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1.0. Indledende betragtninger:  

Min motivering for at vælge daginstitutionen (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
  

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 min antagelse er, at denne kultur indeholder elementer, som jeg må kunne identificeres som 

social kapital, og som jeg antager har central betydning for børn, forældre og samarbejdspartnere, 

ligesom disse grupper også vil påvirke den tilstedeværende kultur, den sociale kapital, som jeg går 

ud fra  eksisterer som elementer i børnehavens kultur.  

Fokus for min empiriske undersøgelse er i første omgang pædagoger. Det er der flere grunde til. 

Væsentlige grunde er for mig, at jeg betragter dem som centrale kulturskabere i denne 

sammenhæng, og med den kontekst, jeg ser projektet ind i, bliver dermed  pædagogen og i denne 

sammenhæng pædagoguddannelsen central.  

                                                 
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.  

Dette være anført som en kontekstuel note, der måske kan få betydning også i det konkrete empiriske arbejde. 

Den universelle velfærdstatslige profil fremgår tydeligt af den retslige forankring vedrørende dagtilbud, herunder 

børnehaver. Det er et tilbud til alle børn, og ikke afhængig af eksempelvis forældres arbejdsmarkedstilknytning 

(forsikringsmodellen) eller deres specielt dårlige status/eller evne til privat børnepasning (Residualmodellen) 
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En undersøgelse af  ”børnehavekultur- som social kapital” vil som sidegevinst måske  kunne 

frembringe viden om øvrige centrale aktører i denne sammenhæng, ikke mindst børnene, deres 

forældre, tværfaglige samarbejdspartnere og politiske aktører.  

 

2.0. Min baggrund for interesse for emnet. 

Min lyst til at kaste mig ud i projektet beror på mange forhold, som jeg kan spore tilbage til bl.a. 

mange års praksis som socialrådgiver og ansat i en social forvaltning. 

Aktuelt skyldes min interesse også, at jeg som seminarielærer og med fokus på sociale fag er med 

til at uddanne kommende pædagoger.  

Hertil kommer, at jeg i forbindelse med en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og 

tilhørende specialeskrivning har arbejdet med SOCIAL KAPITAL som teorigrundlag. 

Mit arbejde hermed har inspireret mig til at afsøge, hvorvidt denne forståelse kan bruges i en 

sammenhæng, som jeg på anden vis kender gennem mange års praksis. 

Jeg har som værdimæssig drivkraft, at børnehavekulturen er central, fordi den har betydning som 

del af de vilkår mange børn lever under.  

Som socialrådgiver, og som ansat i en socialforvaltning erfaringer fra mange års arbejde i det 

sociale felt erindrer jeg  børnehaver, der var ”guld værd” pga. en kultur som var fuld af  

kompetence, viden, omsorg og handlekraft, så man som samarbejdspartner aldrig var i tvivl, om, at 

her var alt ”som det skulle være”, dvs. at den ene sag smittede af på min opfattelse af den næste, 

uden at jeg måske kendte den næste ”sag” særlig godt, men min forståelse af det sted, og den måde, 

man der håndterede forskellige situationer på, kunne man have tillid til.  

Der er naturligvis tale om komplekse forhold, men en del af min på forhånd tillid til ”stedets 

kompetence” beror måske på elementer, der vil kunne identificeres som SOCIAL KAPITAL.  

Dertil kommer nævnt min aktuelle interesse som seminarielærer for den pædagogiske profession, 

dvs.  min interesse i forhold til pædagogens virksomhed og dermed også uddannelsen af 

pædagoger.  

I samfundsvidenskabelig sammenhæng har jeg som nævnt erfaring med afprøvning af teorien i 

forskningsmæssig/specialemæssig sammenhæng, hvor jeg i forbindelse med en empirisk 

undersøgelse har  arbejdet med operationalisering og dermed afprøvning af begrebets brugbarhed 

som redskab til identifikation og konkretisering af bestemte kvaliteter i konkrete fællesskaber.
2
  

                                                 
2
 Frivilligt socialt arbejde. Muligheder og barrierer. Afsluttende specialeafhandling ved Den sociale 

Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet. Maj 2005.   
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I min projektbeskrivelse vil jeg foretage en gennemgang af Robert Putnams opfattelse af social 

kapital og søge at vise, hvorledes de forskellige elementer vil kunne bidrage til identificering af 

bestemte kvaliteter i børnehaver.  

 

 

3.0. Indkredsning af feltet 

En børnehavekultur må betragtes som en form for levende organisme, som opstår, eksisterer, 

kommer under pres, blomstrer, ændres, fordi den eksisterer som del af en kompliceret 

samfundsmæssig og kulturel kontekst
3
.  

 

3.1.  Børnehavens placering socialretsligt.    

Opgaven  som den er udmøntet i den lovmæssige retlige regulering kommer til udtryk i  

Servicelovens (herefter forkortet SEL)  § 20 og  § 21 omkring formål, og i  § 22 omkring 

læreplaner.  

Servicelovens retslige foreskrivninger omkring dagtilbud fortsætter i Servicelovens §§ 23  til § 32, 

omhandlende forskellige typer af dagtilbud, optagelse, forældrebestyrelser, tilskud, og særlige 

dagtilbud. Jeg henviser til samtlige bestemmelser, da de har betydning for forståelsen af børnehaven 

som institution, selvom det er børnehaven som konkret eksempel på et dagtilbud, der er i fokus i 

min empiriske undersøgelse.  

