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Anders Skriver Jensen og Stig Broström 
 



PROGRAM  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00   Velkommen 
  
10.05 - 11.05  Stig Broström: Arbejdet i laboratoriet – og projektets teorigrundlag  
  
11.10 – 11.30  HELSINGØR: Vibeke Terp, Dorthe Johnsen og Mette Christiansen, 

  Børnehuset Bøgen:  Overgang fra vuggestue til børnehave 
  
11.30 – 12.00  Besøg i de pædagogiske stande 
  
12.00 – 12.45  Frokost 
  
12.45 – 13.05  KØGE: Stine Askjær Knudsen:  Lærerig leg med demokrati 
  
13.05 – 13.25  KØGE: Lotte Rex og Mette Hoffmann, Olympen: Mærk din sult.  
  
13.25- 13.45  RUDERSDAL: Annette Grunnet, Natur- og skovbørnehaven,  

  Demokrati, science og børnemøder 
  
13.45 – 14.00  Pause, besøg i de pædagogiske stande 
  
14.00 – 15.00  Anders Skriver Jensen: Demokrati i børnehaven – analyser og  

  resultater 
 
  



http://edu.au.dk/kritiskdemokratisk/ 



Processen 
•  Laboratoriet har arbejdet fra oktober 

2012 til oktober 2013  
•  Med deltagelse fra pædagoger fra Køge, 

Helsingør og Rudersdal – se deltagerliste 
•  Laboratoriemøder i december, marts, 

april, september, og nu afsluttende 
konference i dag 

•  Og mellem konferencerne aktivt arbejde i 
de enkelte institutioner 

•  Laboratorie-arbejdet havde karakter af 
aktionslæring og aktionsforskning 



Aktionslæring- og forskning 
 
 

• En kontinuerlig veksling mellem teori og praksis 
•  Deltagerne tilegner sig kundskaber og metoder, 

afprøver og udvikler nyt, præsenterer dette i 
laboratorierne, møder ‘forstyrrelser’, og ny praksis 
iværksættes 

•  Forskerne producerer relevante ‘forstyrrelser’, er 
i kontakt med praktikerne 

• Et forpligtende samarbejde mellem forskere og 
praktikere 
 

• Læring gennem handling og praksisfællesskaber 



Aktionslæring - udviklingsarbejde 
•  Deltagelse i laboratoriet fører til pædagogisk 

bevidsthed – og udvikling af praksis, altså 
pædagogisk udviklingsarbejde 

•  I pædagogisk udviklingsarbejde sker udviklingen 
‘nedefra’, ‘bottom up’ 

•  Pædagogisk udviklingsarbejde er en 
eksperimenterende form for pædagogisk 
arbejde, hvor man bevidst og systematisk 
forsøger at skabe en forandring, - man 
gennemfører en udvikling eller løser opståede 
problemer 



Laboratorierne arbejder 
•  Aktionslæring kræver 

‘aktion’ – refleksion, 
kreativitet og en 
eksperimenterende 
tilgang: 

•  Udvikler nye 
praksisformer, 
afprøver nye metoder  

•  Udfører praksis, 
observerer, noterer 
(video, foto)  

I laboratoriet udtrykker 
deltagerne med Lego 
konstruktioner en demokratisk 
pædagogik 



Deltagernes produkter 
•  Gennemført 
børneinterviews 

•  Udformet ny praksis 
med hensynstagen til 
børns udsagn – 
stemmer 

•  Gennemført 
observationer 

•  Udarbejdet 
demokratihistorier 



Målet med laboratoriet 
•  At forskere og praktikere inspirerer hinanden til at 

tænke i demokratisk dannelse og alsidig personlig 
udvikling på tværs af læreplanstemaer og ind i det 
levede liv med børnene i hverdagen. 

•  At de deltagende projektgrupper/institutioner løbende 
formulerer og afprøver pædagogiske principper med 
henblik på styrkelse af børnenes aktive demokratiske 
deltagelse i hverdagslivet. 

•  At projektgrupperne ved hjælp af lærings- og 
praksisfortællinger dokumenterer og analyser egen 
praksis med henblik på ny-konstruktioner af 
pædagogikken. 

