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I. Baggrund for undersøgelsen.  

Motivering for  min undersøgelse. 

Mine motiver for at vælge børnehaver som fokus for min undersøgelse, er at børnehaver som 

offentligt velfærdsstatsligt tilbud om pasning m.m. retter sig mod et stort antal børn og deres 

forældre, hvorfor jeg ser et fokus på det liv og den kultur, der udfolder sig dér er af central interesse 

set i mange perspektiver.
1
  

Da 94% af alle børn bruger børnehaven er det altså en meget central institution i mange børns og 

deres forældres liv. Det liv, der udfolder sig der er derfor af største vigtighed for børnenes 

dagligdag.  

Pædagoger indtager en central plads i skabelsen af det liv, og den kultur, der udfolder sig i den 

enkelte børnehave, hvorfor jeg anser det for vigtigt at fokusere på dem som profession som talerør i 

en afsøgning af den ”kultur”, hvori den daglige virksomhed udfolder sig.  

Jeg antager således, at der som alle steder, hvor mennesker er sammen opstår fællesskaber, skabes 

fælles værdier, og at disse fællesskaber og fælles værdier udgør en motiverende og stabiliserende 

faktor for de mennesker, der arbejder i daginstitutionerne, dvs. det professionelle pædagogiske 

personale., og desuden, at  disse værdier, og disse fællesskaber har stor betydning også for de børn, 

der frekventerer børnehaven.  

For at vende tilbage til børnehaven som universelt velfærdsstatsligt tilbud, er det derfor også 

relevant at afsøge, hvorledes den fungerer, set i lyset af de særlige forpligtelser, der ifølge bl.a. den 

sociale lovgivning, påhviler det offentlige i forhold til børns levevilkår.  

Mit ønske er at undersøge  

a)  børnehavekulturen, forstået som de særlige værdier og fællesskaber, der karakteriserer den 

enkelte børnehave. 

b) samspillet mellem den specifikke børnehaves kultur og den kontekst, den fungerer i ud fra den 

antagelse, at kulturen udvikler sig i et samspil mellem børnehaven og dens omgivelser, bl.a. de 

børn, der frekventerer børnehaven og de familier de kommer fra. 

                                                 
1
  Det er centralt at vurdere dagtilbud som børnehaven i den kontekst, herunder den velfærdsstatslige kontekst, hvori 

den placeres og fungerer. Dagtilbud som eksempelvis børnehaven har en forskellig placering i den residuelle model 

(UK,USA, New Zealand), forsikringsmodellen (Central/Sydeuropa), eller den nordiske universelle, 

(socialdemokratiske, solidariske - kært barn har mange navne) model.  

Robert Putnam opererer som det vil fremgå af min beskrivelse og analyse af hans SOCIAL KAPITAL -model med 

socialkapital på alle niveauer, dvs. også på samfundsniveau. Et centralt element er sammenhængskraft, og her rangerer  

den skandinaviske velfærdsmodel meget højt i Robert Putnams forståelse. Han mener, der er en stor sum af 

socialkapital, dvs. megen sammenhængskraft i den skandinaviske model.  
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c) samspillet mellem den enkelte børnehaves kultur og de opgaver, der påhviler børnehaven, 

herunder også den lokale politiske og organisatoriske kontekst, børnehaven eksisterer i. 

  

Børnehaven – et tilbud til alle børn.    

Opgaven er lovmæssigt udmøntet i dagtilbudsloven 
2
 Hertil kommer Servicelovens bestemmelser 

vedrørende særlige dagtilbud § 32 og 36 ..  

Hvem retter dagtilbuddet børnehave sig imod?  

Som det fremgår af dagtilbudslovens § 23 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at alle børn indtil 

skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud.. 

Til gruppen af  ”alle børn” hører også de børn, som jf. SEL § 46 har ”særligt behov for støtte” . Vi 

taler her således om en gruppe af børn, som udover at være helt almindelig børn, som har krav på de 

tilbud, som ”alle børn” har krav på at kunne modtage, også er karakteriseret ved at have særlige 

behov,
3
 som børnehaven som dagtilbud også forventes at deltage i løsningen af. Gruppen af børn 

med særligt behov for støtte er en svært afgrænselig gruppe, og en identifikation kræver en konkret 

beskrivelse af det enkelte barns situation, jf. bl.a.  SEL § 49.
4
 Det centrale i en skelnen og 

identifikation af gruppen i denne sammenhæng er, at børnehaven som dagtilbud forudsættes at 

kunne præstere  kompetencer i udførelsen af arbejdet med også denne gruppe af børn. Og kunne 

yde en særlig indsats i forskellige faser omkring denne gruppe af børn.
5
  Mit udgangspunkt for  den 

empiriske undersøgelse er, at der vil være en sammenhæng mellem den konkrete kultur i den 

konkrete børnehave og  håndtering af arbejdet med også denne gruppe af børn. Én af mine 

hypoteser er, at forskellige kvaliteter ved en bestemt børnehaves kultur i forskellige grad kommer 

forskellige grupper af børn til gode.  

                                                 
2
 Lov om dag-fritids-og klubtilbud m.v. til børn og unge nr. 501 6. juni 2007 

3
 Mange betegnelser bruges i flæng om denne gruppe. Men som det anføres nedenfor kræver en konkret empirisk 

analyse præcisering af børnegruppens særlige træk. 

I øvrigt kan her henvises til en longitudinel undersøgelse, her strækkende sig over 10 år: ” Risikobørn, Hvem er de - 

hvad gør vi? af Per Schultz Jørgensen, Bo Ertmann, Niels Egelund, Dorrit Hermann. Udarbejdet for det 

tværministerielle børneudvalg. December 1993. Undersøgelsen understreger netop nødvendigheden af præcisering af 

problemer, forståelser , i en konkret sammenhæng. Vigtige faktorer også i en undersøgelse af børnehavekultur.  
4
 I en forbindelse med en konkret empirisk undersøgelse forestiller jeg mig, at en beskrivelse og analyse af  kulturen 

(her forstået som social kapital) skal præciseres i forhold til konkrete børnegrupper.  Idet antagelsen som nævnt, er at 

den konkrete analyse altid tager afsæt i en konkret kontekst, herunder også hvilken børnegruppe, der er tale om. 
5
 Servicelovens bestemmelser herom kan systematiseres i følgende faser: bekymringsfasen (kan omfatte råd og 

vejledning, §11, og underretningspligten §153), undersøgelsesfasen, kan omfattes servicelovens § 49 og 5o,  

foranstaltningsfasen, (Servicelovens § 52, hvoraf det fremgår at børnehaven kan indgå som en decideret 

foranstaltning)  og endelig opfølgningsfasen, der rummer elementer af de tre øvrige faser.  
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Endelig forventes børnehaven som et almindeligt dagtilbud også i en vis udstrækning at kunne 

rumme den gruppe af børn, som har nedsat funktionsevne af fysiske eller psykiske grunde, eller 

lider af en kronisk lidelse. 
6
 

Aktuel indsats over for disse børn tager afsæt i integrations og normaliseringstankegang, hvilket 

således også omfattes af dagtilbud.  

Det afgørende i indsatsen også i form af et velfærdsstatsligt dagtilbud også til disse børn er således, 

at de først og fremmest skal ses som børn, der har krav på de tilbud, som alle børn har krav på. 

Samtidig er de børn som har et særligt behov for støtte, og i den forbindelse har de nogle helt 

særlige behov affødt af et handicap, eller en kronisk lidelse..  

Med ovenstående gennemgang understreges de krav, der stilles til børnehavens bredde i 

opgaveløsningen, som skal ske i et nært samarbejde med forældre
7
 og kolleger.  

Herudover ser jeg børnehavens kultur skabes og udfolde sig i sammenhæng med det omgivende 

miljø, hvor også befolkningssammensætning, erhvervsfordeling og etnisk sammensætning har 

betydning.  

Til identifikation af denne kultur vil jeg anvende elementerne i den amerikanske sociolog Robert 

Putnams teori om social kapital, som introduceres i det følgende.  

 

Børnehavekultur 

Det er altså mit udgangspunkt, at den kultur, der eksisterer i den enkelte børnehave har stor og 

forhåbentlig overvejende positiv betydning for det enkelte barn, og dermed forhåbentlig for dets 

familie.  

Det er også mit udgangspunkt, at denne kultur kan identificeres i form af værdier og fællesskaber, 

og at den repræsenterer en sammenhængskraft, som forhåbentlig har positiv betydning for det 

enkelte barn, og at kulturen dermed har en værdi, som udgør en positiv faktor i dagtilbudet både i 

forhold til det enkelte barn, men også i børnehaven set som et velfærdstilbud. 

Det er endvidere mit udgangspunkt, at denne kultur dermed repræsenterer potentialer, som både 

rummer styrke, og som kan presses og ødelægges, hvis der ikke tages højde for de betingelser, den 

fungerer på. 

                                                 
6
 Det præciseres i dagtilbudslovens § 4, at kommunalbestyrelsen, jf. servicelovens § 32 skal oprette særlige dagtilbud til 

børn med nedsat funktionsevne. Disse tilbud skal jf. § 32 dække de behov for støtte og behandling, som ikke kan 

dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud..  
7
 Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte, det enkelte barns alsidige udvikling og 

selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Jf. dagtilbudslovens § 7   
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Det er også mit udgangspunkt, at værdierne, der ligger i denne kultur ikke umiddelbart kan 

substitueres af eksempelvis mere målrettede aktiviteter over for børn, der har særligt behov for 

støtte. Hvilket hermed også lægger op til en problematisering af evidenskrav versus de værdier, der 

kan rummes i fællesskaber og de pædagogiske indsatser, der knytter sig hertil. 

 

Undersøgelsens opbygning.  

Den teoretiske del af undersøgelsen tager afsæt i en beskrivelse, analyse og operationalisering af 

begrebet social kapital. 

I forbindelse hermed nævnes de vigtigste resultater af en empirisk undersøgelse af århusianske 

væresteder i tilslutning til en undersøgelse af ” Frivilligt socialt arbejde – muligheder og 

barrierer” 
8
 Den empiriske del af aktuel undersøgelse består i feltarbejde i tre århusianske 

børnehaver. 

Den overordnede videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk, hvilket betyder, at der skabes 

viden med udgangspunkt i den enkeltes forståelser og oplevelser. Og at denne forståelse og disse 

oplevelser betragtes som gyldig viden.  

De tre børnehaver har jeg arbejdet med som tre casestudier og det empiriske materiale  tager hvert 

sted afsæt i  hjemmeside (med virksomhedsplan m.m.), deltagende observation og det kvalitative 

forskningsinterview.  

Jeg giver først en introduktion til social kapital som teori, og i forbindelse med hvert teorielement 

gennemgår jeg, hvorledes jeg vil operationalisere og bruge elementet i min analyse. 

Derefter gennemgår jeg den empiriske opbygning, og efterfølger med de tre casestudier. 

I analysedelen fremdrager jeg centrale analyseresultater, som afslutningsvis perspektiveres i forhold 

til antagelser og problemstilling. 

 

 

II. introduktion til social kapital som teoretisk begrebsramme. 

Social kapital er ikke et nyt begreb i sociologisk sammenhæng brugt til at karakterisere sociale 

fællesskaber, og særlige karakteristika ved dem. 

                                                 
8
 Speciale Inge Marie Skaarup. Den sociale kandidatuddannelse. Institut for organisation og sociale forhold.: Frivilligt 

socialt arbejde - muligheder og barrierer. Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse af frivillige på væresteder. 

2005 



                      Børnehavekultur som social kapital –forskningsrapport -   Inge Marie Skaarup 7 

Jeg blev tilfældigt introduceret til den amerikanske sociolog Robert Putnams arbejde med begrebet i 

min søgen efter en brugbar teoretisk referenceramme til identificering af væsentlige træk ved det 

civile samfund/frivilligt socialt arbejde.  

Putnam opererer med begrebet på alle niveauer, fra det nære fællesskab, til organisationsniveau, til 

samfundsniveau, dette er også vigtigt i  den aktuelle sammenhæng. 

I dansk forskning ses Putnams  teori hovedsagelig anvendt i politologiske undersøgelser omkring 

tilstedeværelsen af den sociale kapital i forhold til sammenhængskraft på samfundsniveau, dvs. i 

demokratiforskning. Putnam fremhæver til stadighed de skandinaviske lande for deres store 

beholdning af social kapital.   

Som oplæg til min undersøgelse vil jeg kort gennemgå hovedelementerne i Putnams teori for så at  

eksemplificere begreberne specifikt i forhold til del II : undersøgelse af væresteder, del III  

antagelse og hypoteser i forbindelse med aktuel pilotprojekt, og del  IV   pilotundersøgelsen og dens 

foreløbige resultater.  

Mine hovedkilder er Robert Putnams  værker: Making Democracy Work (1993) og Bowling Alone 

(2000) 
9
. 