 

3.2. Børnehavens målgruppe- hvilke børn? 

Personkredsen.  Hvem retter dagtilbuddet børnehave sig imod?  

Som det fremgår af SEL § 20, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal 

pladser i dagtilbud til børn, med henblik på   ”pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud” . 

Det slås hermed i lovteksten fast, at tilbuddet forudsættes at kunne rumme alle børn, det vil sige : 

                                                                                                                                                                  
Specialet  inddrog  Robert Putnams forståelse af Social Kapital i en konkret empirisk undersøgelse af fire århusianske 

væresteder for gruppen af udsatte voksne. Fokus var de frivillige medarbejderes oplevelser af deres virksomhed og det, 

der på stederne efter deres mening udgjorde positive elementer på værestederne, og som motiverede dem til deres 

frivillige virksomhed. Elementerne i Putnams socialkapitalforståelse: netværk, fælles værdier og social tillid viste sig 

således at have forklaringskraft i forsøget på at finde fælleselementer i de frivilliges forståelse af  de fire steder.  
3
 Jeg bruger her kontekst både i betydning –forudsætning og i betydning rammen omkring, der er således både et 

historisk og et samtidigt perspektiv heri.  

Konteksten omfatter her såvel den nære familiemæssige kontekst, det lokale miljø og den samfundsmæssige kontekst. 
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1) For det første såkaldt  helt almindelige børn, som ikke forventes at have ”særlige 

problemer” , men som har krav på, og forventes at  profitere af de tilbud, som børnehaver er 

forpligtet til at tilbyde. De ”pædagogiske, sociale og pasningsmæssige” tilbud, som nævnes i 

§ 20, uddybes i § 21 og rummer mange perspektiver på sociale, pædagogiske og 

omsorgsprægede funktioner. 

2) Til gruppen af  ”alle børn” hører sig også  gruppen af 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, 

jf. § 21, også er karakteriseret ved at have særlige behov,
4
 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.
5
 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.
6
  Mit udgangspunkt for min 

empiriske undersøgelse vil være,  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 kunne være, at forskellige kvaliteter ved en bestemt børnehaves kultur 

i forskellige grad kommer forskellige grupper af børn til gode. Det vil vise sig. 

3) 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. 
7
 

                                                 
4
 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.  
5
 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. 
6
 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.  
7
 Ganske vidst præciseres det i SEL § 20, at der jf. SEL §32 skal oprettes 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, jf. §§ 20 og 21.  
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Aktuel indsats over for denne gruppe af børn tager afsæt i integrations og 

normaliseringstankegang, hvilket således også omfattes af dagtilbud. Hovedkriterierne for 

indsatsen over for denne gruppe af børn er Solidaritetstankegang, kompensationstankegang 

og sektoransvarlighedstankegang.
8
  

Det afgørende i indsatsen også i form af dagtilbud som et velfærdsstatsligt tilbud 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.  

Dermed er også anført, hvor omfattende krav der stilles til den enkelte professions viden om børn, 

børn med forskellige behov og dermed til den enkelte pædagogs kompetencer som deltagende aktør 

i opgaveløsningen.  

 

 

3.3. Kontekstens betydning 

De kontekstuelle forudsætninger har både indflydelse på børnehavens kultur, og endvidere må det 

som jeg har nævnt være min antagelse, at den kultur, hvori arbejdet foregår har betydning for den 

måde, hvorpå opgaverne håndteres og de givne regler forvaltes.  

Konteksten består udover den nævnte velfærdsstatslige, og lovgivningsmæssige , også af de nære 

omgivelser, som først og fremmest børnenes forældre. De tilskrives i aktuel socialpolitisk 

vægtlægning på brugerinddragelse en helt central rolle i dagtilbudenes virke, jf. § 21.2.: 

Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte, det enkelte 

barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det 

enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg 

opvækst.  

 

Dvs. et tæt samarbejde om centrale områder i børnenes liv, der bruges også udtrykket 

dobbeltsocialisering, fordi dagtilbuddet, her børnehaven inddrages sammen med  

Udover forældrene har øvrige nære relationer i miljø, skole, kvarter,  befolkningssammensætning 

både demografisk i form af alder, erhvervsfordeling, og etnisk sammensætning.  

 

                                                 
8
 Jf. vejledning nr. 43 05.03.98 om sociale tilbud til børn og unge med handicap. 
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3.4. Børnesyn 

Synet på barnet præget af skiftende opfattelser influerer også som kontekst, og via 

pædagoguddannelsen på det man kan kalde børnehavens børnesyn.  

Som afsæt for dokumenteret viden herom vil jeg henvise til artiklen: Børns problemer - det sociales 

problem. Af sociologerne Maria Appel Nissen og Lars Skov Henriksen
9
. Artiklen bygger på en 

gennemgang af skiftende forståelser af børn. Til disse skiftende forståelser hører dermed også 

skiftende definitioner af børn med problemer.  

De skiftende forståelser dokumenteres via folketingsdebatter gennem det 20.århundrede. Når jeg 

nævner det, er det fordi jeg anser pædagogernes overordnede forståelse af børn, som påvirket af  

gældende paradigmer herom, idet disse paradigmer også danner grundlag for undervisning og det 

børnesyn, som accepteres på pædagogseminarier.
10

   

Jeg betragter derfor dette perspektiv som en vigtig kontekstuel viden, når børnehavens kultur skal 

forsøges afdækket.. 