•  At projektgrupperne spreder den erhvervede viden og 
nye metoder til alle pædagoger i institutionen. 

 



Laboratoriets teorigrundlag 
•  Et aktivt barnesyn 
•  Barneperspektiv 
•  Barnet som ‘beings’ 
•  Barnet som deltager 
•  Dannelse 
•  Opdragelse i og til demokrati 
•  Børnehaven som demokratisk mødeplads 
•  Dannelse 
•  Kritisk didaktik og postmoderne didaktik 



Barneperspektiv 
•  Barneperspektiv – indtager barnets 

standpunkt, fx børnerådsformanden, 
pædagogen skaber omstændigheder der 
tilgodeser barnet interesser 

•  Barnets perspektiv – lytter til barnet, 
støtter barnet i at indtage en aktive 
rolle som deltager, indflydelse – barnet 
udfolder selv sit perspektiv, det 
handler aktivt 

 

Sommer,  Pramling Samuelsson & Hundeide (2010). Child Perspectives and 
Children’s Perspectives in Theory and Practice 

 



Deltagelse 

•  Børn har ret til at deltage og skal ikke 
først tilegne sig kundskaber og 
færdigheder  

FNs konvention om børns rettigheder 

•  Børn er i stand til at deltage og er 
kompetente til at bruge deres 
rettigheder – og det fører til læring 



Deltagelse som afsæt for læring 
Læring er en social proces, hvor individet er 
aktiv deltager, men samtidigt er det individet 
der lærer sig – det får kundskaber og 
færdigheder – og opnår dermed selvværd 
 

Læring sker via en social interaktion, en 
bevægelse fra det interpersonelle til det 
intrapersonelle, - fra det ydre til indre  

  
Den sociale interaktion skal være præget af 
intersubjektivitet, en gensidig anerkendende 
væremåde, en symmetrisk dialog der er 
udfordrende og rummer konflikter, 
flerstemmighed 
 
Vygotsky, 1978; Wertsch, 1985; Baktin, 1991 



 
DANNELSE 

 
 
 



Dannelse og demokrati 
•  Starte med det 

visionære og 
perspektivrige inden man 
konkretiserer, inden 
læreplansarbejdet 
begynder 

•  Dannelsesidealet er 
primat - Klafki 

•  Den demokratiske 
dimension udgør en 
central del af 
dannelsesidealet og 
udtrykt i 
Daginstitutionsloven 
2007:  

 
  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dagtilbud skal give børn 
medbestemmelse, medansvar, 
forståelse for demokrati … 
udvikle selvstændighed og 
evner til at indgå i 
forpligtende fællesskaber 

 



Alsidig personlig udvikling 
Hvad forstås ved alsidig personlig udvikling? 
Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske 
læreplaner 2003 definerer alsidig udvikling som: 
• At være fuldgyldigt medlem af grupper og en fælles kultur 
• At blive medskaber af grupper og en fælles kultur 
• At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor 
undervejs - bl.a.: 

–  at føle sig genkendt og husket af andre som dem, der en gang startede 
som ganske lille, tog livtag med verden og blev stor i sit dagtilbud 

–  at få erfaringer med, hvordan de gennem deres opvækst satte spor i 
dagtilbuddets liv og virke og 

–  dermed gjorde en vigtig forskel for andre mennesker og i dagtilbuddets 
kultur 

–  at forestille sig, drømme om og tage hul på lovende fremtider sammen 
med andre børn og voksne  -  deltagelse og dannelse 

 

 
 

 



Dannelse - en første definition 
uddannelse - dannelse 

•  Uddannelse er erhvervelse af nødvendige 
(neutrale) kundskaber og færdigheder for at 
fungere i givne sammenhænge: skole, 
arbejdsliv, samfund 

•  Uddannelsespraksis er præget af neutralitet 
(ikke værdiorienteret), teknik, mål-middel 
tænkning, test, effektivitet, årsag-virkning, 
”what works”; undervisningsteknologi 

 

•  Dannelse er evnen til aktivt og 
værdiorienteret at forholde sig til verden, 
at kunne træffe selvstændige, forpligtende 
og personlige valg samt tage ansvar 

