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Fortalt til Knud Holt Nielsen

VERDEN TIL FORSKEL
Jeg har lige været i Australien til den årlige 
ISCAR konference (The International Society 
for Cultural and Activity Research). I Austra-
lien har de fået en helt ny lovgivning med tre 
hovedoverskrifter, som er meget væsentlige 
i forhold til udvikling af daginstitutioner: 
Being – Belonging – Becoming. Barnet har 
ret til at have en barndom, men barnet skal 
også have mulighed for at udvikle sig og få de 
færdigheder, der er nødvendige for at begå sig 
i samfundet. Og så er det vigtigt for barnet at 
høre til og føle sig som en del af en gruppe. 

Kultur betyder mere, end man tror inden 
for daginstitutionsområdet. Der er nogle me-

get markante forskelligheder, når man ser på 
institutioner på tværs af landegrænser. Det, 
vi i Danmark synes, er rigtig godt at gøre, 
synes de ikke nødvendigvis i et andet land. 
Sidste år besøgte jeg Kina, hvor de har fået en 
ny lovgivning på området, som blandt andet 
fastslår, at der ikke må være voksenmøbler i 
børnehaver, men kun børnemøbler, fordi det 
hele skal være tilpasset børnene. Ser du på en 
dansk daginstitution, så er der de fleste steder 
voksenmøbler over hele linjen.

Da jeg besøgte dagtilbud i USA, var der en 
radikalt anderledes tilgang til børns følelser 
og følelsesliv, som sprang i øjnene. Hvis et 
barn i en amerikansk børnehave bliver ked 
af det over, at det f.eks. ikke må være med, så 
kan det få lov til at sidde på en stol, indtil det 
er faldet til ro. Opfattelsen er, at hvis man går 

hen til barnet, når det er ked af det, så lærer 
man barnet, at det bare skal græde, så kom-
mer de voksne løbende. Herhjemme ville vi 
jo sige, at hvis et barn bliver vred eller ked af 
det, så skal den voksne netop være der for at 
støtte barnet i at regulere sine følelser, så bar-
net efterhånden bliver bedre til at håndtere 
sit eget følelsesliv, for hvis barnet overlades til 
sig selv, så er det sværere at lære.

Selv her i Norden er der store forskelle – 
mellem Norge og Danmark på den ene side 
og Sverige på den anden. Hele psykologien 
i svenske børnehaver er meget mere tradi-
tionel psykodynamisk og mere ’fast’. Der er 
nogle bestemte måder at gøre tingene på og 
andre måder, man taler om det på.

REDSKAB TIL AT 
MÅLE KVALITET
Jeg har lige afsluttet projektet Kvalitet i 
Daginstitutioner. Det har været et af ud-
gangspunkterne for udviklingen af KIDS – et 
forskningsbaseret redskab til vurdering og 
udvikling af kvalitet i daginstitutioner, som 
Charlotte Ringsmose og jeg har udviklet i 
samarbejde med Ditte Winther-Lindquist og 
Lone Svinth og pædagoger og konsulenter i 
Slagelse Kommune.

Det er meget tydeligt at mærke eller se, når 
man træder ind i en daginstitution, om det 
er et godt sted at være for børn. Men hvad er 
det egentlig, man kigger efter? Det har vi for-
søgt at samle i redskabet KIDS. Vi har også 
taget udgangspunkt i, at der er nogle gode 
traditioner i dansk daginstitutionsliv, som er 
vigtige at holde fast i, så vi kan ikke bare im-
portere nogle af de vurderingsredskaber, der 
er lavet i udlandet, ind i en anden samfunds-
mæssig kontekst og anden kultur.

Der bliver målt og testet meget på børn i 
dag, men hvis man vil vurdere kvaliteten af 
en børnehave for at udvikle den, så er det 
nødvendigt at måle og vurdere kvaliteten i 
omgivelserne. Både de fysiske faciliteter og de 
voksne pædagogers ageren.

Pædagogerne skal kunne udvikle deres prak-
sis og vurdere sig selv med hjælp af KIDS-
redskabet. Kvaliteten i daginstitutioner bliver 
højere, når pædagoger har viden om børns 
udvikling, fordi de så bedre kan tilrettelægge 
dagligdagen, så den er relevant for børnene. 
Derfor har vi indbygget hele den teori og den 
forskning, som redskabet er udviklet på bag-
grund af, så pædagogerne kan gå ind og læse 
om den teori, som ligger bag. Hvis nu et barn 
f.eks. skal udvikle følelsesmæssige færdighe-

Idéen om at danske børn bestemmer for meget, og at 
deres forældre er curlingforældre, er en myte. Faktisk 

bestemmer børn ikke særlig meget i en hverdag fuld af 
faste spisetider, sengetider og legepladstider. Det mener 

Grethe Kragh-Müller, der har arbejdet med børn i 40 år 
som psykolog, forsker og konsulent.