 

 

4.0. En introduktion til begrebet SOCIAL KAPITAL. 

I det følgende vil jeg foretage en forholdsvis grundig introduktion og gennemgang og undervejs 

med eksempler fra den pædagogiske hverdag beskrive og argumentere for de muligheder, jeg ser i 

brugen af begrebet.  

Mange samfundsteoretikere har beskæftiget sig med begrebet social kapital
11

. Jeg vil ikke foretage 

en gennemgang af de forskellige forståelser af begrebet, da en sådan ikke er central i forhold til mit 

fokus. 

Dog vil jeg inden gennemgangen anføre, at en væsentlig begrundelse for mit valg af netop Robert 

Putnams forståelse, er at jeg finder hans elementer almengyldige i forhold til identificering af 

vigtige elementer i menneskeligt fællesskab, og dermed fælles kultur, og at de dermed for en 

afgørende betydning, når vi taler om fællesskaber og sammenhængskraft. 

                                                 
9
  Begge forskere ved Aalborg Universitet. Artiklen stammer fra Dansk sociologi 4/01. 

10
  Af artiklen dokumenteres udviklingen i børnesynet fra det moralske barn/det umoralske barn, til det sunde barn(det 

usunde barn, til det sårbare barn/det syge barn, til det kompetente barn/det inkompetente barn.   
11

  Den franske sociolog Bourdieu, Karl Marx m.fl. 
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De mere konkrete analytiske fortrin ved brugen af de forskellige elementer vil jeg komme ind på i 

forbindelse med de forskellige elementer.  

Afgørende er, at jeg gennem en empirisk undersøgelse har fået belæg for, at Putnams elementer kan 

operationaliseres og konkretiseres, så de kan få forklaringskraft i en konkret organisatorisk 

sammenhæng. 

 

Mine hovedkilder er hans to værker: Making Democracy work (1993) og Bowling Alone (2000) 
12

. 

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.  

                                                 
12

  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. 
12
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Dvs. fra det lokale nabofællesskab, til organisationsniveau og  til et overordnet samfundsniveau. 

Han betoner sammenhænge mellem de forskellige niveauer, og betoner hvordan social kapital 

bliver det kit, der får samfundet til at hænge sammen. 

En visionær og af flere samfundsteoretikere kritiseret side af hans begrebsudvikling og forståelse af 

social kapital. Som én af kritikerne skriver: Hvilken betydning har det for samfundets 

sammenhængskraft, at man er medlem af så og så mange sportsklubber, fugleforeninger m.m.? 

Underforstået, der behøver ikke ske en afsmitning fra det ene nære fællesskab til det andet. Det må 

komme an på en prøve, det vil i forskningsmæssig sammenhæng sige tætte empiriske 

undersøgelser. 
13

 

 

 

4.1. Begrebets oprindelse.  

Puttnam refererer i Bowling Alone  til ældst kendte kilde begrebet, en amerikansk skoleinspektør 

Hanifan,
14

 for hvem  begrebet social kapital refererer til almindelige dagligdags håndgribelige 

foreteelser, såsom god vilje, venskab, sympati og socialt samvær blandt enkeltindivider og familier.  

Det centrale i begrebet social kapital er således ifl. Hanifan, at deltagelse i forskellige fællesskaber 

har afgørende betydning for den enkelte, som ellers vil være socialt hjælpeløs. 

Modsat sker der gennem etablering af fællesskaber ifl. Hanifan en form for akkumulering af  social 

kapital, som både vil tilfredsstille den enkeltes sociale behov, men som også rummer et socialt 

potentiale, tilstrækkeligt til en betydelig forbedring af livsbetingelser ” in the whole community ” 
15

. 

Allerede i Hanifans forståelse ses således forskellige former for udbytte af den sociale kapital, der 

skabes i et konkret fællesskab. Det kommer både den enkelte til gode, det Putnam omtaler som ”det 

private gode”, og den kapital, der skabes i en konkret sammenhæng kan få betydning på anden vis 

som et ”offentligt gode”. 

Hanifan var dermed opmærksom på det dynamiske perspektiv og dermed  gensidigheden mellem de 

tre elementer, Putnam senere opererer med som indikatorer for social kapital: fælles normer  

netværksdannelse og social tillid.   

                                                 
13

 Denne sidste del af kritikken mener jeg at have fået bekræftet i min undersøgelse af fællesskaber på et antal 

væresteder. Uden en empirisk præcisering og dermed tydeliggørelse af de elementer, man mener at kunne identificere 

som social kapital, bliver der nemt tale om en common-sense betragtning om, at ”fællesskab er godt, så det må vi ha’.”   
14

 Robert Putnam: Bowling alone. The Collapse and Revival of American Community .2000: 22 
15

 Note 12 i Putnam 2000:19. Hanifan henviser i et essay fra 1913 til, hvorledes man i et land distrikt i Vest Virginia 

udviklede social kapital, og så brugte denne kapital til forbedring af sine rekreative, intellektuelle, moralske og 

økonomiske betingelser. ( ibid.: 446ø)  
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Som oplæg til en argumentation for deres relevans i en analyse af daginstitutionskultur-specifikt 

kulturen i børnehaven, vil jeg beskrive hvert af elementerne.   

    

 

4.2. Fælles normer for generaliseret gensidighed. 

Hvad taler vi om? 