 
 



Tre dimensioner ved dannelse 
•  Et dannende indhold. En oplevelse og erfaring som 

udfordrer, ryster og lyksaliggør barnet som har en 
dannende virkning. Et dannelsesgode. Et indhold som 
pædagogen skaber mulighed for, at barnet kan 
komme i berøring med (didaktik) 

•  En dannende proces der har en særlig form; en 
dannende virksomhed hvorigennem der foregår en 
personlig og eksistentiel læring og udvikling 
(læringspsykologi) 

•  Et dannende resultat, altså at individet (på sigt) 
opnår en læring, udvikling og dannelse, - visionen, 
idealet (filosofi, pædagogik) – Dannelsesidealet, 
formålet 



Dannelsesbegrebets rødder 

  
En alsidig, universel og 
harmonisk dannelse af 
alle evner – 
identitetsdannelse 
 
Udvikling af alle 
menneskelige kræfter  

 
 

Wilhelm von Humboldt 
1767-1835 



Dannelsesbegrebets rødder  
 instruktionen: Ikke påtrykke 
barnet noget bestemt, ikke 
meddele kundskaber, ikke 
melde sig med en forud lagt 
plan. Dødbiderskolen. Det 
der klines på regner af  

 

•  Dannelse er at ”vække liv, 
skærpe syn og kaste lys 
over livet og erfaringerne”. 
Det kræver frivillighed, 
hjertets dannelse. 

•  Beåndelse: Ønske at barnet 
er opfyldt af visse 
grundideer og 
grundinteresser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chresten Kold 
 
Om Børneskolen, 1850 
Genudgivet 1967, s. 63  
 



Dannelsesbegrebets rødder  
 
Theodor Litt: 
Dannelse er ”den tilstand ved 
mennesket, som sætter det i stand 
til at bringe så vel sig selv som sit 
forhold til verden i orden”,  
1963. Führen oder Wachenlassen. 
 
 
Eric Weiniger: 
”Dannelse er den tilstand, hvor 
man kan overtage ansvar” (1958) 
  

 

 

 
 
Theodor Litt  
1880-1962 

 



Dannelse 

 I dannelse ligger der, udover indsigt 
i et vidensområde, at man har 
etableret et kriterium for 
anvendelse af denne viden, at man 
har accepteret et ansvar for 
hvordan, hvornår og til hvad man vil 
anvende denne viden 

 
Bent Nielsen, 1977, Praksis og kritik 
 



Et aktivt dannelsesbegreb 
•  Dannelse er at være myndig og modig, have 

evne til kritik og aktivt at deltage i 
demokratiet, øve indflydelse, kunne 
argumentere og lytte - ex hop  

 

•  Dannelse er at forbinde sin viden med følelser 
og holdninger, at ville og kunne omsætte viden 
til handling – handlekompetence – ex sølvpapir, 
bæredygtighed 

 

•  Dannelse til demokrati skal række ud over her 
og nuet, være fremtidsorienteret og have et 
globalt perspektiv, da mange problemer går på 
tværs af statsgrænser – verdensborgeren – ex 
epoketypiske problemer, frokost 

 
Inspiration: Mollenhauer 1988; Gieseke, 1981, 1976; Kemp,2005; Klafki, 

2001, s. 68, 81; Schnack, 1998 



Et aktivt dannelsesbegreb 
Klafki 

Dannelse er at have evne til 
selvbestemmelse, medbestemmelse og 
solidaritetsevne – ex med i leg 
Klafki om solidaritetsevne: 
 
• Indsatsen for og sammenslutningen med mennesker, der 
helt eller delvist er afskåret fra selv- og 
medbestemmelsesmuligheder som følge af 
samfundsmæssige forhold, underprivilegering, politiske 
begrænsninger eller undertrykkelse. 