                                                 
9
  I Making Democracy Work” ( 1993) tager Putnam udgangspunkt i det organisatoriske niveau. Og undersøger  

institutioner i Nord - og Syditalien. Med udgangspunkt i decentralisering og udlægning af politiske institutioner til 

regionerne som fandt sted i 1970’erne. Udgangspunktet var ligeledes en konstatering af, at de demokratiske institutioner 

i Norditalien fungerede mere effektivt end i Syditalien. Undersøgelsen omfatter en beskrivelse af de politiske processer 

i nogle af de nye regioner over tid ( kap.2), efterfulgt af  en komparativ evaluering omkring politiske processer, 

udtalelser, implementering i regionerne.( kap.3). Derefter udforskes sammenhængen mellem økonomisk modernitet og 

institutionel ydeevne (kapacitet), eller  forbindelsen mellem effektivitet og karakteren af ” civic life”, også benævnt ” 

the civic community” ( kap.4). 

Undersøgelsen viser ifl. Putnam, at nogle regioner er velsignet med netværk og normer for civilt engagement, mens 

andre er tynget af vertikalt struktureret politisk virksomhed, et socialt liv præget af fragmentering, isolation og kulturel 

mistillid.  Disse forskelle i det civile liv viser ifl. Putnam at  spille en hovedrolle i forklaringen af institutionel succes.  

Herfra foretages et tilbageblik for at søge historisk forklaring på forskellene ( kap.5).  

Hovedkapitlet i forhold til begrebet social kapital er kapitel 6: Social capital and institutional Success, hvor 

udviklingerne forklares ud fra ideen om social kapital, ikke blot til brug i den aktuelle undersøgelse, men som Putnam 

anfører forhåbentlig til brug for forståelse af institutionel effektivitet og offentligt liv i mange andre tilfælde ( ibid.: 16) 

Forskellen mellem regionernes demokratiske stader og den højere økonomiske formåen i Norditalien skal ifl. Putnam 

søges i, at i Norditalien er der tillid mellem ”civic” borgere og ”civic” institutioner. Og ved at gå tilbage i tid, forsøger 

Putnam også at dokumentere., at der ligger en lang historie bag de forskellige udviklinger i de to regioner, og at ”civic-

ness” i de  ”civic” regioner er udviklet over tid, således at det har påvirket de demokratiske institutioner, der igen har 

påvirket borgerne i mere ”civic” retning.. 

 

Bowling Alone . The Collapse and revival of American community. ( 2000) 

Putnams påstand er, den store sum af social kapital, der fandtes hos det han kalder ” the long civic generation” i 

forbindelse med 1960’ernes borgerrettighedsbevægelser, er sat overstyr, og at den tid, der kunne være brugt på sociale 

aktiviteter nu i stedet bruges foran fjernsynet, eller at der bowles alene! 

Bogen bygger på en stor samling empiriske undersøgelser, hvor Putnam søger at påvise sammenhænge mellem 

deltagelse i politiske foreninger, kirkegang, fagforeningsdeltagelse, hyppigheden af uformelle sociale relationer, 

frivilligt engagement inden for kulturlivet osv. osv.( ibid.: 403) , og dermed også søger at  påvise årsager til erosionen af 

social kapital i form af nedgang i foreningsaktivitet i USA fra 1969 til i dag, ( ibid.: 403). Den manglende deltagelse i 

fællesskaber og fjernsynskiggeri  ser han som afgørende faktorer, som har borteroderet den social kapital. 
9
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Som det fremgår af resumeet af de to værker, så ligger det implicit i begrebets elementer, at social 

kapital kan skabes i alle sammenhænge, hvor mennesker mødes, og fællesskaber opstår.  

Putnams første store undersøgelse, som danner grundlag for ” Making Democracy work” ( 1993)  

foregik i Italien og tog afsæt i det organisatoriske niveau. 

I det næste værk ”Bowling Alone” (2000) anvender han elementerne i sin forståelse på  alle 

niveauer fra det nære naboskab til samfundsniveau, idet tesen er, at de elementer, som den sociale 

kapital bygger på eksisterer uanset, hvilket fællesskab, vi opererer med.  

Elementerne i Putnams social kapitalforståelse er fælles værdier, social tillid og netværk, som 

introduceres  i det følgende:: 

  

Fælles normer for generaliseret gensidighed.  

I begge værker beskriver Putnam dette element som centralt for begrebet social kapital, og dets 

placering som centralt element i social kapital fremgår af følgende citat:: 

The norm of generalized reciprocity is a highly productive component of social 

capital. Communities in which this norm is followed can more efficiently restrain 

opportunism and resolve problems of collective action…( Making Democracy 

work:172) 

I  Bowling Alone beskrives generaliseret gensidighed om fælles normer som : : The touchstone of 

social capital is the principle of generalized reciprocity.
10

 

Gensidigheden  mellem fælles normer og de to andre elementer  netværk og social tillid fremgår 

implicit, idet etablering, vedligeholdelse og udvikling af fælles normer  forudsætter kontakt, 

kommunikation og en tillid til såvel fællesskab som eksistensen af pålidelige normer.  

Det behøver ikke nødvendigvis at indeholde et personligt møde, men der skal i hvert fald foregå en 

udveksling af kommunikation som forudsætning for, at fælles normer kan opstå. Dvs. at normerne 

skabes via kontakt og kommunikation ( netværk) og samtidig må de anses som en forudsætning for 

at fremme kontakt og kommunikation ( netværk.). 

Derved ses også sammenhængen til det tredje element  den sociale tillid, som udspringer af 

tilstedeværelsen af fælles normer og netværk. .  

Det centrale i forhold til fælles normer er således gensidigheden, dvs. de skal have så megen 

gennemslagskraft, så de får en styrende funktion, og de skal have så megen værdi for de deltagende 

aktører, at disse er indstillet på at tilslutte og underordne sig de fælles normer. Gensidigheden  

betinger, at den enkelte føler tilskyndelse til at iagttage de fælles normer.  

                                                 
10

Bowling Alone: 134 
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Putnam opererer med henholdsvis  en  ”balanceret” eller ” specifik”  form for gensidighed, hvor der 

er tale om en samtidig udveksling af ”elementer” af samme værdi som fx udveksling af gaver. Den 

anden form for gensidighed kalder han ”generaliseret” eller ”diffus” , hvilket henviser  til et 

kontinuerligt bytteforhold med gensidige forventninger om, at det gode, der ydes nu betales tilbage i 

fremtiden, ikke nødvendigvis af samme person og  en ydelse af samme karakter, men ”noget” , der 

er enighed om.
11

. 

Den generaliserede gensidighed er stærkere end den specifikke  i forhold til skabelsen af et 

fællesskab og dermed social kapital. idet den generaliserede gensidighed forudsætter gensidighed 

omkring et mere omfattende sæt af værdier, hvis det skal have en samlende og styrende effekt. 

Putnam ser den samlende og styrende effekt, som  parameter for kvaliteten af den generaliserede 

gensidighed, der forudsætter tilstedeværelsen og interaktion mellem flere aktører over tid. 

Eksistensen af fælles normer for generaliseret gensidighed forudsætter en proces med etablering af 

tydelige fælles normer, der giver mulighed for at forholde sig til og arbejde ud fra dem.     

Ser jeg nu på relevansen af at anvende dette element til afsøgning af kulturen i en børnehave kan jeg 

have følgende overvejelser: 

Der er tale om en arbejdsplads, hvor der for den enkelte pædagog gælder, hvad man  kan kalde 

kontante motivationsfaktorer, som det at man kommer på arbejde, fordi man ellers ingen løn får.  

Dvs. de kontekstuelle forudsætninger er anderledes end, hvis man mødes frivilligt i eksempelvis en 

idrætsforening, eller en politisk forening.  

Imidlertid er min antagelse, at den enkelte pædagog ikke kun kan have et ”mekanisk” 

arbejdstager/lønarbejderforhold til sin arbejdsplads.  

Jeg har en formodning om, at de elementer, som indeholdes i begrebet social kapital sammenholdt 

med pædagogernes opfattelse af deres virksomhed, kan bidrage til  identifikation og præcisering af  

forhold i børnehaven, som pædagogerne formodes at opleve som vigtige, og som jeg dermed også  

formoder vil indgå i deres motivation for deres virke som pædagoger.   

Det må ligge i arbejdets karakter, den pædagogiske profession, den enkelte pædagogs intentioner 

må antages at basere sig på bestemte værdier.
12

  Hvis den enkeltes værdier skal vinde gehør og 

blive en del af det fælles gods i børnehavens kultur, skal der være enighed herom. Forstået på den 

måde, at der skal kunne opnås fælles normer for generaliseret gensidighed omkring et bestemt sæt 

af værdier. Dvs. den enkeltes værdier skal kunne indgå i denne gensidighed, men ikke nødvendigvis 

i specifik form a la gaver, men accepteret som en del af de fælles normer.  

                                                 
11

Making Democracy Work: 172 
12

   Jeg har eksempelvis ikke hørt nogen pædagog argumentere for sit valg af profession med henvisning til aflønning. 
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I en børnehave vil der eksempelvis kunne identificeres bestemte værdier omkring opfattelsen af 

”det gode børneliv”. Der vil her kunne forekomme forskellige synspunkter, nuancer og 

perspektiver. Fælles normer herom vil indebære, at der er nogle bærende synspunkter alle vil kunne 

være enige om, med respekt for nuancer og forskellige måder at realisere værdierne på i det daglige 

pædagogiske arbejde.  

Og dog vil der også indarbejdes en form for generaliseret gensidighed omkring det daglige 

pædagogiske arbejde. Det kan f.eks. betyde en bestemt arbejdsdeling, alt efter den enkelte 

pædagogs særlige kompetencer og interesser.  

Normen for generaliseret gensidighed vil i denne sammenhæng eksempelvis gå på, at man ikke vil 

acceptere adfærd hos en kollega, som ikke understøtter det fælles værdisæt.  

I formuleringen ”generaliseret gensidighed” ligger således, at der ikke nødvendigvis er tale om en 

specifik form for gaveudveksling af eksempelvis bestemte tjenesteydelser, men snarere vished om 

at en bestemt form for tjeneste til fællesskabet i én sammenhæng vil udløse en tjeneste i en anden 

sammenhæng, som understøtter de fælles værdier.   

Fælles normer for generaliseret gensidighed skal derfor kunne identificeres både som formulerede 

værdier, og også ved at de har en styrende og støttende funktion, og dermed bidrager til 

sammenhængskraft, som er en væsentlig del af social kapital ligesom de fælles normer indeholder 

sanktioner, hvis de ikke følges, dvs. ”sådan gør vi her”. ( I min undersøgelse af bærende og styrende 

værdier på fire århusianske væresteder kunne identificeres fælles normer omkring  ” det personlige” 

og  ”det rummelige”.)    

De fælles normer er således ikke på forhånd defineret som ”gode” eller ”dårlige”, de er der, og 

bidrager til sammenhæng og skabelse, vedligeholdelse og akkumulering af social kapital.  

Det bidrager efter min mening til begrebets forskningsmæssige anvendelighed, og stiller samtidig 

krav til præcisering i identificeringen af de fælles normer.  

Eks: rockergruppens værdier er gode for sammenhængskraften og medlemmernes oplevelse af 

fællesskab, mens nogle af de samme værdier i en anden samfundsmæssig optik, eksempelvis 

omkring overholdelse af love mod voldsudøvelse er uacceptabelt.  

 

Operationalisering af fælles normer for generaliseret gensidighed -    

Mine kriterier for identificering af empirien for udsagn, der kan sandsynliggøre tilstedeværelsen af 

fælles normer vil som beskrevet være af henholdsvis  kvalitativ og kvantitativ karakter.  
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Det centrale kvalitative kriterium for identificering af fælles normer er gensidighed, som en 

forudsætning for eller en følge af deres udsagn vedrørende deres forestillinger om værdier og 

fællesskab.   

Gensidigheden er udtryk for en  rangordning af  forskellige værdier og forestillinger. Den fælles 

norm er karakteriseret ved, at den på trods af, at der kan være andre værdier i spil på værestederne 

og hos informanterne af forskellige grunde og som resultat af en proces har fået forrang.  

Den forrang, der karakteriserer værdier, som indgår som fælles normer for generaliseret 

gensidighed vil også kunne identificeres ved empiriske udsagn, der viser deres inspirerende, 

støttende, styrende og kontrollerende effekt.   

I det følgende analyseres den tætte forbindelse mellem fælles normer og fællesskab, idet  accept af 

den tilstedeværende norm, kan ses som såvel en følge af deltagelse i det lokale fællesskab og som 

en forudsætning for fortsat deltagelse.   

Den forrang som vil karakterisere fælles normer for generaliseret gensidighed, skal med andre ord 

ses som udtryk for en prioritering, hvor der renonceres på nogle områder og værdier, og andre 

fremmes.  

Det kvantitative element i identificering af fælles normer som et kvalitativt forhold i børnehaverne 

viser sig ved, at tilstedeværelsen af gensidighed forudsætter involvering af  mindst to parter, og at 

graden af styrke i en fælles norm forudsætter involvering af flere parter. 