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.
16

 

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 ses 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 aktører, der 

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

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

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, som indebærer gensidige forventninger om, at det gode, der ydes nu 

                                                 
16

Bowling Alone: 134 
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betales tilbage i fremtiden, ikke nødvendigvis af samme person og heller ikke nødvendigvis en 

ydelse af samme karakter, men ”noget” , der er enighed om.
17

. 

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 et parameter for kvaliteten af den generaliserede 

gensidighed. Den generaliserede gensidighed forudsætter tilstedeværelsen og interaktion mellem 

flere aktører over tid. Eksistensen af fælles normer for generaliseret gensidighed forudsætter en 

proces med etablering af fælles normer, som er så tydelige, så der er mulighed for at forholde sig til 

og arbejde på 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 er tale om, hvad man  kan kalde 

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

Dvs. at 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 vil have 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 de forhold i børnehaven, som pædagogerne formodes at opleve som vigtige, og som 

jeg dermed også vil formode vil indgå i deres motivation for deres virksomhed som pædagoger.   

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

må antages at basere sig på bestemte værdier.
18

  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 ikke nødvendigvis i 

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

I en børnehave vil der eksempelvis kunne identificeres bestemte værdier omkring opfattelsen af 

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

                                                 
17

Making Democracy work: 172 
18

   Jeg har eksempelvis ikke hørt nogen pædagog argumentere for sit valg af profession med henvisning til aflønning. 
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og perspektiver. Fælles normer herom vil indebære, at der er nogle synspunkter alle vil kunne være 

enige om som bærende, 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.  

Disse eksempler til illustration af, at de fælles normer for generaliserede gensidighed har såvel en  

støttende som styrende  funktion. 

Putnam giver flere steder i sine to værker enkle eksempler på de fælles normers såvel støttende som 

styrende effekt. Der er et lokalt eksempel fra nabolaget, hvor man river nedfaldne blade sammen 

om efteråret, en norm som på forskellig vis effektivt transporteres videre til nyankomne i nabolaget, 

så de ikke er i tvivl om normens eksistens 
19

.   

Budskabet om sammenrivning af nedfaldne blade har to niveauer: Dels det konkrete niveau: at der 

skal rives blade sammen, og dels det værdimæssige niveau, som indeholder budskabet om, at man 

ved at tilslutte sig vanen/normen/værdien og foretage den konkrete handling automatisk er sikret 

optagelse i fællesskabet, samtidig med at det formidles, at den enkelte aktør udover at have gavn af 

normerne ved at blive optaget i fællesskabet også fornemmer, at overholdelsen er en betingelse (i 

hvert fald én af dem) for fortsat deltagelse og medlemskab af fællesskabet.
20

 

 

 

4.2.1. Fælles normer – og  normative overvejelser. 

Med ovenstående beskrivelse af fælles normer for generaliseret gensidighed som element i den 

sociale kapital fremgår det ligeledes, at de ”fælles normer for generaliseret gensidighed ” ikke er 

identiske med a priori objektivt positive fænomener. De fælles normer markerer således et forhold, 

et element i den sociale kapital, hvis betydning markeres ved dets henholdsvis styrende og støttende 

karakter og ikke ved en bestemt objektivt set positiv eller negativ værdi.   

                                                 
19

 Making Democracy work:171 
20

 Making Democracy work: 171 Der henvises til  James Coleman, som om fælles normer anfører, at de overfører retten 

til at kontrollere en handling fra aktøren til andre, typisk fordi handlingen har konsekvenser (positive eller negative ) for 

andre. Ligeledes anfører at normer indprentes og understøttes ved forbilleder og ved socialisering ( inklusive borgerlig 

oplæring og ved sanktioner)  
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Putnam uddyber dette forhold i Bowling Alone. De fælles normer for generaliseret gensidighed som 

muligvis kan identificeres som en del af et fællesskabs sociale kapital må implicit pga. deres 

karakter have en positiv værdi og være en positivt motiverende faktor for de deltagende aktører.  

Sådan behøver de fælles normer ikke at fremtræde for andre. Putnam nævner i den forbindelse 

fællesskaber, som for de fleste er forbundet med negative normer som eksempelvis rockerbander, 

eller andre, der i andre perspektiver har et ”asocialt” indhold.  

Han har også et eksempel i Bowling Alone, hvor han beskriver at en fokusering hos den enkelte på 

den nære familie og kun den er godt for opbygning af social kapital i familien, men måske negativ i 

forhold til familiens manglende deltagelse i opbygning af lokale netværk eller et højere grad af 

samfundsengagement, hvor optagetheden af familien vil kunne forstås ekskluderende (familiarisme)   

Dvs. at de normer, som opleves som positive for de involverede aktører, kan have  et ekskluderende 

sigte i forhold til andre grupperinger i samfundet. 

Dvs. at identificering af fælles normer kan indicere tilstedeværelse af et af elementerne i social 

kapital, hvorimod der ikke på samme tid er er sket en form for  ”objektiv” værditilskrivning af disse 

værdier som absolut gode eller absolut dårlige.  

 

Det bliver således en vigtig pointe i forståelsen af generaliseret gensidighed omkring fælles normer, 

at  bortset fra få objektive forhold, som de fleste vil kunne være enige om som ”dårlige værdier”, vil 

den valør de fælles normer tillægges, afhænge af, i hvilken forståelse de ses.  Med den foregående 

beskrivelse af den dynamik som ligger i de fælles normer er allerede antydet, at normernes støttende 

og styrende funktion indebærer, at den enkelte for eksempelvis for at prioritere fortsat deltagelse i 

fællesskabet, eksempelvis arbejdsfællesskabet i en børnehave tilslutter sig normer, som nok sikrer 

en plads i det kollegiale fællesskab, men som ikke set i et andet perspektiv nødvendigvis 

repræsenterer  ”en god værdi” .  

