra Højvangseminariet.
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Grænseløs pædagogik

På Højvangsseminariet ånder alting fred og ro.

Der er ingen som løber rundt på gangene eller slås i

gården. Gennem de åbne døre ind til grupperum og

undervisningslokaler kan man se de studerende ar-

bejde. Et sted er underviser eller studerende i gang

med et oplæg foran en lyttende forsamling, og fra et

andet lokale høres lavmeldt diskussion. En stude-

rende forlader et grupperum for at gå i kantinen og

hilser på vejen ud på en medstuderende, som kom-

mer tilbage med favnen fuld af fotokopier. Et har-

monisk sted med velfungerende studerende – det er

det indtryk, man får. Og samtidig kan man glæde sig

over, at det netop disse fornuftige mennesker, der

som pædagoger skal ud at præge kommende gene-

rationer af danske medborgere.

Problemet er blot, at der er en verden til forskel på

Højvangsseminariet og en gennemsnitlig dansk dag-

institution. De samværsformer, der praktiseres på se-

minariet, står nemlig i skærende kontrast til den kul-

tur, som de studerende vil møde og ofte ender med

selv at praktisere ude på institutionerne. Dér kan

man nemlig ikke tale, når man vil, ikke henvende sig

til det menneske, man vil, ikke opholde sig i det lo-

kale, man selv vil, og ikke lege med dem, man selv

vil. Og den slags fører uvægerligt til konflikter mel-

lem voksne og børn. Sådan lyder i hvert fald Erik

Sigsgaards analyse af det i medierne meget omdis-

kuterede disciplinproblem i skoler og daginstitutio-

ner. Som forsker ved Center for Institutionsforskning

ved Højvangseminariet har han beskæftiget sig ind-

gående med emner som opdragelse, børn og insti-

tutioner, og han har ofte markeret sig i den offentlige

debat. Senest er det sket med bogen ’Skældud’, der

endnu engang har fået hans kritikere til at tage min-

dre flatterende betegnelser som naiv romantiker og

fliphovede i brug.

Nervøse børn

»Hvad er det egentlig, der adskiller danske børn fra

græske børn eller nigerianske børn eller kinesiske

børn? Hvad er det der adskiller danske børn fra alle

Den enkle løsning

Analysen er besnærende i al sin enkelhed. Det er

selve grænsesætningen og institutionaliseringen af

børnenes liv, der udgør det egentlige omdrejnings-

punkt for konflikter. Ville vi så ikke være bedst tjent

med så få institutioner som overhovedet muligt?

»Det er en fuldstændig urealistisk tankegang at

lukke alle institutioner. Skoler og institutioner er no-

get, vi er nødt til at have. De er, er jeg lige ved at sige,

et nødvendigt onde. Kvaliteten i at se skolen og bør-

nehaven som nødvendige onder - og det er at sætte

det på spidsen – er, at det giver os en vis ydmyghed

over for institutionerne. Det giver anledning til at

spørge, hvad det er, børn er berøvet i dagens Dan-

mark. Vi kunne godt blive lidt mere upædagogiske.

Et pædagogisk koncept vil næsten altid betragte pro-

blemstillingerne indefra, fra institutionens rammer.

Det er der, vi aktiverer den pædagogiske forståelse,

og det fører til nogle misforståelser og fejltolkninger.

Jo flere institutionaliseringsagenter vi er, jo mere vil

vi udelukke andre forståelser, og jo sværere vil det

blive for os at gøre den samme iagttagelse som syd-

europæeren, nemlig at danske børn er nervøse,«

siger Erik Sigsgaard.

En time dummere

For at illustrere hvad han mener, når han siger at

pædagoger tænker for meget inden for institutio-

nens rammer, refererer Erik Sigsgaard en konkret un-

dervisningssituation. Eksemplet stammer fra antro-

pologen Susanne Højlunds bog ’Barndom mellem

børn og professionelle’ og tager udgangspunkt i en

fysiktime:

Læreren går med 4. klasse hen i faglokalet – de

skal lære om magnetisme. Uddelingen af magneter

begynder. Der er 25 børn, og da læreren er nået til

barn nummer fem, er nummer et begyndt at røre

ved magneten, og hun siger: »Ikke før alle har fået«.

Så bliver der uddelt søm. Flere begynder at pille ved

dem, for det kan børn ikke lade være med, og lære-

ren er nødt til at skælde meget ud. Da hun er nået til >

»Vi kunne godt blive lidt mere upæ-
dagogiske. Et pædagogisk koncept vil
næsten altid betragte problemstillin-
gerne indefra, fra institutionens rammer.«
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nummer ti, har nummer tre nu også snuppet side-

mandens magnet og sat én op til hvert sit øre: Er der

forbindelse? Da der er gået femten-tyve minutter,

bliver læreren rigtig vred og siger: »Nej, så er I altså for

små til at komme hen i fysiklokalet«, og i spidsen for

den lille flok vandrer hun tilbage til klasseværelset.