Jeg inddrager også et kvantitativt parameter i form af tid i  identificeringen  af fælles normer, idet 

jeg vil lægge vægt på, at de beskrevne fælles normer eksisterer som et stabilt fænomen og ikke er 

tilfældigt forekommende. Forudsætningen for etablering af fælles normer er, at udviklingen af dem 

forudsætter en proces af en vis tidsmæssig udstrækning.   

Stabiliteten af gensidigheden vil eksempelvis kunne identificeres ved at de empiriske udsagn viser, 

at de fælles normer indgår i en historie på stedet, dvs. udgør en del af det, der i den socialkapitale 

begrebsramme kan kaldes for børnehavens forråd af social kapital. 

Informanternes tilslutning til de fælles normer vil således  også kunne støtte dem i  håndteringen af 

problemstillinger, der umiddelbart kan fremstå eksempelvis som dilemmaer i den daglige 

virksomhed. 
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Netværk 

Et andet vigtigt element, som bidrager til og udgør en del af den sociale kapital er netværk. Ethvert 

fællesskab uanset dets placering i samfundet kan bl.a. forstås og karakteriseres  ved dannelse af  

netværk forstået som interpersonel kommunikation og udveksling, på både formelt og uformelt plan.  

Putnam skelner mellem det umiddelbare fællesskab, der opstår i forbindelse med en kontakt, og 

karakteren af de netværk, der kan betragtes som del af en social kapital. Det der karakteriserer 

netværk set som et element i social kapital er den dynamiske sammenhæng mellem netværket, 

fælles normer og social tillid til eksistensen heraf. 

Disse netværk involverer ifl. Putnam næsten pr. definition gensidige forpligtelser og er ikke  i sig 

selv interessante som rene ”kontakter”. Dermed markeres også  den tætte sammenhæng mellem 

netværksdannelse og normer for generaliseret gensidighed. En identifikation af netværk vil derfor 

bero på eksistensen af netværk og deres sammenhæng med fælles normer.  

Dette forhold har betydning i relation til børnehaver, som rummer netværksdannelse på flere 

niveauer. Det ligger i målsætningen for børnehavens virksomhed (§ 20 SEL), at fællesskab er en 

central faktor i målopfyldelsen mellem børn, forældre og pædagoger mål.  

Putnam opererer med forskellige typer netværk. En type kalder han for horisontale netværk som 

dannes mellem mennesker i samme situation eller af samme status. Disse netværk betegner han pga. 

af deres tætte og afgrænsende karakter for bonding.  Heroverfor står de vertikale netværk, som 

dannes mellem mennesker i asymmetriske relationer. Disse netværk kalder han  for brobyggende 

(bridging)
13

. 

De fleste netværk må ses som mix af de to typer, da der selv i mindre grupper/ klubber ofte findes 

en form for lederskab, hvilket vil være tilfældet på en arbejdsplads.   

Putnams giver udtryk for den forståelse, at de brobyggende netværk har den største betydning for 

skabelsen af social kapital, idet der her som ordet antyder skabes forbindelser udover snævre 

grupper, hvilket får betydning for den samfundsmæssige beholdning af social kapital
14

 , hvorimod 

de tætte netværk beskrives som gode for at kunne  ”klare sig” ( getting  by), mens brobyggende 

social kapital (netværk)  ses som  afgørende for at ”komme videre” ( getting ahead).
15

 

                                                 
13

 De forskellige betegnelser som dækker over samme forhold. Udtrykkene horisontale og vertikale stammer fra  

Making Democracy Work: 173 , og bonding og bridging stammer fra  Bowling Alone :22 . 
14

 Putnam henviser i denne forbindelse til den amerikanske sociolog Granovetter, som allerede i 70’erne var inde på den 

kvalitetsforskel i de forskellige netværk, eller bånd, således at de ”stærke” personlige bånd,  ofte kan være mindre 

vigtige end de ”svage bånd” ,idet de sidste understøtter den samlede handling, ligesom de svage bånd kan forene 

forskellige grupper ( Making Democracy Work: 175). 
15

  Citat fra Xavier de Souza Briggs i Bowling Alone:23 
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Netværkene bidrager sammen med de to andre elementer til skabelse og vedligeholdelse af social 

kapital. De kan være med til at sikre kontinuitet, idet de i sig bærer historie og danner basis for både 

nuværende virksomhed og fremtidig udvikling.
16

 

Skelnen  mellem de tætte og brobyggende netværk bruges i forbindelse med identificering af et 

netværks styrke, idet identificering af  såvel afgrænsende som brobyggende funktioner i et og 

samme netværk samt en nøje beskrivelse af disse netværks funktioner kan danne grundlag for at 

identificere tilstedeværelse af netværk som del af social kapital i et afgrænset felt.  

Bygger det kollegiale netværk  på fælles normer som rummelighed i forhold til forskellige kulturer, 

kan det i en børnehave med børn af forskellig etnisk oprindelse tænkes at fremme brobyggende 

netværksdannelser, idet en sådan rummelighed måske vil inspirere til netværksdannelse mellem 

eksempelvis både forældre og børn, da de  opstår mellem mennesker i forskellige situationer. 

Dvs. at det tætte daglige netværk i en sådan sammenhæng har  brobyggende funktioner, idet der 

skabes kontakt mellem kulturer, som måske ikke ellers har nogen berøringsflader. En kontakt, som 

kan få betydning for den enkeltes holdninger til eksempelvis  andre kulturer og  i denne 

sammenhæng også til børnehaven som det fælles samlingspunkt. 

    

Netværk og operationalisering. 

Ifl. Putnams socialkapitalforståelse er fælles normer for generaliseret gensidighed udgangspunkt for 

dannelse af fællesskaber forstået som sociale netværk. Fællesskabernes bæredygtighed hænger 

derfor sammen med den betydning de har som udtryk for de fælles normer for generaliseret 

gensidighed også mellem brugerne indbyrdes
17

.  Med andre ord skal der være tilstrækkeligt gode 

grunde til, at den enkelte ønsker at søge kontakt og kommunikere, altså deltage i fællesskaberne.  

Samtidig forudsætter eksistensen af fælles normer, at de er kommunikeret, forstået og accepteret, 

ligesom den løbende justering og accept af fælles normer forudsætter kontakt og kommunikation, 

og herpå  beror det dynamiske forhold mellem fælles normer og fællesskaber/netværk.  

Fællesskaberne opstår af og bidrager til den fortsatte vedligeholdelse af de fælles normer. 

Betydningen af  fælles normer for generaliseret gensidighed vil derfor vise sig ved, hvorledes de 

udgør basis for etablering og vedligeholdelse af fællesskaber. 

                                                 
16

  “The cultural filter provides continuity so that the informal solutions to exhange problems in the past carries over 

into the present and makes those informal constraints important sources of continuity in long-run social change” 

Making Democracy work: 174 
17

  Jf. Putnams beskrivelse af sammenhæng mellem netværk og gensidige forpligtelser. Bowling Alone:20 
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Dermed er således også slået fast, at tilstedeværelse af netværk forstået som interpersonel 

kommunikation og kontakt ikke i sig selv tilsiger tilstedeværelsen af social kapital, idet mennesker i 

forskellige situationer kan være presset til at indgå i kontakt og kommunikation, som de ikke er 

specielt interesserede i, eksempelvis i forbindelse med en arbejdssituation.  

 Identifikationen af eksistensen af netværk i børnehaverne forstået som  interpersonel 

kommunikation og udveksling på både formelt og uformelt plan.
18

  tager dermed også afsæt i såvel 

fælles normer og dermed også i den gensidighed i form af forskellige fællesskaber, som 

informanterne oplever.  

Udover ovenstående kvalitative parametre inddrages Putnams betegnelser tætte (bonding/  

horisontal) og brobyggende/ bridging vertikal netværk i identificeringen af deres kvaliteter.     

Da der er tale om professionelle ansættelsesforhold i børnehaverne er udgangspunktet, at der 

eksisterer netværksdannelser i form af kollegiale netværk. (bonding)  

Det daglige arbejdsfællesskab har mange forskellige funktioner, f.eks. praktiske rutiner i forhold til 

børnene, aktiviteter, personlige relationer til det enkelte barn i den særlige situation,  kontakt til 

forældre, samarbejde internt, eksempelvis personalemøder, underretninger, andre tværfaglige tiltag 

m. m.m.  

De mange aktiviteter har formodentlig udover aktiviteten i sig selv også andre formål. Her gemmer 

kulturen sig bl.a. som værdier, netværk, og den sociale tillid. Således, at de forskellige aktiviteter 

udover deres konkrete betydning kan repræsentere hensigter, som fx kontaktetablering og dermed 

fællesskab.  

Hvilke aktiviteter og forhold henholdsvis fremmer  fællesskabet?  Hvad sætter det under pres, så 

balancen kan tippe, hvis de fælles normer og fællesskabet ikke er tilstrækkeligt bæredygtigt fx i 

forhold til  krav om effektivitet i opgaveløsningen, som også hviler over børnehaverne. Fleksibilitet 

i ansvarsdeling kan  være fremmende for sammenhold og fællesskab, forudsat det netop 

understøtter normer herom. 

Empirisk kan det være vanskeligt at skelne mellem Putnams to tilgange den tætte (bonding) og den 

brobyggende (bridging) effekt af fællesskaberne; idet samme handlinger ofte rummer begge sider.  

       

 

 

 

                                                 
18

 Putnam: Making Democracy work.: 173. 
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Den sociale tillid.  

Social trust in complex modern settings can arise from two related sources- norms of reciprocity 

and networks of civic engagement.
19

 , hvormed altså slås fast, at tilliden ikke er blind, men netop 

med reference til Tocquevilles ” ”selfinterest- properly understood,” indgår i vekselvirkningen med 

gensidighed og netværk.  

I formuleringen social ligger, at tilliden ikke opstår af, eller findes i et tomrum, men opstår, 

vedligeholdes og udvikles i en social sammenhæng . Den baseres på erfaring, om at man kan regne 

med, og have tillid til eksempelvis eksistensen af de værdier, der kan ligge i de ”fælles normer for 

generaliseret gensidighed”, og at man kan have tillid til, at disse værdier og de fællesskaber, som 

man i går tog del i, også er til stede i dag, og i morgen.  

Putnam skelner mellem forskellige former for social tillid, den tillid, der er indlejret i personlige 

relationer, som han  kan kalder for ”thick trust” og  ”thin trust”,  over for ” den generaliserede 

anden”.  

Den tætte tillid placeres i de sammenhænge, hvor mennesker kender hinanden, og således opstået 

og som forudsætning for de primært tætte ( bonding) netværk. 

Den tynde tillid kan ifl. Putnam betragtes som udtryk for en  ”permanent beslutning” om at give 

selv mennesker man ikke kender, hvad han udtrykker som ” the benefit of doubt”. Og han anfører 

her, at borgere, som har tillid til deres medborgere oftere udfører frivilligt arbejde, giver tilskud til 

godgørende formål, og  deltager i politik og ”community organizations”. Han mener,  at mennesker, 

som har tillid til andre, generelt er ” all-round” gode borgere. 
20

. 

Det kan tilføjes, at især elementet ”social tillid” indgår som vigtigt parameter i identificering af 

social kapital på samfundsplan og i demokratiundersøgelser. 
21

 

De to forståelsestilgange omkring social tillid har samme funktion som i forhold til netværk: de 

bidrager til beskrivelse og forståelse af forskellige former for social tillid og deres værdi, og 

bidrager samtidig som analytisk redskab til en nyttig distinktion.  

 

 

 

                                                 
19

  Making Democracy Work: 171 
20

  Bowling Alone 2000:136-137. 
21

 I tilslutning til anvendelsen af begrebet social kapital på samfundsniveau og i demokratiforskning, kan det  tilføjes, at  
Putnam mener, at brobyggende netværk og fælles normer for generaliseret gensidighed, som rækker udover et aktuelt 

fællesskab, har større betydning end de tætte, således mener han også, at den tynde tillid  har større betydning, end den 

tætte, fordi den rækker videre til det han kalder ”den generaliserede anden”.     
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Social tillid - operationalisering af begrebet. 

Den sociale tillid kan være vanskelig at operationalisere, men man kan i hvert fald slå fast at den 

eksisterer, når man regner med at nogle forhold er stabile, og man kan agere i tillid til at de også vil 

være sådan fremover.  

En positiv oplevelse som pædagog af en tilfredsstillende arbejdssituation i dagligdagen er derfor 

nøje forbundet med det Putnam kalder for ”tæt tillid”. Tilliden er forbundet med eksistensen af 

bestemte værdier og udfoldes i bestemte sammenhænge, som forstås i en personligt relateret daglig 

proces. Eksistensen af  ”tæt tillid”  dokumenteres gennem identificering af fælles normer og 

eksistensen af fællesskaber 

 

Social kapital som forråd - og kontekst 

Det følger af den forståelse, Putnam bidrager med i sin beskrivelse af værdier, netværk og social 

tillid, og som han benævner social kapital, at det må kunne forstås som et forråd. Det vil sige, at 

udover at det eksisterer i et levende samspil mellem aktuelle aktører, så kan samme aktører deltage i 

såvel opbygning af social kapital som i videre udbygning af en eksisterende social kapital. Det kan 

sammenlignes med en økonomisk kapital, som aktuelle aktører kan profitere i en aktuel situation, 

eller kan deltage i opbygning og nedbrydning af. Desuden er kapitalen påvirkelig af kontekstuelle 

forhold, som politiske strømninger, økonomi m.v. 