Et eksempel kan være, at man i børnehaven så vidt muligt skulle benytte sig af kollegial viden frem 

for at søge tværfaglig viden, hvis man støder på forhold hos et barn, som man føler sig usikker over 

for, og hvor den enkelte pædagog måske egentlig kunne have behov for/ønske om at søge 

tværfaglig støtte/inspiration. 

En tilslutning til en norm, der siger, at ”her klarer vi tingene selv” er med til at sikre den enkelte 

pædagogs opfattelse af at være med i fællesskabet i kollegagruppen, hvilket opleves godt for den 

enkelte, mens det ikke nødvendigvis vil være identisk med den mest kvalificerede indsats i forhold 

til bestemte børn i bestemte situationer.  
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At en pædagog tilslutter sig en holdning, som i ovenstående eksempel er ikke ensbetydende med, at 

der f.eks. hos den enkelte ikke undertiden vil være tvivl herom, og måske vil den enkelte pædagog 

undertiden føle det problematisk.  

Det afgørende i denne sammenhæng er således ikke, at den enkelte ”blindt” følger en fælles parole, 

men at tilslutningen indgår i et mønster af fælles accepterede normer på stedet.  

Måske indgår ovennævnte normer i et sæt af værdier, hvori indgår, at man prioriterer 

videreuddannelse og kurser højt, for at pædagogerne netop kvalificeres yderligere til deres 

virksomhed.  

Hermed er også understreget de fælles normers  støttende, styrende og dermed 

kontrollerende karakter. Det karakteristiske for den fælles norm er altså, at den vinder fordi 

den enkelte vurderer at ”få mest igen” ved at tilslutte sig den.  

Der er således ikke tale om forhold, som den enkelte er ”blind for”, men som i dagligdagen 

forekommer mere eller mindre bevidst.  

At det forholder sig sådan understreger for mig at se vigtigheden af at søge en identificering af, 

fælles normer som et led i tydeliggørelsen af en ”børnehavekultur” 

Den forholdsvis grundige beskrivelse af elementet fælles normer for generaliseret gensidighed med 

eksempler fra børnehavens dagligdag skal anskueliggøre, hvilke kvaliteter elementet indeholder, og 

hvad der således kan begrunde anvendelsen heraf i en afsøgning og diskussion af børnehavekultur.     

 

 

4.3. 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 

netværksdannelse 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. De er ikke i sig 

selv interessante som rene ”kontakter”. Dermed markeres også  den tætte sammenhæng mellem 
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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 (§ 8 SEL), at fællesskab er en 

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

Mit empiriske fokus er pædagogerne, og hvilke opfattelser og oplevelser de har af netværk/ 

fællesskaber, og hvilken betydning de har for dem. Min antagelse er, at netværk/fællesskaber har 

stor betydning for pædagogernes motivation for deres virksomhed. Det jeg ønsker at udforske er 

substansen af disse netværk, dvs. få en empirisk tæt beskrivelse af netværkene og hvilke normer, 

der motiver/henholdsvis motiveres af dem.  

  

Putnam opererer med forskellige typer af 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 også for 

brobyggende (bridging)
21

. 

De fleste netværk må ses som en form for 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.   

Taler vi om pædagoger i børnehaven, kan de indgå i daglige arbejdsfællesskaber dvs. såkaldt tætte 

netværk, som naturligvis har central betydning for den sociale kapital, der dannes på stedet.  

Samtidig indgår pædagogerne i andre former for fællesskaber af eksempelvis tværfaglig og 

fag/fagpolitisk art.  

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
22

 , 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).
23

 

                                                 
21

 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 . 
22

 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). 
23

  Citat fra Xavier de Souza Briggs i Bowling Alone:23 
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Imidlertid mener jeg , som nævnt i forbindelse med de fælles normer for generaliseret gensidighed 

at netværkene må tillægges forskellig værdi, alt efter, hvilken forståelse der lægges til grund, eller 

anderledes udtrykt, hvilke analytiske parametre/redskaber der inddrager. Jf. min indledning om de 

forskellige mål, lovgivningsmæssigt, politisk, ideologisk som lægges ind over børnehaven som 

institution. Med andre ord: I hvilken forståelse kan eksisterende netværk betragtes som ”gode” 

henholdsvis ”mindre gode”, hvad bidrager de til, og i hvilken sammenhæng er de f.eks. 

ekskluderende. 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.
24

 

En præcisering af analyseredskaber bliver som jeg også nævnte i forhold til fælles normer for 

generaliseret gensidighed en forudsætning for en diskussion af  kvaliteter, som fællesskabet 

indebærer. Min antagelse vil som beskrevet i forbindelse med de fælles normer være, at det 

kollegiale fællesskab eksempelvis har en central betydning for pædagogernes forvaltning af deres 

virksomhed. Om det forholder sig sådan og mere præcist i hvilke sammenhænge må bero på en 

nærmere afsøgning.   

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.  

Baserer det kollegiale netværk sig eksempelvis på fælles normer som baserer sig på værdier om 

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, som vil kunne betragtes 

som brobyggende, idet det opstår mellem mennesker i forskellige situationer. 