»Det, der skulle have været så sjovt, er blevet et

kæmpe nederlag,« siger Erik Sigsgaard som forkla-

ring til eksemplet og fortsætter: »Det er ikke mig, der

er ekstremist, når jeg siger, at man kan blive dum af

at gå i skole. Det er jo helt tydeligt, at disse 25 børn

blev en time dummere. De havde chancen for noget

andet. Børn elsker at eksperimentere, og børn har

brug for en lærer, som kan hjælpe dem til at nå frem

til en forståelse af fænomenerne. Men i det sædvan-

lige institutionelle regi bliver det til en gang voksen-

bestemmelse og venteri, der dræber lysten til at eks-

perimentere og spilder børns tid,« siger han.

Selv en forstående fysiklærer kan komme til kort,

og konflikter og skældud vil også være en del af

hverdagen i den »grænseløse« institution, medgiver

Erik Sigsgaard. Men, siger han, så vil situationen også

være en helt anden:

»Er man noget dertil, hvor man desværre bliver

nødt til at skælde ud, er det imidlertid ikke så farligt

mere. I det øjeblik jeg sætter grænser eller skælder

ud, som fysiklæreren gjorde i eksemplet, går jeg ind

og skader. Det farlige består i, at jeg gør det i den

bedste mening. Kunne vi voksne i stedet komme

derhen – og det er man allerede mange steder – at

vi kunne sige: ’desværre er vi nødt til at begrænse dit

barns handlemuligheder,’ da ville vi være nået langt.

Det kan godt være, vi får skældt ud, men vores sigte

ville hele tiden være, om vi kunne give børnene lidt

flere muligheder, give dem en lidt friere måde at

handle og eksperimentere på.«

En historie om blindhed

Igen får Erik Sigsgaard det til at lyde så enkelt. Vi skal

give børnene plads til selv at handle og kun skælde

ud, når der virkelig ikke findes et alternativ. Det ef-

terlader dog spørgsmålet om, hvordan kontrasten

kan blive så stor mellem Højvangseminariets frie ar-

bejdsformer og den voksenstyrede hverdag på dan-

ske institutioner og skoler? Har seminarierne tabt

forbindelsen med virkeligheden?

»Nej, pædagoguddannelsen er meget nær på

praksis« svarer Erik Sigsgaard og peger i stedet på

den skjulte læring som problemet: »På den ene side

bevarer de studerende deres værdiforestillinger om

det gode liv, som rummer betydelig mere frihed end

de fleste folks syn, og på den anden side sker der en

gradvis skjult læring,« siger han og fortsætter: »Den

indoktrinering, der sker i de pædagogiske uddannel-

ser, gør, at de fleste studerende ender med at be-

tragte de pædagogiske institutioners indretning og

måde at fungere på som noget givet – samtidig med

at drømmen bevares. På den ene side har vi drøm-

men, og på den anden side en accept af, at det ikke

kan lade sig gøre. Det gør, at den studerende er

meget dårligt rustet, når han eller hun møder praksis.«

Det forhold er ifølge Erik Sigsgaard særlig grelt,

når det handler om skældud: »Alle gør det, ingen ta-

ler om det. Det er et onde, som alle erkender som et

onde. Det, at vi aldrig nævner det, gør, at vi stiltiende

accepterer, at det må være der. Begrebet skældud er

fuldstændig ude af fokus, det findes simpelthen

ikke. Det findes ikke i pædagogiske opslagsbøger ,og

der findes ingen undervisningsforløb på nogen se-

minarier om det – vi har i hvert fald ikke kunnet

finde det. I stedet handler det om konflikter, hvor

fokus er på børnene. Taler man om skældud, er

fokus på den voksne, og det er måske forklaringen

på, at det ikke findes. Der er en blindhed over for

praksis, og blindheden udtrykker en slags accept.

Det at vi i en 4-årig pædagogisk uddannelse undgår

at beskæftige os med skældud, rummer det bud-

skab til de studerende, at skældud bare er noget, der

er der; det er ikke noget, der er grund til at beskæf-

tige sig med.« y

Anders Lindskov

anli@asterisk.dk

»Det er ikke mig, der er ekstremist, når
jeg siger, at man kan blive dum af at gå
i skole.«

Lektor Erik Sigsgaard

Center for Institutionsforskning 

Højvangsseminariet
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