Fælles normer for generaliseret gensidighed opstår og manifesterer sig ikke pludseligt. Det sker 

over tid og kræver en tilslutning, som slår igennem som en tydelig, støttende og styrende faktor i 

forhold til eksempelvis børnehavens kultur. Der er således tale om en kontinuerlig proces, som 

udfolder sig i en gensidighed mellem aktuel praksis og  eksisterende forråd.
22

 

 

Overførsel af social kapital- og kontekst. 

I sammenhæng med især social tillid opererer Putnam også med overførsel af social kapital.  

En  ”medbragt sociale tillid” er et eksempel på ”tynd tillid” idet den positive forventning eksisterer 

på forhånd uden at pædagogen behøver at have et større personligt kendskab til den konkrete 

børnehave og dens – må man formode specifikke kultur.  

Det bidrager til det faktum, at social kapital er et dynamisk fænomen med en form for ustyrlighed,  

som netop kendetegner social kapital som begreb. Det er ikke ensbetydende med, at det er upræcist 

                                                 
22

 “ Stocks of social capital, such as trust, norms, and networks, tend to be self-reinforcing and cumulative. …Making 

Democracy Work: 177.  
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og ubrugeligt, men at der stilles krav til forskningsmæssige præcision i brugen af begrebet. Putnam 

er blevet meget kritiseret for især at antyde, hvad hans kritikere kalder lemfældige årsags-og 

virkningssammenhænge i forbindelse med social kapital som eksplicit positivt fænomen. Eks: at 

medlemskab af diverse  foreninger ikke nødvendigvis betyder skabelse, vedligeholdelse og 

udvikling af social kapital. En vurdering i så henseende kræver en specifik afsøgning af 

medlemskabets indhold og kvaliteter. 

En nøje registrering og tydelighed i fortolkning af, hvad der forstås som social kapital i den 

konkrete sammenhæng er nødvendig for begrebets forsknings - og dermed forklaringsmæssige 

valør. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at begrebet i den konkrete sammenhængbeskrives og 

analyseres i forhold til faktorer i øvrigt som økonomi, retslige reguleringer på området, 

professionsopfattelser m.m.(dvs. udover værdier, netværk og social tillid) som har betydning for 

den sociale kapital og for den konkrete sammenhæng, der forskningsmæssigt afsøges.     

 

Social kapital- et offentligt og et privat gode  

I begyndelsen af Bowling Alone
23

 beskriver Robert Putnam, hvorledes den sociale kapital, som 

skabes i et bestemt forum, udgør henholdsvis ” et privat gode” og ”et offentligt gode”.  

Udover en  konkret eksistens og skabelse af  social kapital i en børnehave, vil der således også 

kunne identificeres forskellige former for afkast heraf.  Jeg har beskrevet, at social kapital  ikke er 

en ”værdifast størrelse”. Dens valør afhænger af hvilke parametre, dvs. forståelser, der lægges til 

grund for vurderingen.  

Som eksempel på og præcisering af dette forhold nævner Putnam to former for forståelser eller 

former for afkast af den sociale kapital, som skabes i én bestemt sammenhæng.  

På den ene side kan den fælles kapital forstås som den enkelte aktørs ”private gode”. Set i  en 

børnehavekonteksten  vil det kunne forstås således, at den enkelte pædagog profiterer af at bidrage 

til skabelse af de fællesnormer, fællesskab og social tillid. 

Det ”private gode” hænger sammen med gensidighed, som er substansen i de fælles normer og en 

forudsætning og en forudsætning for eksistensen af ”det private gode”.  

Identificeringen af eksempelvis pædagogernes beskrivelse af ”det private gode”, eller med andre 

ord, hvad de får ud af deres bidrag til børnehavekulturen, er central for identificering af, hvor stærk 

den fælles kultur er og værdien, som den enkelte pædagog tillægger den fælles kultur formodes at 
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indicere, hvor meget den enkelte er interesseret i at investere for fortsat deltagelse, og egen 

”gevinst”.  

Børnehaven er i velfærdsstatslig sammenhæng  at betragte som et  ”offentligt gode”.  Jeg forestiller 

mig, at social kapital forstået som ”et offentligt gode” kan have interesse, så længe dynamikken, der 

eksisterer mellem skabelsen af social kapital i en bestemt kontekst og opfattelsen heraf som et 

offentligt gode har en central betydning for pædagogernes opfattelse af børnehavekulturen og deres 

egen rolle heri.  

Et offentligt gode i den aktuelle sammenhæng er ikke blot et samfundsmæssigt gode, men  her også 

knyttet sammen med forældrenes opfattelse af samme. Jeg forestiller mig, at det vil have en 

betydning for den eksisterende social kapital i en børnehave, at der er opbakning til den  fra 

forældreside. Det vil ytre sig ved, at forældrene opfatter den som et offentligt gode, og vil give 

deres  tilslutning,  i modsat fald indikerer det konflikt og justeringer eller måske afvisning af 

bestemte synspunkter hos henholdsvis pædagoger/ forældre.  

Som det fremgår af denne  korte gennemgang skabes, vedligeholdes, udvikles og afvikles social 

kapital i et samspil mellem den enkelte og fællesskabet. Gensidighed er derfor et nøgleord.   

Og det er karakteristisk for den sociale kapital i den konkrete sammenhæng, at der altid på samme 

tid er tale om et fælles  ”offentligt gode”, og et udbytte for den enkelte også kaldet ” et privat gode”. 

Dermed pointeres og indfanges endnu en kvalitet ved den sociale kapital, at skabelse, 

vedligeholdelse og udbygning beror på en gensidighed mellem fællesskab og aktør.  

 

 

III Analyseeksempel – århusianske væresteder. 

 

Social kapital som teoretisk forståelsestilgang har jeg afprøvet i en empirisk undersøgelse  af 

frivilligt socialt arbejde - muligheder og barrierer. Undersøgelsesfeltet for den empiriske 

undersøgelse var fire århusianske væresteder, og dens  resultater udgør således en central baggrund 

for min aktuelle undersøgelse i århusianske børnehaver.  

Nedenstående konklusioner og overvejelser udspringer af den empiriske undersøgelse på 

værestederne, analyseret og sammenholdt med større empiriske undersøgelser på området.  

1)  Kultur- som social kapital 

Første vigtige pointe i forhold til anvendelse af social kapital i den aktuelle  pilotundersøgelse af  

børnehaver, er at undersøgelsen af de fire væresteder viser, at social kapital som teoriramme både 
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har forklaringskraft til identificering af faktiske vigtige elementer på værestederne, og dermed også 

er dokumenteret som brugbart analytisk redskab. På værestederne kunne eksempelvis identificeres 

”fælles normer for generaliseret gensidighed” omkring værdierne ”rummelighed” og ” en personlig 

tilgang”, hvilket jo ikke er overraskende resultater for et forum for frivilligt socialt arbejde. Det 

centrale og interessante er at få så præcis en registrering som muligt for, hvorledes denne kultur 

udfolder sig i forhold til andre værdier, som effektiv arbejdskraft og professionalisme/faglig 

kunnen.    

2) Social kapital som offentligt og privat gode   

Undersøgelsen viser sammenhæng mellem værdier, fællesskaber, social tillid - og disses betydning 

som henholdsvis offentligt og et privat gode. Det offentlige gode udmønter sig eksempelvis i 

værestederne som en billig måde at servicere marginaliserede/psykisk syge medborgere på, det kan 

også vurderes som et offentligt gode, at 10% procent af befolkningen deltager i frivilligt socialt 

arbejde, og mht. det private gode tjener identificering heraf bl.a. til tydeliggørelse af den enkeltes 

motivation, og hvilke elementer, der indeholdes heri.  

3)Social kapital– fællesskab og kontekst 

Undersøgelse af frivillige og væresteder viser, at social kapital her  kan identificeres  i et dynamisk 

samspil med de krav, der stilles til værestederne, dets brugere, samarbejdet mellem de 

professionelle og de frivillige, og de frivilliges egne ressourcer.  

Afdækning af social kapital i  til denne kompleksitet tydelig, at social kapital er udtryk for centrale 

forhold omkring sammenhængskraft og fællesskaber. Elementerne i social kapital kan  præcisere 

enkeltelementer i disse fællesskaber, og bidrager til en specificering og eksplicitering af , hvori 

denne sammenhængskraft og fællesskab består. Det selvfølgelige: at fællesskab er mere end den 

enkelte bliver udfoldet og kan indgå i en kvalificering af overvejelser omkring netop det konkrete 

fællesskab.  

Den sociale kapitals styrke og sårbarhed afdækkes ved en præcisering af fællesskabets styrke og i 

en præcisering af dette fællesskab i relation til andre væsentlige faktorer. Dette har betydning for 

overvejelser omkring kultur, fællesskab, demokrati, socialpolitik, profession.  
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IV  Pilotprojekt: Børnehaver og social kapital.  

Hypoteser, problemstilling, projektgennemførelse ,videnskabsteoretisk grundlag 

og metode. 

  

Hypoteser   

Jeg  arbejder udfra følgende antagelser, nemlig at: 

- hver børnehave har sin egen helt særlige kultur 

- jeg forestiller mig, at væsentlige træk i denne kultur kan  identificeres i  form af værdier, 

netværk, og tillid til eksistensen af disse værdier og fællesskaber, 

- og at der dermed vil kunne identificeres træk, som kan forstås som social kapital  

- kulturen som social kapital har  betydning som både  et offentligt og privat gode, dvs. i 

forskellige perspektiver.  

- kulturen kan indeholde positive træk, som er vigtige for alle børn i børnehaven. 

- denne kultur, hvis den eksisterer som social kapital, udvikles, lever og vedligeholdes i en 

samfundsmæssig kontekst, som kan henholdsvis fremme, hæmme eller ødelægge den.     

- kulturen kan beskrives, og måske også som en social kapital, hvilket ikke er ensbetydende 

med, at der kan føres kausalbeviser for dens positive virkning over for bestemte børn 

- kulturen antages således at rumme værdier i forhold til alle børn, værdier der ikke 

umiddelbart kan substitueres af eksempelvis mere målrettede aktiviteter over for børn, der 

har særligt behov for støtte.  

- et fokus på kulturen, og de værdier den måtte rumme dermed kan udgøre et  korrektiv til den 

evidens og evalueringsfokus, der pt. er central som socialpolitisk trend og perspektiv. 

- specifikke  indsatser ikke er udtryk for en objektivt beviselig ”bedre” tilgang over for det 

enkelte barn, men udtryk for et normativt/politisk valg  

- ved at fokusere på børnehavens kultur, vil det fremgå, at politiske ændringer på et specifikt 

område i relation til børnehaven, ikke blot får en specifik, dvs. afgrænset virkning, men kan  

vise sig at have implikationer, som rækker langt videre.  

- inddragelse af social kapital, som teoretisk forståelsesapparat i forhold til børnehavekultur 

kan bidrage til at kaste nyt lys over politiske beslutningsprocesser på området, og de 

kriterier, der anlægges. Ovenstående hypoteser samler jeg i følgende : 

-  
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Problemstilling: 

Kan børnehavekultur identificeres og forstås som social kapital? 

I givet fald hvorledes kan denne kapital beskrives, og hvilke sammenhænge kan eventuelt 

identificeres mellem kulturen og omgivelser (børn, demografi, politiske krav etc.?) 

Og i givet fald hvilke betydninger kan der identificeres af disse sammenhænge? 

 

Projektet – start, omfang og processen.   

Projektet skulle kunne udføres inden for en tidsmæssig ramme, som hed foråret 2007, og det 

empiriske grundlag skulle udgøres af et antal århusianske børnehaver. Projektet var planlagt til start 

september 2006, men blev udskudt pga. arbejdsnedlæggelser. Dertil kom større organisatoriske 

omstruktureringer inden for daginstitutionsområdet, hvilket også beslaglagde mange ressourcer. I 

april måned 2007 begyndte jeg at kontakte et antal udvalgte børnehaver og udvalgte fire. Trods stort 

arbejdspres var institutionerne meget imødekommende. Min intention  var at foretage nogle 

kvalitative interviews hvert sted. Min erfaring var, at semistrukturerede kvalitative interviews gav  

mange informationer, og dermed var en god kilde til viden som basis for min afsøgning. Imidlertid 

var institutionerne betænkelige ved, hvorvidt de kunne afsætte tid til interviews, og aftalen blev, at 

jeg måtte komme ”på besøg” og være i et par dage, se og høre og følge med i, hvad der skete, og 

snakke med medarbejderne indimellem, når der måtte være tid.  