Klafki, 2001, s. 68, 81;  



Et dannende indhold 
•  Med indhold menes det stof, de aktiviteter, 

oplevelser og erfaringer der antages at have 
en dannende virkning 

•  Et dannende indhold skal ”ryste og 
lyksaliggøre”, skal ”skærpe syn”, ”række ud 
over her og nuet” 

•  Et indhold der gør børnenes egen fremtid 
gennemsigtig 

•  Et indhold der forpligter, der lægger op til 
handling 

 



 
Epoketypiske problemstillinger   

• Spørgsmålet om krig og fred 
• Det økologiske problem, 
bæredygtig udvikling 
• Den samfundsmæssigt 
producerede ulighed 
• Nord-syd konflikten 
• Verdens sultproblemer 
• Nationalisme, fremmedhad 
• Krænkelse af 
menneskerettigheder 
 

 Wolfgang Klafki, 2001, s. 
73; Wolfgang Klafki, 1983, s. 62; 
 
 



 
DEMOKRATI 

 
 
 



Børnehaven som demokratisk mødeplads 

 Børnehaven er en 
demokratisk mødeplads 

 
 Her får børnene 
mulighed for at lære 
om verden og 
etablerer et grundlag 
for på længere sigt at 
kunne tænke kritisk  

 
 De er deltagere i 
hverdagslivet, de får 
indflydelse (FN) 
  

 
  
  



Børnehaven som demokratisk mødeplads 
 
 I de demokratiske mødepladser kommer folk 
samme for at tale, føre dialoger, for at 
fortæller deres historier i kampen for at styrke 
mulighederne for et aktivt medborgerskab 

Frit efter Hannah Arend i Giroux, 1997, s. 106  
 

 Børnehaven er et sådant offentligt demokratisk 
område, hvor børnene kan lære både at tænke 
kritisk og blive aktive demokratiske mennesker, 
med moralsk mod og evne til at skabe 
forandringer  
 Giroux, 1988, s. xxxiii .  

 
  



Den demokratiske samtale 
•  Den sokratiske dialog: samtale uden 

magtanvendelse med henblik på at overbevise 
med gode argumenter 

 

•  Lars Erling Dale: Dialog som en treleddede 
størrelse: subjekt-subjekt om et fælles 
tredje, objektet 

•  Paulo Freire ‘den sande dialog’: gensidig 
anerkendelse, kærlighed til verden og 
mennesker 
–  Mennesker som mangler ydmyghed, kan ikke være 

partnere i navngivning af verden 
 
Dale 1992; Freire 1976 



Den demokratiske samtale 
Jürgen Habermas 

•  Habermas peger på den demokratiske 
samtale dialogen som vejen til 
demokratisk beslutninger 

•  En kommunikativ handlen – en 
herredømmefri dialog  

Habermas, 1981, bd. 1; Henriksen, 1993 

 



Hverdagssamtalen - dialogen 
•  Først og fremmest dyrke hverdagssamtalen - 

en sproglig interaktion mellem to eller flere 
deltagere med samme mentale fokus - fælles 
opmærksomhed, afgrænse, fokusere 

Ninio & Snow, 1996 

•  Gennem deltagelse i dette fællesskab - ved 
at indgå social virksomhed, i interaktion og 
samtale har barnet mulighed for at blive 
anerkendt, finde sig en plads i fællesskabet 
og være deltager, bidragsyder 

 
 
  



Hverdagssamtalen - dialogen 
 

• Intersubjektivitet, en gensidig symmetrisk 
anerkendende væremåde 

• Den flerstemmige dialog; dynamisk og 
mangfoldighed af stemmer – stemmer i konflikt  
Baktin, 1991; Budwig m.fl. 2000; Wertsch, 1985 

• Gennem ordrige dialoger udvikles en dybere 
forståelse af ethvert fænomen  
Bakhtin, 1991 
 
Se eksempel samtale om hvordan det kan være at fugle kan flyve 
– Natur og skovbørnehave Rudersdal 



Hverdagssamtalen - dialogen 
•  Tilstræber dialog, mange replikskift, fx cirkus 

•  Skaf tid: Sørg for at gå ad alle bivejene, og 
sløse med tiden Brenifiler, 2004, s. 17 

•  Dialog, ikke ”pædagogisk” udspørgen, men 
tale om noget meningsfuldt – fastholde børns 
undren  