Dvs. at det tætte daglige netværk i en sådan sammenhæng kan beskrives som havende 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 eksempelvis til andre 

kulturer og også i denne sammenhæng til børnehaven som det fælles samlingspunkt i denne 

sammenhæng.    

       

                                                 
24

  “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 
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4.4. Social tillid.  

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

and networks of civic engagement.
25

 , 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.  

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 placerer Putnam 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 generelt,  at 

mennesker, som har tillid til andre, er hvad han kalder ” all-round” gode borgere. 
26

. 

Ligesom 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”.     

Imidlertid gælder her samme forhold, at hans påstand ikke kan bevises, men at de to definitioner på 

social tillid har en analytisk værdi til identifikation af forskellige kvaliteter ved den sociale tillid i en 

bestemt sammenhæng, og ligeledes af forskellige kvaliteter ved den sociale tillid i forskellige 

sammenhænge.  

Når Putnam opererer med de to begreber tæt og tynd tillid, opererer han således også her med en 

tanke om, at den sociale kapital kan overføres fra en sammenhæng til en anden. Som beskrevet i 

forbindelse med de øvrige elementer i social kapital er der et metodisk problem herom, idet der 

vanskeligt kan bevises kausalsammenhænge. Flere samfundsforskere anbefaler således, at man i 

stedet for  opererer med begrebet  ”gode cirkler”,
 27

 som indicerer, at positive forventninger til 

                                                 
25

  Making Democracy work: 171 
26

  Bowling Alone 2000:136-137. 
27

 I Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. Jurist-og økonomforbundets forlag. 2000 kap. 10. om 

Demokratiske normer og vaner som offentlig social kapital. diskuterer Lars Torpe Putnams opfattelse af social tillid. 

Torpe gør gældende, at begreberne normer og tillid i de uformelle tætte bekendtskaber med tæt social kontrol er af 
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eksempelvis frivilligt socialt arbejde, form af social tillid kan overføres fra en sammenhæng til en 

anden.    

Disse betragtninger og afgrænsninger omkring social tillid understreger overordnet begrebets 

rummelighed og dermed dets anvendelighed i fællesskaber på mange niveauer - fra det nære daglige 

fællesskab, som eksempelvis børnehaven til overordnede samfundsmæssige betragtninger omkring 

social tillid. Elementet anvendes meget i politologiske sammenhænge, hvor tilstedeværelse af social 

tillid indicerer tilstedeværelse af social kapital som et centralt tegn på eksistensen af og 

forudsætning for et velfungerende demokrati. Idet eksempelvis den ”tynde tillid” netop er 

karakteriseret ved at have tillid til ”den ukendte anden” som en eksempelvis ligeså værdifuld 

medborger som man selv er.   

Elementet ser jeg som ligeså værdifuldt i afsøgning af børnehavekulturen forstået som social 

kapital. Først og fremmest må det ses som udtryk for en tillid til eksistensen af fælles normer og 

fællesskaber heromkring. En tillid, som motiverer til fortsat tilslutning til de fælles normer og 

fortsat deltagelse i fællesskabet herom.  

Den tætte sociale tillid antager jeg på forhånd som mulig identificerbar, i og med, jeg har en 

antagelse om eksistensen af fælles normer og fællesskaber.  

 

 

4.5. Social kapital som forråd 

Putnam opererer med social kapital som et forråd. Det ligger også implicit i den dynamik, der er 

antydet ovenfor. Idet netop fælles normer for generaliseret gensidighed ikke opstår og manifesterer 

sig på en studs. Det sker over tid og der kræves en tilslutning, som slår igennem som en tydelig, 

dvs. netop støttende og styrende faktor i forhold til eksempelvis børnehavens kultur. Der er således 

                                                                                                                                                                  
anderledes beskaffenhed end de vil være i et demokratisk fællesskab af borgere forstået som borgere, der er bundet 

sammen af en bestemt struktur og som danner en demokratisk organisation . 

Når talen således er om social tillid i forbindelse med medborgerskab og politisk aktivitet vil der være tale om en form 

for generaliseret tillid, som sammen med generaliserede normer kan være med til at binde et politisk fællesskab 

sammen, der ellers på andre niveauer vil være helt forskellige. Fx vil man i det politiske fællesskab også skulle 

acceptere mennesker, som man på andre områder står langt fra i værdier og holdninger, og den fælles normdannelse og 

den gensidige tillid vil skulle spænde over mennesker, som man ikke kender, og hvis holdninger man ikke nødvendigvis 

bryder sig om, hvor fællesskabet er baseret på principper om politisk lighed og respekt for forskellighed, anfører Torpe 

( ibid.: 242) 

Goul Andersen anfører i samme sammenhæng, at det interessante eller teoretisk afgørende ikke er at påvise egentlige 

kausalsammenhænge, når det drejer sig om politisk holdnings og identitetsdannelse, men at operere med gensidige 

påvirkninger, som kan resultere i både gode og dårlige cirkler ( med henvisning til Putnam 1993:177), og nævner som 

eksempel på en god cirkel, at frivilligt foreningsarbejde skaber tillid til andre, som giver incitamentet til at engagere sig 

i frivilligt arbejde, som igen skaber tillid…osv. ( Hvad folket magter 2000:254) 
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kontinuerligt tale om en proces, som udfolder sig i en gensidighed mellem aktuel praksis og  

eksisterende forråd.
28

 

 

4.6. Overførsel af social kapital. 

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

vil en empirisk undersøgelse også afdække eksistensen af ”den tynde social tillid”, hvilket i 

sammenhæng med afdækning af børnehavekultur vil indikere eksistensen af fællestræk mellem 

enkelte børnehaver og disses kultur forstået som en fælleskultur, som den enkelte pædagog 

eksempelvis vil have tillid til eksistensen af. Dvs. at en fremhævelse af positive motiverende 

elementer i den aktuelle sammenhæng har virket motiverende ikke blot pga. den konkrete 

børnehave, men fordi pædagogen har en på forhånd positiv forventning eksempelvis fra tidligere 

arbejde i en børnehave, praktik og pædagoguddannelsen, om at finde en  kultur, som rummer lige 

disse elementer, som opfattes som positive.  