Det sagde jeg ja tak til, og på den måde kom flere metoder og vidensskabende tilgange ind i 

billedet. Én børnehave meldte fra pga. tidspres, så det empiriske materiale stammer fra tre  

børnehaver. Indsamling af empiri foregik ved to dages besøg i hver børnehave i perioden  maj-juni, 

og analyse i juli 2007.  

Rammen er et pilotprojekt, dvs. en prøveundersøgelse, som evt. forløber for en større  empirisk 

undersøgelse.   

Videnskabsteoretiske overvejelser -metoder 

Hjemmesider:  

De tre børnehavers hjemmesider blev gennemgået forud for besøg/ interviews i børnehaverne. De 

udgør en relevant kilde til vidensindsamling i forhold til projektets problemstilling, idet de 

indeholder fyldigt materiale omkring eksempelvis fra børnehave I: værdigrundlag, udviklings-

læringsforståelse, pædagogisk læreplan, forældresamarbejde, årets gang, kalender, praktiske 

oplysninger, fotogalleri, oplagstavle, forum for diskussioner.  
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Feltarbejde:  

Vidensindsamlingen  skete herefter i forbindelse med ophold i de tre børnehaver et antal timer i 

løbet af to dage i hver børnehave.  

Feltarbejde er en klassisk antropologisk metode med det udgangspunkt, at hvis vil man vide noget 

om menneskers, gruppers kultur, må man opholde sig i den, dvs. at man tager afsæt i den antagelse, 

at viden om kulturen kan aflæses af forskelligartede ytringer.      

 

Deltagende observation 

Som udtrykket tilsiger, er man observatør, men ved sin blotte tilstedeværelser, bliver man også 

deltager, men må søge at holde den balance, at man ikke har nogen styrende, koordinerende, 

ledende funktion, men at man primært observerer. Som det  fremgår af analyseeksemplerne 

oplevede jeg mange elementer/sider af børnehavedagligdag/kultur.  

Fx: legepladsens indretning og dens størrelse, børnehavens indretning, møblering, farver, var 

tingene nye, virkede det nedslidt. Og vedrørende formidling lagde jeg mærke til opslagstavler,  

henvendelser til forældre, opslag til kolleger, orientering vedrørende samarbejde i den nye 

organisation, brug af billeder, brug af flere sprog. Omkring måltiderne lagde jeg mærke til, hvordan 

der dækkes bord, hvordan måltidet indledes, hvem der sidder sammen, hvorledes måltidet foregår,  

hvilken form for mad børnene har med sig, hvorledes de spiser, hvornår de må rejse sig fra bordet. 

Hvorledes er proceduren, hvis et af børnene spilder noget, hvad er reglerne omkring inde - udeleg, 

hvorledes er reglerne vedrørende børnenes leg med hinanden, hvornår griber pædagogerne 

ind/hvornår griber ikke ind, hvornår går man til kaffe/ hvad taler man om til personale/kaffemødet. 

Hvad optager personalet? Hvordan bliver jeg modtaget, hvem er interesseret i at tale med mig, og 

hvordan introduceres stedet?  

Så er der de samtaler undervejs, hvor jeg bliver mere tydelig/deltagende/måske styrende, fordi min 

nysgerrighed  er fokuseret på de tre elementer, som udgør kernen i Putnams social kapitalbegreb: 

værdier, netværk og social tillid. Samtalerne finder sted i de mange små pauser, tidssprækker, der 

er, mens pædagogen er i gang med sit arbejde, men hvor han/hun samtidig kan samtale/gøre sig 

overvejelser sammen med mig. Mens børnene spiser, mens hun svinger rebet, de hopper i på 

legepladsen, mens hun er ved at føre dagbog, mens de drikker kaffe, mens hun rydder op, mens hun 

tænker over, hvordan det er at være tillidsrepræsentant pt., eller som en pædagog pludselig sagde: 

”Nu er der faktisk en halv time fri, så hvis du vil have noget mere struktureret at vide, kan du få det 

nu.” 
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 Det kvalitative forskningsinterview 

Til alle disse mange informationsmåder og kilder kommer to interviews af en times varighed hver. 

De tilfører de øvrige informationer den særlige værdi, der ligger i fordybelsen i de temaer, der tages 

op, og den mulighed, der ligger for kobling og refleksion. Til interviewene var udformet  

stikord/spørgsmål
24

, som skulle give interviewpersonen mulighed for at udfolde sine overvejelser 

omkring værdier, netværk og social tillid og relatere disse overvejelser til børnehavens opgaver.  

 

Metoder og problemstilling - sammenhæng: 

De forskellige metoder rummer på hver sin måde et videnspotentiale til besvarelse af projektets 

spørgsmål:  

Det nedskrevne materiale danner grundlag for analyse af måden, børnehaven formulerer sig på bl.a. 

vedrørende de forhold, jeg er interesseret i, dvs. det danner grundlag for en diskursanalyse. En 

sådan analyse er ikke specifikt i fokus for min undersøgelse, men bidrager. Deltagende observation 

er som nævnt en gyldig og givende metode med de mange perspektiver, der hermed kan opsamles 

omkring kultur, men metoden er implicit tidskrævende. Det forhindrer ikke, at metoden kan fungere 

som relevant metodisk indspil, og bibringe til spor i videre udforskning, således som det er tilfældet 

i nærværende undersøgelse. Blot må man have empiriens begrænsede omfang for øje i forhold til 

analyse og resultater. Observationer, interviews og skriftligt materiale i øvrigt udgør således det 

samlede empiriske grundlag.   

De forskellige metoder er indgange til viden om såvel intention, som den kommer til udtryk i det 

talte og skrevne ord, og om praksis, således som den kommer til udtryk i de mange beskrevne 

handlingssekvenser, der udgør dagligdagen i en børnehave.      

Elementerne i social kapital: fælles normer for generaliseret gensidighed, netværk og social tillid 

skabes, vedligeholdes og udvikles mellem udtrykte intentioner og kontinuerlig handlen.  

De anvendte metoders hensigtsmæssighed testes derfor på, hvorvidt de kan fungere som redskaber 

for produktion af pålidelig viden vedrørende problemstillingen. De kvalitative interviews, det 

skrevne materiale og diverse samtaler giver viden om intentioner, refleksioner og mål, mens 

deltagende observation giver mulighed for at skabe viden om handlen. Derfor supplerer disse 

forskellige metoder hinanden i vidensindsamlingen til besvarelse af projektets problemstilling. 

Fælles for diskursanalyse, deltagende observation og det kvalitative forskningsinterview er at de 

videnskabsteoretisk kaldes kvalitative, dvs. man søger at skabe viden om kvalitative og ikke 

                                                 
24

 Se bilag vedrørende interviewtemaer 



                      Børnehavekultur som social kapital –forskningsrapport -   Inge Marie Skaarup 24 

målbare, dvs. kvantitative forhold. Filosofisk baseres tilgangen på fænomenologi, som fokuserer 

netop på de to hovedbegreber intentionalitet og intersubjektivitet.  

Imidlertid må værdierne, netværk og social tillid til en vis grad operationaliseres, det vil jeg komme 

ind på i den konkrete analyse, hvor en vis grad af kvantificering må inddrages.  

Jeg triangulerer derfor mellem kvantitative og kvalitative tilgange, og skal undervejs gøre rede for 

sammenhæng mellem metoderne. Jeg supplerer egen empiri med andre undersøgelser, som 

inddrages i analysen.  

Med mit samlede materiale ønsker jeg således at vise, at der er lagt nogle spor ud, som er så 

pålidelige (reliable) og  valide (gyldige), så de ser ud til at have så megen  analytisk 

generaliseringsværdi, at der er grund til ar arbejde videre med den angivne problemstilling, og med 

anvendelse af samme empiriske tilgang, og teoretiske analyseramme.    

 

 

 

V.  Pilotprojektets resultater – analyseeksempler  og perspektiver 

 

Her følger nogle nedslag i form af konkrete analyseeksempler til belysning af de antagelser og 

hypoteser, som er en del af projektets problemstilling. I overensstemmelse med pilotprojektets 

karakter, har de skitsens afsøgende og undersøgende karakter.   

 

Eksempel 1: Børnehavekultur som social kapital.  

Forståelsen af børnehavekultur som social kapital er centralt i forhold til min interesse, og jeg vil 

her især referere til mit materiale fra børnehave B
25

.  

Fælles normer for generaliseret gensidighed: 

På børnehave B’s hjemmeside udtrykkes følgende værdier som centrale for børnehaven: 

hjertelighed, respekt, nysgerrighed/åbenhed, anerkendelse, åbenhed, hjælpsomhed, ærlighed, 

ordentlighed, godt helbred, vi er ikke de voksne mod børnene, skærpe fagligheden 

Værdierne som program og praksis 

Jeg møder hjerteligheden, venligheden og nysgerrigheden i tonefald, som en venlighed fra alle, jeg 

møder. Alle hilser venligt og spørger interesseret til, hvor jeg kommer fra.  
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Jeg oplever også åbenheden og nysgerrigheden i praksis ved at  børnehaven trods stor travlhed 

stiller sig til rådighed. Nysgerrigheden og åbenheden viser sig i interessen for mit projekt, og jeg 

tolker det som gensidighed, når børnehaven lægger vægt på, at man selv får noget igen, ved at give 

mig af sin tid. Venligheden, hjerteligheden og nysgerrigheden oplever jeg som kontaktskabende.  

Jeg registrerer også venligheden og  hjerteligheden i forhold til børnene (Jeg går rundt og er 

forskellige steder i huset). Jeg observerer også en venlig og åben imødekommende tone over for en 

forælder, der forekommer forvirret i forhold til en konkret situation. 

Jeg hører én af pædagogerne hilse på, i forhold til en mor, der er på vej ud af døren, og han siger, : 

Vi vil godt lige sige hej, inden man/du går, så vi har hilst på hinanden. En anden mor er der med sin 

nye lille børnehavedatter, en større datter har været i børnehaven længe. Begge piger er i fine 

tylskjoler. Mor smiler glad, og flere pædagoger er optaget af, at der nu starter en ny, og snakker 

med hende, de bruger tid. En tredje mor er der med sin lille nye baby, og alle er ude at hilse på, og 

én af pædagogerne siger:  at det er det, de er optaget af, og at det jo er dejligt. 

Værdiernes forankring- forskellige måder:  Flere af pædagogerne har været i børnehave B meget 

længe, i 30, 23 og 20 år. De to jeg interviewer har været der henholdsvis 20 og 4 år, men det er 

tydeligt, at værdierne er fælles gods og integreret i deres opfattelser, og så vidt jeg kan observere i 

praksis.  

Dvs. der har været mange års forankringsmulighed. Det fremgår af interviewene, at de to 

pædagoger holder fast i værdierne, fordi de har valgt at tilslutte sig dem, og her ses koblingen til det 

andet element  ”social tillid” – de ved,  at værdierne er gældende, og at de også vil være det i 

morgen.  

De beretter udførligt om, hvor vigtigt det er at videregive stedets værdier i forbindelse med 

nyansættelser, som én af dem siger: Når jeg skal videregive det til nye kolleger, når de kommer ind, 

så er det næsten lige før, jeg vil stå på min ret til de værdier, ja….(og ler) . Hun beretter om sit eget 

ansættelsesforløb, at der har været en form for kontinuitet, da hun startede i øvelsespraktik- tog sin 

uddannelse, og blev opfordret til at komme tilbage igen.   

Én af de to pædagoger  refererer til, at nogen har bestemt, at det skal være sådan, at de nævnte 

værdier skal være gældende, så det holder de fast i, men han nævner også, at  en beslutning på 

stedet ikke har legitimitet i sig selv, blot fordi det er en ledelsesmæssig beslutning.  Men man 

tilslutter sig beslutninger på stedet, når og fordi man har tillid til beslutningernes værdi, og ikke 

fordi man blot lader nogen bestemme over sig, det er pointen. 



                      Børnehavekultur som social kapital –forskningsrapport -   Inge Marie Skaarup 26 

Den ene af de to pædagoger nævner, at man har forsøgt at fundere værdierne ved samtaler om den 

enkeltes baggrund og med afsæt i den enkeltes barndomshistorie og bagage. Dvs. at man har 

inddraget faktorer, som har betydning for integration af værdierne. Man har brugt en viden om, 

hvad den enkeltes bagage betyder, at man (med mine ord) ikke blot kan bestemme, at man vil 

forfægte en værdi, men at ens helt særlige bagage kan henholdsvis blokere eller befordre  

realiseringen af værdier i det daglige. 

Det tyder også på, og er et eksempel på en høj grad af faglighed/professionalisme, og er måske 

egentlig et godt eksempel i forhold til alle de nævnte værdier. 

Åbenheden som er en formuleret værdi i børnehave B viser sig eksempelvis også i, at man er parat 

til  at få sine værdier testet udadtil. Der er tæt samarbejde til mange sider, det uddyber jeg omkring 

netværkstyper. 