Den ensomme forsker i elfenbenstårnet hører fortiden til. I dag 
skal forskerens viden ud i verden til dem, den berører. Men hvad 
berører forskeren? Asterisk stiller i hvert nummer spørgsmålet til 

en forsker – denne gang til Grethe Kragh-Müller.
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der, hvad handler følelsesmæssige færdigheder 
så om, og hvordan kan man arbejde med det? 
Hvad ved vi fra forskningen om gode fysiske 
læringsmiljøer for børn? Vi ved f.eks., at det er 
nødvendigt, at rummet er delt op, så de børn, 
der løber frem og tilbage, ikke er oveni dem, 
der sidder og leger fordybet i rolleleg, for så 
går begge dele i stykker.

MYTEN OM 
CURLINGFORÆLDRE 
Jeg har arbejdet med børn som psykolog, 
forsker, underviser og konsulent igennem 40 
år. Jeg synes, børn er enormt skægge og søde 
og sjove og livgivende. De kan simpelthen 
komme med så mange oplysninger til os, 
som vi kan lære noget af. Og så synes jeg, det 
er enormt spændende at se, at når det lykkes 
at forandre noget i børnenes omgivelser, 
så kan børn, der ellers har det svært, få det 
rigtig godt igen.

Når man hører om moderne børn, så bliver 
de tit fremstillet som særligt umulige og 
grænseløse, og deres forældre bliver beskre-
vet som ’curlingforældre’, der ikke opdrager 
deres børn. Vi har rigtig mange diskurser om 
børn og deres forældre, som er blevet til, fordi 
nogle har sagt det, og så har andre gentaget 
det. Når det så er blevet sagt tilpas mange 
gange, så tænker mange, ’sådan er det nok’. 
Men det holder ikke, der findes ikke nogen 

seriøs forskning, der påviser, at moderne børn 
skulle være særlige curlingbørn, eller at deres 
forældre over en bred kam er curlingforældre. 
Det er medieskabte diskurser, som ikke bliver 
mere rigtige af at blive gentaget konstant.

Men det samfund, som børn vokser op i, 
har ændret sig, og det stiller andre opdragel-
sesmæssige krav til både forældre og børn. 
Vi er gået fra et industrisamfund, hvor børn 
blev autoritært opdragede og helst ikke 
skulle tænke for meget selv, til et samfund, 
hvor børn skal inddrages. Børn skal kunne 
udvikle helt andre færdigheder for at kunne 
begå sig i samfundet i dag. Dermed bliver de 
relationer, vi har til dem, også anderledes og 
meget mere komplekse.

Det er meget nemmere at være autoritær i 
forhold til et barn. Det har selvfølgelig nogle 
uhensigtsmæssige konsekvenser for børnene, 
men det er mere entydigt for de voksne. Vi 
oplever i dag børn, der er begyndt at sige, 
hvad de mener, som gerne vil høres, og som 
ikke er bange for de voksne. Så er der nogle, 
der mener, det er et udtryk for, at de er uop-
dragne, egocentrerede ’curlingbørn’, og jeg 
ved ikke hvad. Men der er faktisk ikke belæg 
for det. Hvis man i virkeligheden ser på, hvor 
meget børn har indflydelse på og kan be-
stemme i deres liv, så er det meget begrænset.

Børn kan ikke selv bestemme, hvornår de 
skal op om morgenen, eller hvornår de skal 
afleveres – det skal de, når far og mor skal 
på arbejde. I daginstitutionen er det i vid 
udstrækning pædagoger, der tilrettelægger 

det hele. Børn har nogen indflydelse, men jo 
ikke på alting. De spiser, når alle spiser, og 
de skal stå på legepladsen mellem 12 og 14 
de fleste steder. I regn og sne og slud, uanset 
om de hader det eller fryser. Så skal de være 
der, indtil far og mor henter dem, og når de 
kommer hjem, skal der gøres en hel masse, 
indtil de skal i seng osv. Det er ikke meget 
»magt«, de har fået.

I dag er moderne forældre mere reflekte-
rende og tænkende og overvejende i forhold 
til deres børn. De gør et stort stykke arbejde 
for at have det godt med dem. Selvfølge-
lig er der da – lige-som der altid har været 
– forældre, der får sagt ’ja’ for meget, og 
forældre, der får sagt ’nej’ for meget, men det 
har næppe ændret sig så meget. Tværtimod 
tror jeg faktisk det, der er sket, er en god ting. 
Godt for børnene og godt for de voksne og 
godt for vores fremtid. 

GRETHE KRAGH-MÜLLER
Lektor i børnepsykologi ved Insti-
tut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). Klinisk autoriseret psykolog 
samt supervisor i Børnepsykologi 
på specialistniveau. Hun forsker 
i børns hverdagsliv og kvalitet i 
daginstitutioner og står bag en 

lang række udgivelser om disse emner. Sammen 
med en række kolleger har hun gennem projektet 
Kvalitet i daginstitutioner udviklet værktøjet KIDS, 
som er et redskab til at vurdere og udvikle kvalitet i 
daginstitutioner. 

SE MIG 
Børn er begyndt at sige, hvad de 
mener . De vil gerne høres ,   og de 

er ikke bange for voksne.
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