I første omgang er det ikke overførsel af social kapital, som er i fokus for min 

undersøgelsesinteresse,  da det ikke er nogen almen ”børnehavekultur” jeg leder efter. Men det er 

selvfølgelig et interessant aspekt ved børnehavekulturen, om der findes en form for social kapital, 

som kan identificeres som et fænomen, som har mere generel karakter.  

En  ”medbragt sociale tillid” vil være 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.  

Denne tynde tillid kan herefter i forbindelse med den konkrete virksomhed forstærkes, henholdsvis 

svækkes ved et personligt kendskab til den aktuelle børnehave, de pædagoger, der agerer der, og 

den kultur forstået som social kapital, som findes der.   

 

 

4.7. Social kapital – forstået som ”privat” og ”offentligt” gode. 

I begyndelsen af Bowling Alone
29

 beskriver Robert Putnam, hvorledes den sociale kapital, som 

skabes i et bestemt forum, som eksempelvis i en børnehave,  udgør henholdsvis ” et privat gode” og 

”et offentligt gode”.  

                                                 
28

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

Democracy work: 177.  
29

 Bowling Alone : 20 
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Dvs., at udover en konkret eksistens og skabelse af  social kapital i en børnehave, også ofte vil der 

også kunne identificeres forskellige former for afkast heraf.  

Jeg har tidligere redegjort for, at eksistensen af social kapital ikke er en ”værdifast størrelse”. Den 

valør den tillægges 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 også som den enkelte aktørs ”private gode”. Set i 

børnehave konteksten, 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 den gensidighed, som er substansen i de fælles normer. 

Gensidigheden er en forudsætning for eksistensen af ”et  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 den værdi den enkelte pædagog tillægger den fælles kultur formodes at 

indicere, hvor meget den enkelte er interesseret i at investere for fortsat deltagelse, og egen 

”gevinst”.  

 

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

Jeg forestiller mig, at den sociale kapital forstået som ”et offentligt gode” kan have interesse i den 

udstrækning den dynamik, 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 er i den aktuelle sammenhæng ikke blot at forstå som et samfundsmæssigt gode, 

men eksempelvis sammenhængende med forældrenes opfattelse. Jeg forestiller mig, at det vil have 

en betydning for eksisterende social kapital i en børnehave, hvorvidt der er opbakning hertil fra 

forældreside. Hvilket i forståelsen ”et offentligt gode” i denne sammenhæng vil ytre sig ved, at hvis 

der er tilslutning til den eksisterende kultur/sociale kapital fra forældre, så vil eksisterende social 

kapital opfattes som et offentligt gode blandt forældre, og de vil give deres tilslutning og bakke op, 

hvis det modsatte er tilfældet indicerer det konflikt og justeringer eller måske afvisning af bestemte 

synspunkter hos henholdsvis pædagoger/ forældre.  
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5.0. Diskussion af anvendelse af begrebet social kapital som teoretisk redskab i 

min undersøgelse af børnehavekultur.  

 

Som beskrevet er det min antagelse, at identificering af fælles normer, netværk og social tillid kan 

anvendes til beskrivelse og analyse af børnehavekulturen på flere niveauer.   

 Jeg nævner i min indledning og baggrund for min undersøgelse forskellige kontekstuelle forhold, 

som har betydning for børnehavekulturen. Hvert af disse forhold kan indgå i en efterfølgende 

analyse af et empirisk materiale som eksempler på forskellige forståelser, som den sociale kapital, 

herunder de fælles normer for generaliseret gensidighed kan ses i lyset af.  

Hermed har jeg samtidig med forsøg på en beskrivelse af de enkelte elementer i social kapital, og 

hvad jeg ser som deres relevans for afsøgning af en ”børnehavekultur” argumenteret for den 

analytiske værdi, der ligger i anvendelsen af social kapital i en undersøgelse af børnehavekultur. 

Jeg har ovenfor med en beskrivelse af elementerne i social kapital, med eksemplificering af 

anvendelsen af de forskellige elementer søgt at argumentere for, at  Putnams socialkapitalopfattelse 

som undersøgelsesredskab i en identificering af centrale elementer i en børnehavekultur.  

Jeg har i indledningen til mit oplæg beskrevet de forskellige kontekstuelle forudsætninger og krav 

børnehaven baserer sig på, dvs. hver af disse faktorer fungerer som måleparametre for børnehavens 

funktion, og tilsammen udgør de en kompleks ramme for børnehavens funktion.  

 Min antagelse er som beskrevet i indledningen, at der eksisterer en kultur i den enkelte børnehave, 

som har betydning for forvaltningen af de beskrevne kontekstuelle vilkår.  

Min antagelse er også, at valøren af den kultur , vil være forskellig efter forståelse/perspektiv.  