Der gives i beskrivelsen  eksempler på, at nysgerrighed, åbenhed og  hjælpsomhed  er integreret i 

det daglige arbejde, således at vi ikke kun taler om programmer, men praksis. Én af de to 

pædagoger nævner som eksempel anvendelse af  den  systemteoretisk metode, som er valgt som en 

fællesfaglig platform. Den kan kun praktiseres med en ”neutral nysgerrighed” som udgangspunkt, 

dvs. en nysgerrighed som indebærer en respekt for den anden, og den andens måske anderledes 

måde at tænke på. 

 

Social tillid 

Social tillid er beskrevet i forbindelse med accept af de nævnte værdier på stedet. Det fremgår af de 

to interviews, at værdierne eksisterer, fordi  man tilslutter sig. Det har man gjort over lange 

ansættelser, dvs. gennem lange processer.  

Et eksempel på ”social tillid” fremgår af praksis, som indebærer, at pædagogerne godt må og kan og 

skal kritisere hinanden, hvis der er uenighed fx om en adfærd over for et barn. Ifl. den ene af de to 

interviewede pædagoger, fungerer det, jeg ser det som et udslag af høj grad af social tillid, at denne 

praksis kan fungere, og ikke i stedet bevirker splid og afstand mellem pædagogerne.  

 

 Netværk 

I  børnehave B ser jeg  både de daglige tætte (bonding) netværk, dvs. de netværk, der bidrager til at   

klare ”dagen og vejen”. Det kan være gensidigheden omkring, at man giver hinanden ”supervision 

til tiden”, og at man aldrig går hjem, uden at kunne få støtte, hvis man har behov for det .  

Der er også brobyggende  ( bridging) netværk, som slår bro eksempelvis mellem børnehaven og 

omgivelserne, og som kan bidrage til at udvikle/ kapitalen.  Det sidst drejer sig om børnehavens 
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deltagelse i eksempelvis projekter som :”Tætte relationer” som løb over flere år, og resulterede i en 

bog om samarbejdet mellem Århus kommune og dagtilbud, et andet projekt ”hellere i dybden end i 

bredden”, og endelig i dagligdagen netværksmøder mellem dagtilbuddet børnehave B og 

socialforvaltningen.  

Ovenstående eksempler fra interviews, hjemmeside og observationer, illustrerer tilstedeværelsen af 

et sæt af værdier, fællesskaber, som jeg med eksempler på deres sammenhæng med al mulighed 

forsigtighed mener at kunne identificere som fælles normer, netværk og social tillid, som peger på  

tilstedeværelse af social kapital.  

    

Social kapital- og de tre børnehaver.  

Børnehave A, som havde en blanding af almindelige/med særlig behov/handicappede børn havde 

også en kultur præget af åbenhed, men noget mere hvilende i sig selv. ( rolig tolerance-rare 

pædagoger) . 

I børnehave B, som har de mest belastede børn og forældre, er der den største åbenhed over for mig. 

Alle tre steder er man imødekommende, men kulturen og dens fremtrædelsesformer er tydeligst her. 

Børnehave B har desuden den bedste normering. Én af pædagogerne fra  børnehave B fortæller, at 

herfra beretter man ikke blot, at man er pædagog, men at man er pædagog i lige den særlige 

børnehave, dvs. at en særlig faglig gejst  gør sig gældende. Der kan også være en sammenhæng 

mellem de børn
26

, der frekventerer børnehaven, den beskrevne kultur, ansættelse af særligt 

engagerede pædagoger.
27

 Der kan ikke udledes gyldige slutninger om årsagssammenhænge her, det 

kan blot konstateres som interessant iagttagelse. 

Børnehave C var mest utydelig og dermed sværest at relatere til de forhold, jeg var interesseret i at 

afkode.  

Uanset om det er muligt at identificere tydelige tegn, som eksempel på social kapital eller ej,  er det 

spændende, fordi den daglige kultur, og de værdier, netværk og former for social tillid, der måtte 

være i forskellig grad, har betydning for opgavehåndteringen.    

 

                                                 
26

  Der er en forholdsvis stor andel af børn af flygtningeforældre i  børnehave B. Børnene kan kategoriseres under den 

gruppe af børn, der har ”brug for særlig støtte”, jf. servicelovens § 46, da en stor del af forældrene lider af 

posttraumatisk stresssyndrom.   
27

 Én af pædagogerne i børnehave B beretter, at hun tidligere har arbejdet på døgninstitution, og valgte denne børnehave 

med belastede børn, fordi hun særlig gerne ville arbejde med denne gruppe. 
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Eksempel 2: Social kapital – krav og opgaver.  

I min problemstilling stiller jeg spørgsmålet om sammenhæng mellem social kapital og de opgaver, 

børnehaver skal løse. Nedenstående belyser i forskellige sammenhænge, hvilken indflydelse, 

forskellige opgaver og udviklingstendenser har for opgaveløsning og dermed for kulturen på stedet.  

I alle tre børnehaver gives udtryk for betænkelighed ved de ændringer, der de senere år er sket i 

forhold til politisk og administrativ styring.
28

 De sidste par år er der angiveligt er kommet en 

politisk topstyring i stedet for en tydeligere faglig back-up, dvs. at der er sket en ændring fra et 

fagligt fokus til et primært angiveligt politisk fokus. 

Flere af pædagogerne beskriver en fremmedgørelse i forhold til de lange arbejdsgange, i forhold til 

samarbejde, og indberetninger om dette og hint. Skal man se dette i forhold til social kapital kan 

bekymringen ses i relation til en ængstelse i forhold til den eksisterende kultur og dens overlevelse.  

Et andet eksempel, som fremdrages er nedlæggelse af fritidshjemmene, der betragtes som vigtige 

også i forhold til børn med særlige behov. Det er et eksempel på en institutionssammenhæng og 

institutionskultur, som kan betragtes som en form for social kapital, der forsvinder.  

I øvrigt nævner flere af pædagogerne en rapport fra udviklingsafdelingen i børn og unge, Århus 

Kommune. I rapporten lægges især vægt på indsatsen i forhold til truede børn og børn med 

handicaps. –men indsatsen skal være udgiftsneutralt. Et eksempel på  ekstrabelastninger, som 

udgiftsneutralt uddelegeres til børnehaven er, at børnehaven fremover selv skal afholde udgifter i 

forbindelse med tolkebistand.  

Flere af pædagogerne nævner det øgede krav til dokumentation (administrative procedurer) som en 

arbejdsopgave. Ingen anfægter indholdet heraf, men tiden går fra det direkte arbejde med og 

sammen med børnene.   

I min optik vil jeg konkretisere det til, at disse krav kan true den eksisterende kultur og evt. sociale 

kapital også fordi det udtrykker andre værdier, det kan hænge sammen med kravene til evaluering 

og evidens, som jeg vil komme nærmere ind på under eksempel 5: social kapital, den danske model 

og evidens.  

Jeg registrerer også en intensiv formidlings - og dokumentationskultur i form af opslag til forældre, 

overvejelser omkring forskellige sproglige udmeldinger og formidlingsformer i forhold til de mange 

                                                 
28

 Ifølge én af lederne er der sket følgende ændring i kontakten mellem administrativt og politisk niveau: Tidligere var 

der en direkte og dermed nem kontakt mellem  børn - og unge afdelingen  og dagtilbudet. Fra 1. januar 2007 går 

kontakten fra dagtilbud til dagtilbudsleder, dvs. lederen for flere institutioner. Derefter til områdechef i 

socialforvaltningen, og videre til børn - og ungeafdelingen, som er en central afdeling. Det drejer sig om 4 led. 

Souschefstillingerne er nedlagt, og i stedet er der en stedfortræder, i hvert dagtilbud, som ikke aflønnes særskilt for 

denne funktion. 
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forældre af anden etnisk herkomst end dansk. Dertil kommer dokumentation i forhold til læreplaner, 

dokumentation i det hele taget omkring det enkelte barn.  

Den stigende opgavemængde/pasningsgaranti giver sig også udslag i mange børn på lidt plads. Som 

udefra kommende registrerer jeg et meget højt støjniveau. Flere af pædagogerne er inde på det 

voldsomme støjniveau. Ligesom det er svært med lokaler, der er for trangt til de mange børn, som 

er i børnehaven. De fysiske rammer, og begrænsninger heri, har derfor en betydning for den sociale 

kapital. Én af de tre børnehaver har i forhold til de to andre nye og større lokaler, og en stor 

legeplads, med mange rum, hvilket også af pædagogerne beskrives som vigtig for det daglige 

fællesskab.   

Nogle sammenhænge er mere umiddelbart gennemskuelige end andre, hvilket en af pædagogernes 

beretning om børnene og deres mad kan være et eksempel på. Jeg har i børnehave B, hvor hun 

arbejder lagt mærke til børnenes medbragte mad, og hvor forskellig den er: Ét barn spiser hvidt 

franskbrød uden skorpe, én lidt hvid burger og et par skiver appelsin, én et pølsebrød med en pølse 

i, og én hvidt brød med en masse a la kød i. Pædagogen fortæller, at de tidligere har fået mad i 

børnehaven, men da de skulle vælge mellem det og mere personale, så prioriterede de personale. Så 

gik de over til at lave mad sammen med børn og forældre én dag om ugen. Men efterhånden, 

fortæller hun, så faldt kvaliteten så meget, så de stoppede.   

To af de pædagoger, jeg samtaler med er tillidsrepræsentanter, begge tilkendegiver at være meget 

glade for deres job. Begge refererer fra fællesmøder med andre pædagoger, bl.a. i forbindelse med 

arbejdsnedlæggelser (2006), at mange pædagoger opgiver pga. for belastende arbejdsforhold. 

Én af pædagogerne fra børnehave B siger i forbindelse med kommunale besparelser på 

enkeltområder: I den kommunale optik drejer det sig kun om en enkelt besparelse på et afgrænset 

område, for pædagogen i børnehave n har en besparelse på eksempelvis tolkebistand, langt større 

virkning, den breder sig som ringe i vandet.  

Pædagogen siger: Forestil dig et flygtningeforældrepar, traumatiseret og fra en kultur, hvor mødet 

med offentlige instanser er risikabelt, og som for dem har været identisk med fængsling og 

forfølgelse,. Og derfor for hvem demokrati og brugerinddragelse er ukendte begreber. Det er et 

stort arbejde, og et vigtigt arbejde. Nogen gange kræver det tolk, fordi sprogvanskelighederne er  

for store.  

 Besparelsen rammer hårdt i børnehave B, fordi mange forældre er flygtninge og udover psykiske 

traumer også har sprogproblemer. Børnehaven har derfor som nævnt mange børn, der har særlig 

behov for støtte. 
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Forældresamarbejdet har derfor i børnehave B nogle ekstradimension, idet forældrene ikke blot ikke 

mestrer det talte sprog, men heller ikke har kendskab til det medborgersprog, som ligger til grund 

for den brugerinddragelse, som forældresamarbejde er resultat af. Da autoriteter for disse forældre 

repræsenterer en trussel har forældresamarbejdet har en særlig central funktion i forhold til 

integration og medborgerskab. Det drejer sig om integration på flere niveauer, hvorfor et intensivt 

forældresamarbejde kan bidrage til deres sociale tillid til fællesskaber, der rækker videre end til 

børnehaven. Modsat hvis der pga. nedskæringer ikke levnes muligheder for det nødvendige arbejde 

i børnehaven, bliver det et eksempel på en besparelse på et afgrænset flet, som kan have en 

eroderende effekt på det nære fællesskab i børnehaven, og hindre forældrenes integration i andre 

fællesskaber. 

Eksemplet viser også, at argumentet om vigtigheden af børnehavens fællesskab står svagt, i forhold 

til kommunaløkonomiske prioriteringer, netop fordi værdien af fællesskabet ikke kan måles, gøres 

op dermed bevises.   

 

Analyse børnehave- og opgaver: 

De eksempler jeg her har nævnt tjener til at belyse sammenhængen mellem social kapital og 

opgaver til børnehaven som institution.    

De har forskellig betydning, og flere udefra kommende opgaver kan ikke opfattes entydigt negativt, 

og dermed som negative i forhold til børnehavens eksisterende kultur.  

Jeg ser følgende faktorer som centrale i vurderingen af samspillet mellem børnehavekulturen som 

social kapital: Nogle af opgaverne er mere motiverende for personalet end andre, eksempelvis 

betragtes de mange administrative opgaver, som i modsætning til ”det egentlige arbejde”.  

Dertil kommer det pres, man oplever i, at den politisk/administrative/ kommunale kontekst ikke 

som tidligere oplevet er understøttende for den daglige kultur/sociale kapital, men fremmedgørende, 

og ængstende.  

Når de mere abstrakte og flertydige stressfaktorer er sorteret fra, ser det ud til, at der er nogle 

faktorer, som pædagogerne omtaler som, og som jeg observerer som absolutte og anslag mod den 

sociale kapital: Der er en grænse for, hvor mange børn, der kan presses ind i institutionen. 

Støjniveauet er enormt. Og med al respekt for det jeg ser som et intensivt og kvalificeret 

pædagogisk arbejde, så er tiden til det enkelte barn, så begrænset, så en særlig opmærksomhed over 

for det barn, der har særlig behov for støtte må være vanskelig.  
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En pædagog nævner støjniveauet sammenholdt med de konstante omstillinger i forhold til de mange 

børn, som de to største stressfaktorer.  

Én af pædagogerne i børnehave B er inde på, at de mange opgaver, samt børnehavens 

forældregruppe og børnegruppe, som er skiftet helt gennem to år, stiller store krav til omstilling. 

Disse krav oplever jeg eksempler på, kan være meget inspirerende, så længe de kan håndteres og 

integreres i børnehavens dagligdag og kultur.  

Hermed understreges en hårfin balance mellem inspiration, som bidrager til forøgelse af kapitalen, 

og modsat tæring på hovedstolen. Børnehave B, som har mange belastede børn,  har fået en 

bevilling til en ekstrapædagog på hver stue, og de to interviewede pædagoger fra børnehave B 

beskriver virkningen af de ekstra ressourcer som det, der gør forskellen mellem at have en 

spændende arbejdsplads med en for dem værdifuld kultur, og det totale sammenbrud. Idet 

belastningerne er så store, at de ikke mener at ville kunne magte opgaven ellers. 

Den samme problematik gør sig gældende i forholdet mellem normeringer og kapital. En rimelig 

normering betyder, at pædagogerne virker til at have en alt andet lige - tilfredsstillende og  fagligt 

velfunderet dagligdag, hvorimod en lidt lavere normering ”lukker butikken”  

Igen understreges, at social kapital på den ene side er en stærk størrelse, der som 

sammenhængskraft bidrager til eksempelvis børnehavens funktion på positiv vis og opleves sådan 

af pædagoger, og af mig i mine observationer. 

Samtidig understreges samme kapitals sårbarhed, idet hårde normeringer, politisk styring uden 

faglig sensibilitet kan have tærende konsekvenser. 

Det er en vigtig begrundelse for et fokus på denne kapitals betydning. Og vigtigt er det i denne 

sammenhæng at være opmærksom på de værdier, der ligger i fællesskabet, altså den sociale kapital. 

Og at de ikke mekanisk kan substitueres af eksempelvis specifikke indsatser over for nogle af 

børnehavens børn. 

 

Eksempel 3 - Overførsel af social kapital 

Børnehave B, hvor jeg mener at have set de tydeligste tegn på social kapital ”inden døre” har også 

eksplicit, dvs. formidlet gennem interviews de stærkeste samarbejdsrelationer udadtil (bridging/ 

brobyggende).  

Jeg skal her henvise til Putnams skelnen mellem tætte og tynde netværk,  de  tætte i de daglige 

relationer, og de tynde som mere tværgående og uden for organisationen. De har forskellig 



                      Børnehavekultur som social kapital –forskningsrapport -   Inge Marie Skaarup 32 

betydning, Putnam beskriver det således, at de tætte hjælper den enkelte til at klare dagen  og vejen 

”getting along”, mens de tynde netværk bidrager til at der sker udviklinger, ”to get ahead” . 

Det interessante er i forbindelse med børnehave B,at eksemplerne også viser overførsel af social 

kapital.  

En af pædagogerne herfra  nævner som første eksempel et gennem flere år veludviklet netværk i 

forbindelse med et regelmæssigt og struktureret samarbejde med andre organisationer, herunder 

socialforvaltningen i området.  

Dertil kommer børnehavens rolle i samarbejdet mellem forvaltning, daginstitutioner og 

pædagogseminarium omkring  truede børn ”Tætte relationer”. Begge er eksempler på, hvorledes 

netværk, som i det daglige er konsoliderende og inspirerende, også kan række udover og bidrage til 

udvikling i arbejdet med de børn, som frekventerer børnehaven.  Der bygges bro, apropos Putnams 

definitioner bonding/bridging netværk.  

Og disse netværksarbejder rækker videre til andre netværk og forståelser omkring uddannelse og 

professionalitet. Dvs. forgreninger, som bidrager til opbygning af social kapital i et bredere 

perspektiv. 
29

 

Én af de to interviewede pædagoger fra børnehave B beretter, at hun forsøger at være åben overfor 

kolleger, når de mødes i de faglige fora, og de nye kolleger i de nye dagtilbudsorganiseringer. Hvor 

hun også prøver at formidle nogen af de værdier, de står for i hendes børnehave. Dette eksempel 

illustrerer  overførsel af social kapital. Hermed sættes den enkelte børnehaves sociale kapital ind i et 

bredere perspektiv- et overførselsperspektiv, hvilket igen fører videre til børnehavens placering i en 

samfundsmæssig sammenhæng, og hvormed også bidrages til fokus på social kapital som værdi i en 

større sammenhæng.      

 

Eksempel 4 – social kapital som et offentligt og privat gode 

Den dagligdag, det fællesskab og den kultur, der udfolder sig har forskellig betydning. Putnam 

identificerer de forskellige perspektiver som mulighed for at se dem som henholdsvis et offentligt 

og et privat gode.  

Den sociale kapital set som et offentligt gode, antager mange skikkelser. Som et velfærdsstatslige 

tilbud er børnehaven som udgangspunkt et offentligt gode. Pasningen af børnene kan ligeledes ses i 

                                                 
29

  I den forbindelse kan henvises til demokratiforskning, hvor social kapital også inddrages. Jørgen Goul Andersen har 

i den forbindelse anført, at der vanskeligt kan føres bevis for kausalitet omkring disse fænomener, men at man nærmere 

kan tale om ”gode cirkler” . Goul Andersen et. Al 2000  
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flere perspektiver. Et offentligt gode er det at børnene kan parkeres et sted, da markedet har brug for 

arbejdskraften.  

Man kan også anskue børnehaven som et offentligt gode, set i et opdragelses/ og 

dannelsesperspektiv, hvilket er centralt i en pædagogprofessionssammenhæng. Den kan også 

betragtes som et offentligt gode i en medborgersammenhæng, idet brugerinddragelse og 

forældreindflydelse gennem de sidste 20 år har fået en mere og mere central placering.   

Gensidigheden som en central faktor omkring begrebet social kapital kommer tydeligt frem også i 

fokuseringen på social kapital som henholdsvis et offentligt og et privat gode i forbindelse med én 

af bemærkningerne fra én af pædagogerne i børnehave B: at hvis ikke denne kapital er der, så kan 

de ikke være der, dvs. jeg må tolke den som en ressource, der er så central, så den udgør forskellen 

på, hvorvidt pædagogerne kan bestride deres arbejde, og også, og deri ligger motiveringen 

overhovedet har lyst til at gå på arbejde.  

Én af pædagogerne fra børnehave B beskriver sin identificering med børnehaven som så stærk, så 

det er vigtigt for hende at hun ikke blot arbejder som pædagog, men at hun arbejder som pædagog i 

lige præcis i denne børnehave som udtryk for, hvor meget hun identificerer sig med stedet og dets 

værdier.   

Gensidigheden understreges også i én af hendes udtalelser omkring grænsen mellem væren i jobbet 

eller at droppe det: 

…og det skal ikke være sådan, at jeg bliver nødt til at sige til nogen af mine børn: Jeg 

har ikke tid nu, jeg kan ikke nu, de skal blive mødt med, at de er vigtige, og at det er 

dem, der kan gøre en forskel, for derigennem at give mig en oplevelse af, at jeg gør en 

forskel…. 

 

Der ligger også en dualitet gemt i den sociale kapital som et offentligt gode, for det er utvivlsomt, at 

pædagogerne vil knokle til blodet springer, det er det tveæggede sværd, som den sociale kapital 

også er. Dermed er også understreget, at den skifter værdi alt efter kontekst.  

 

 

Eksempel 5. - Social kapital - den danske model og evidens  

Jeg laver her en lille afstikker til USA- via en aktuel, dvs. fra 2006  forskningsrapport fra 

Socialforskningsinstituttet af Cathrine  Jespersen.
30

 

Den drejer sig om socialt udsatte børn i dagtilbud. Der har som bekendt aldrig været så meget fokus 

på socialt udsatte børn, eller dagtilbudene eller social arv som der er p.t.  

                                                 
30

  Jespersen. 2006.  
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Det er en interessant rapport, som må ses  ind i aktuel socialpolitisk kontekst, der dikterer 

evidensforskning og fokus på mulighed for vurdering af aktuelle indsatser.  

Forskeren inddrager en del undersøgelser af målrettede indsatser i amerikansk regi, indsatser, som 

særligt målrettes børn med særligt behov. Og spørger, om de virker, og svaret er, at de gør det.. De 

virker i forhold til eksempelvis disse børns skoleparathed. Cathrine Jespersen skriver i indledningen 

omkring danske erfaringer: 

Der findes også nogle - men ikke mange - studier af danske daginstitutioner, der har 

gjort en særlig indsats. Men det er karakteristisk, at skønt der skrives positivt om 

betydningen af sådanne en indsats, så findes der kun meget begrænset viden om den 

faktiske effekt af indsatsen. Der skyldes bl.a. at undersøgelser viser, at der er meget få 

institutioner, der benytter sig af veldefinerede, systematiske og afprøvede 

programmer.  

 

Jeg vil ikke sige, at USA og  DK ikke kan sammenlignes, at undersøgelser ikke kan inspirere, 

selvfølgelig kan de det, selvom der er tale om to vidt forskellige velfærdssystemer. Bl.a. 

karakteriseret ved, at dagtilbud i DK er universelt
31

, mens der i USA stort set ikke eksisterer 

offentlige pasningstilbud. Der ligger derfor væsentlige pointer gemt i de forhold, som SFI 

undersøgelsen ikke peger på. Der er belæg for at der i den danske børnehavekultur også indeholdes 

værdier og herunder en rummelighed, som også danner et godt afsæt for indsatsen over for børn 

med særligt behov for støtte.  

Pointen er imidlertid også, at denne kultur bliver trængt pga. øgede krav og lavere normeringer 

Et svar herpå kan være at målrette særlige indsatser til børn med særligt behov, hvilket Jespersen 

plæderer for. 

Svaret kan også være, at der i kulturen er så megen sammenhængskraft, og værdier, som også 

kommer disse børn til gode, så denne kultur skal bevares, og selvfølgelig suppleres med særlige 

indsatser. Et empirisk udsagn fra børnehave A i min undersøgelse understreger dette 

Arbejdet med forskellige børn, børn med handicaps og børn med forskellige former 

for baggrund, kvalificerer vores arbejde med alle børn.
32

 

   

Så hvis vore velfærdsstatslige kvaliteter skal bevares også i børnehaveregi er denne kultur central, 

og dermed den politiske opmærksomhed. Det er imidlertid ikke som forebyggende indsatser ofte 

har for vane at der skal tænkes fremad og  tages højde for fremtidens børn. Det er moralsk og etisk 

nødvendigt for de børn, der er dér og hér og nu.         

                                                 
31

 Danmark er det land i verden med den største andel af landets børn i daginstitution . 94% af alle 3-5 årige danske 

børn er i børnehave eller dagpleje.  
32

  Fra interview med pædagog Bodil i BØRNEHAVE A. 2.maj 2007 
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VI . Børnehavekultur og social kapital – resumé og perspektiver. 

 

Pilotundersøgelsen peger på følgende centrale forhold: Der eksisterer i hver af de tre børnehaver en 

særlig kultur, som jeg med forskellig grad af tydelighed kan identificere som social kapital, dvs. et 

sært af fælles normer for generaliseret gensidighed, netværk og social tillid. Mit empiriske materiale 

indicerer i grove træk, at det er normer, som understøtter arbejdet med alle børn. Men er kun i sin 

start i forhold til kulturens mere nuancerede/specifikke betydning. 

Denne social kapital kan identificeres ved at studere program i form af hjemmesider, talte 

overvejelser i form af kvalitative interviews, og ved observation af daglig praksis. I praksis 

identificerer jeg værdier som fælles ved at de deles af flere, de er forankret gennem lang tid, de 

overleveres, og de tages i brug ved ansættelse af nyt personale.  

De har betydning som et fælles (offentligt) gode og for den enkelte pædagog (som et privat gode). 

De kan overføres i faglige fora, tværfagligt samarbejde, og i forældresamarbejde ( overførsel af 

social kapital). 

De er under pres af mange opgaver, i form af dokumentation (administrative opgave), flere børn, 

der har brug for mere støtte (traumer), færre pædagoger, flere etniske forældre m.m. 

Det er under pres pga. af skift fra fagligt præget til politisk præget topstyring. 

Og under pres af en politisk tilgang, som fokuserer på dokumentation, evidens og individualisering. 

Hermed overses eller i værste fald tæres på de værdier, muligheder og særlige positive perspektiver, 

børnehavekulturen rummer for alle børn, børn med særlige behov og børn med forskellige 

handicaps.  

Endelig peger pilotprojektet på, at børnehavens kultur, sociale kapital, som det er implicit i denne 

fællesskabsform, peger udover børnehaven og er del af en sammenhængskraft, som er vigtigt både i 

de nære fællesskaber, på organisationsniveau, og på samfundsniveau.
33

 

Pilotprojektet peger også på det dilemma, at selvom pædagoger og deres faglige organisationer 

aktionerer for bedre vilkår, så vil de netop som følge af den kultur, de er en aktiv del af,  intensivere 

deres anstrengelser for at klare deres job, hvorved de uden at ønske det, måske langt hen ad vejen 

kommer til at legitimere en udvikling, som tærer på den sociale kapital, de selv har været med til at 

opbygge.    
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 Jf. forældresamarbejde (dagtilbudslovens § 7/ § 14 
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Bilagsfortegnelse: 

Bilag nr. 1   
Interviewguide ( er vedlagt) 

 

Bilag nr. 2 
Hjemmesider med præsentation af børnehaverne A B og C, her findes også læreplaner, 

organisationsplaner, evaluering af forældretilfredshed m.m.- ca 50 siders skriftligt materiale fra hver 

børnehave.  

(ej vedlagt rapporten findes særskilt) 

 

Bilag  nr. 3. 
Feltrapporter fra børnehave A, B og C 

Observationsrapporter og interviewudskrifter, i alt ca. 100 sider 

(ej vedlagt rapporten –opbevares særskilt) 
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Bilag nr. 1 Interviewtemaer. 
Jeg  kombinerer en målrettet søgen med inddragelse af  temaer, der hermed kommer til at udgøre 

den på forhånd givne struktur, med en interesse i at lade mig oplyse og belære af den enkelte 

informants beskrivelse, oplevelse og fortolkning af de forhold, som temaerne beskriver. 

Med denne form har jeg til hensigt at give den enkelte informant så vide rammer som muligt inden 

for de nævnte temaer. I den tematiske opbygning af interviewene har jeg trukket på inspiration fra 

forskellige side. Dels kender jeg det lovmæssige grundlag for børnehavens virksomhed, dels har jeg 

et empirisk grundlag som tidligere ansat i socialforvaltning i form af mange års samarbejde med 

pædagoger, dels tager jeg afsæt i aktuelle undersøgelser om børnehaver, og endelig har jeg min 

viden fra daglige pressedækning/politiske forhandlinger m.m.
34

 

Temaerne er styret af mit ønske om, at interviewmaterialet skal udgøre det empiriske grundlag for 

såvel identificering og analyse af pædagogernes forståelse af deres virksomhed og som mulig 

identificering af fælles normer for generaliseret gensidighed, netværk og social tillid, dvs. social 

kapital, også forstået som det jeg i problemformuleringen kalder ”egen kontekst”.   

Jeg har derfor udarbejdet interviewtemaer sådan, at de  både har interviewpersonen i centrum for 

beskrivelse og fortolkning (intentionalitet) og også  sætter fokus på interviewpersonens samspil  

I det følgende beskrives og motiveres de enkelte interviewtemaer. Jeg har som nævnt været 

inspireret af den etnografiske og udforskende tilgang i interviewet, således at de udvalgte temaer 

tænkes bredt at dække ”livet som det udfolder sig og opleves i den enkelte børnehave”.   

 

 

Faktuelle oplysninger af betydning for pædagogens virksomhed: 

Indeholder informantens beskrivelse af faktuelle forhold omkring børnehaven. Oplysninger 

vedrørende ansættelsestidspunkt. Erfaring i øvrigt, alder, uddannelse og erhvervserfaring.  

 

Beskrivelse af pædagoger i børnehaven.  

Hensigten med at spørge til informanternes opfattelse og forståelse af de øvrige pædagoger,  deres 

sammensætning, forudsætning, kompetencer m.m. er at give dem mulighed for udover faktuelle 

områder at reflektere over pædagogerne som gruppe, hvem er de? Distancen, der opstår, når 

informanterne  taler om ”gruppen af pædagoger” kan give informanterne muligheder for refleksion, 

som sætter den beskrivelse, de kan give af sig selv som pædagoger i perspektiv. Dvs. de får 

                                                 
34

  Her skal refereres til bl.a. følgende undersøgelser fra SFI: Socialt udsatte børn i dagtilbud. 06:21 Cathrine Jespersen  
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mulighed for at koble det mere generelle ”pædagoger på stedet” til beskrivelsen af egen ” forståelse 

og oplevelse af det at være pædagog og i denne børnehave”.  

 

Børnene: 

Børnene udgør den målgruppe, som børnehaven, dens formål, og pædagogernes indsats skal ses i 

forhold til. Dvs. børnene (og deres forældre!)  bruger og bidrager til den kultur, der udfolder sig i 

børnehaven, og de aktiviteter, der finder sted. De indgår i  informanternes motivation, selvopfattelse 

og  aktiviteter. Hvad karakteriserer de børn, som kommer i netop denne børnehave, hvis der er 

nogle særlige træk. Udover de muligheder for svar omkring faktuelle forhold, der ligger i 

spørgsmålene, giver de også mulighed for at få belyst forhold omkring gensidighed mellem 

børnene, deres særpræg og pædagogerne.  

 

Pædagogens motiver til arbejdet. 

Det kan dreje sig om informanternes børnesyn, børneopdragelse, familiesyn, værdier vedrørende 

velfærdsstatslige ydelser, social retfærdighed, integration, særlige indsatser over for udsatte børn 

m.m. Hvad betyder arbejdet for pædagogens tilværelse i øvrigt, dvs. hvad bærer pågældende 

pædagog med sig hjem. Dvs. hvor ligger gensidigheden i relationen mellem vedkommende 

pædagog og børnehaven.. 

 

Hvad skal man være god til som pædagog her i børnehaven?  

Spørgsmålet hænger sammen med forrige tema på den måde, at det giver informanterne mulighed 

for at reflektere over, hvilke krav de mener, der bør stilles til pædagogens indsats på stedet. Hermed 

gives mulighed for at sætte beskrivelse af egne motiver i relief, og mulighed for at konkretisere, 

hvilke værdier, de prioriterer i forbindelse med det frivillige arbejde. 

 

Egne kompetencer fagligt og personligt. 

Oplysninger om kompetencer og baggrund bidrager til forståelse af sammenhæng mellem indsats 

og forudsætninger. Og også af, hvad informanterne kan bruge af deres forudsætninger, og hvad de 

mener de bør bruge. Hvordan passer deres kompetencer ind i stedets dagligdag og kultur og behov. 

Hvilke kompetencer tillægger de værdi i forhold til deres virksomhed som pædagoger. 

Hvilke kompetencer mener de, tillægges værdi af henholdsvis organisation, kolleger og brugere?    

Hvilke forskelle gør sig gældende mellem udannet og uudannet personale.? 

Informanternes oplevelse af det ”at være pædagog i netop denne børnehave”. 
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Dette tema er tænkt til beskrivelse af informanternes egen forståelse og oplevelse af deres 

virksomhed som pædagoger. Til støtte for informanternes beskrivelse beder jeg dem beskrive ”den 

bedste” og ”den værste dag” i deres tid i børnehaven, hvilket giver dem mulighed for at reflektere 

over og skærpe holdninger og oplevelser. Temaet må ses i fortsættelse af temaet om deres motiver 

til arbejdet. Hvad er det bedste ved at agere som en professionel opdrager?  

 

Oplevelse af arbejdssituationen - hvem bestemmer her? 

Kan du få dine ideer igennem, hvilke ideer kan du bedst få igennem, og hvornår er det sværest? 

 

Dagligdag i børnehaven:  

Formålet med børnehavens virke er beskrevet SEL § 20.  og personkredsen af børn er beskrevet. 

Hvilke særlige muligheder eller barrierer ser pædagogen i netop denne børnehave for at leve op til 

målsætningen. Hvordan kommer disse forhold frem?  

 

Fællesskaber og deres betydninger? 

Prøv at fortælle om, hvilke fællesskaber, du deltager i her. Og hvorfor de er vigtige ?  

Fællesskaber ud af huset, og fællesskaber inde i huset.  

 

Hvad er det bedste, man kan sige om jer her i børnehaven? 

Skulle kunne være med til at indfange vigtige forhold omkring værdier, social tillid og kultur. 

Og i disse udviklingstider, hvad er værd at bevare. 

 

Mål med børnehavens virksomhed - og pædagogens: 

Når informanterne spørges til begge områder hænger det sammen med en antagelse om, at der kan 

være overensstemmelser og forskelle.  

Da man må formode, at pædagogen som offentlig ansat må have erklæret sig enig i målsætningen 

med børnehaven, tænker jeg her på mulige diskrepanser i forståelse og forvaltning af af de 

overordnede mål  

Informanternes beskrivelse tænkes at kunne bidrage til tydeliggørelse af både sammenfald og 

forskelle mellem deres og andres forståelse af børnehavens målsætninger. Temaet kan ses bl.a. i 

forlængelse af tema om motiver til arbejdet. Hvad betyder det for motiver, aktiviteter og 
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selvopfattelse, at pædagogen har sin særlige og personlige forståelse og fortolkning af sin 

virksomhed.  

Pædagogen om sine roller - kompleksiteten.Pædagogen eksemplificerer og uddyber.  

Og kvalificerer ved sine svar de forskellige roller. Eksempelvis relationsarbejdet. Hvad 

karakteriserer det? Hvad er det nemme/det svære ved det? Pædagogen som netværker. Over for 

hvem, især forældre/børn, kolleger m.m.Pædagogen som kulturformidler. –i den multietniske 

børnehave, hvorledes forvalter pædagogen dette. 

Den offentligt ansatte med særlige underretningsforpligtelser. Børnehaven retter sig også mod de 

børn, som er underlagt en særlig samfundsmæssig bevågenhed, og særlige underretnings og 

handleforpligtelser for pædagogerne. Disse forpligtelser implicerer handlinger hos pædagogerne, 

som i forskellig grad indeholder magtudøvelse. Pædagogens beskrivelse af, hvorledes sådanne 

situationer håndteres.  

 

Hvad er det særlige ved den her børnehave? 

Når du skal beskrive din børnehave ude i byen, hvordan vil du så beskrive det bedste ved den? Og 

det værste, hvis det findes. Hvilke børn er den særlig god for, og hvilke børn har det måske bedre 

andre steder? 

 

Hvilke børn er I bedst til i den her børnehave? 

I skal kunne rumme og være et godt dagtilbud til alle børn, dvs. de velfungerende børn, børnene 

med særlig behov for støtte, handicappede børn til en vis grad.  

Det kan I også, men på den måde, som I fungerer, hvilke børn er I så bedst til?  

 

Hvad skal en ny her på stedet have at vide om stedet? 

Det handler om værdier, og om vaner og om traditioner. Vi skal ind i børnehavens historie, og se på 

er der et forråd, der kan arbejdes, leves og tæres på, og bliver det vedligeholdt ? 

 

Hvordan ser dit ideal af en børnehave ud? 

Hvis du nu fik mulighed for at starte en helt ny institution, hvordan skulle den så se ud? - Hvordan 

skulle pædagogerne være? Hvordan skulle børnene være? –Hvordan skulle forældrene være? 

Og hvordan skulle arbejdsforholdene i øvrigt være? 
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Hvad betyder ledelsen for de forhold, du beskriver? 

Det vil sige børnesyn, kulturen på stedet, samarbejde, forældresamarbejde, ja kort sagt det hele. 

 

Udvælgelse af informanter : 

Jeg tror, hver børnehave har sin unikke karakteristik, sine særlige vaner, sin særlige historie m.m. 

Samtidig udgør de et fælles velfærds/kulturgode i den danske velfærdsstat, hvorfor jeg ikke 

foretager særlige specifikke udvælgelseskriterier. Undersøgelsens validitet må så komme til at bestå 

i en tydelighed i beskrivelse, og analyse på institutionens særlige vilkår.  

Informanterne blev forinden interview oplyst om formål og interviewets udgangspunkt, dvs. min 

interesse for deres oplevelse, viden, erfaringer og holdninger som pædagoger. Jeg efterlyser 

pædagoger, som har en vis (nogle måneders) erfaring med den aktuelle børnehave. 
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Oversigt over stikord 

Faktuelle oplysninger 
Børn og deres forældre. 

Hvilke børn 

Hvem er I bedst til 

Hvilket kvarter 

Hvilke forældre 

 

Værdier  
Pædagoger 

Hvad skal man særligt kunne her 

Hvad vil pædagogerne særligt her 

Hvilke motiver har man, hvad vil man særligt gerne her 

Hvad skal en ny have at vide om stedet her 

 

Børnehave I og II og III 

Hvad er der særligt ved det her sted. 

Hvad er der særligt ved sagligdagen her.  

Og ledelsens betydning 

Ideal af en børnehave 

Og hvad er dit ideal  af en børnehave 

 

Fællesskaber 
Hvilke fællesskaber er der er her 

Hvad er der vigtigt ved dem 

Hvad kunne være bedre 
 
Social tillid: 
Hvor sikker kan man være på de værdier og fællesskaber 

Der er her? 

Hvem har overleveret dem til dig? 
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