Dvs. at denne kultur har betydning som historie, der har betydning for formidlingen af nuværende 

og fremtidig virksomhed.  

En afsøgning heraf må bero på en tæt empirisk undersøgelse. Også for at imødegå forestillinger og 

også kritik af social kapital, som noget der er godt, fordi ”fællesskab er godt”. 

Én af Putnams skarpeste kritikere Alejandro Portes kritiserer netop  Putnam for at betragte 

eksistensen af social kapital i samfundet som en form for mirakelkur mod alskens problemer. Portes 

væsentligste anke er i den sammenhæng, at Putnam er for lidt opmærksom på kompleksiteten i de 

sammenhænge, han undersøger og henviser til.  

Af ovenstående gennemgang af Putnams forståelse fremgår det, at han i hvert fald i sine teoretiske 

beskrivelser er opmærksom på disse forhold, som eksempelvis de forskellige sider af social kapital. 
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Mens det af hans undersøgelser måske flere gange ser ud som om, han betragter identificeringen af 

social kapital som et universalmiddel til bevaring af sammenhængskraft. 
30

  

   

6.0. Mit undersøgelsesfelt og fremgangsmåde 

Samlet er min begrundelse for undersøgelsens relevans med social kapital som centralt 

undersøgelsestema altså følgende: 

- en afdækning af børnehavekultur forstået som social kapital vil kunne forsyne 

leder/medarbejdere med et værktøj i forvaltningen af de pålagte opgaver 

- I første omgang en identificering af værdier/netværk og social tillid som indhold i kulturen. 

- Dernæst hvorvidt/og hvilke elementer har en fremmende/hæmmende virkning i forhold til 

pålagte opgaver. 

- Et værktøj til  organisationsudvikling og dermed udvikling det pædagogiske arbejde 

- Måske udover den konkret viden, kan en konkret undersøgelse have en 

analytiskgeneraliseringsværdi, omkring børnehavekultur, pædagogkultur, særlige fokusfelter 

omkring forskellige børnegrupper, såkaldt belastede kvarterer, flerfoldighed omkring 

etnicitet. 

- Og dermed samlet et redskab til udvikling af pædagogisk praksis.   

  

Problemstilling:  

Jeg forestiller mig primært at fokusere på børnehavens kultur (forstået som SOCIAL KAPITAL) 

med særligt fokus på betydningen af kvaliteten af denne kultur i relation til den komplekse og 

omfattende opgave, der ligger i at børnehaven er tilbud til så forskellige grupper som  alle børn, 

børn med særlige behov og handicappede børn.  

                                                 
30

 Alejandro Portes i artiklen  SOCIAL CAPITAL:  Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual 

Review Sociology 1998 18-21) Putnam kritiseres i artiklen for at gå langt videre i sine konklusioner vedrørende 

tilstedeværelsen af social kapital end der ifl. Portes er belæg for. Han kritiserer bl.a  Putnam for ikke at være 

opmærksom på andre mulige faktorer i forhold til sine slutninger vedrørende tilstedeværelse og  betydning af social 

kapital. 

Portes mener således, at Putnams resultater kan tolkes som udtryk for en elitær holdning, der er med til at placere 

ansvaret for et påstået fald i social kapital udelukkende på massernes fritidsvaner, i stedet for at se på betydningen af 

andre makrofaktorer inden for politik og økonomi (ibid.:21). I øvrigt mener Portes, at fænomenet social kapital udgør et 

udmærket begrebsværktøj i forhold til at henlede opmærksomheden på virkelige og vigtige fænomener. Dog mener han 

kun der er ringe grund til at tro, at social kapital vil levere et enkelt middel mod større sociale problemer Han anbefaler 

derfor, at man nærmer sig de mangfoldige processer, der er tale om, som sociale kendsgerninger, som studeres i al deres 

kompleksitet snarere end som eksempler på en værdi (22), og slutter med følgende salve: Kommunitaristisk advokatur 

er en legitim politisk holdning. Det er ikke god social videnskab (22). 
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Med dette fokus som afsæt vil jeg som forberedelse til empiriindsamling søge en konkretisering, 

operationalisering af fokusfelter indenfor  

- fælles normer for generaliseret gensidighed (fælles værdier) 

- netværk (tætte og tynde netværk) 

- social tillid (handler om forankring af kulturens elementer.)  

 

Jeg forestiller mig en etnografisk tilgang
31

 med en blanding af uformelle samtaler, deltagende 

observation og interviews i den enkelte børnehave. 

Alt efter kapacitet, muligheder og ressourcer kan jeg forestille mig komparative undersøgelser 

mellem flere børnehaver. 

Endelig vil jeg i forbindelse med min empiriindsamling afsøge, hvorvidt der foreligger 

undersøgelser, som kan inddrages i min vidensindsamling.  

Dvs. koble kvalitative tilgange, og måske foretage triangulering med koblinger af kvantitative (hvor 

meget har vi set af det her?) og kvalitative undersøgelser (Og hvad er så indholdet?) 

Min undersøgelse tager afsæt i bestemte videnskabsteoretiske forestillinger, som jeg vil give et kort 

rids af i det følgende 

 

 

7.0. Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med min undersøgelse.  
7.1 Om den fænomenologiske tilgang 

Min undersøgelse tager afsæt i den forståelse af viden, som beskrives i  fænomenologisk filosofi og 

fænomenologisk sociologi.
32

 

Fænomenologien som erkendelsesgrundlag for skabelse af viden er udviklet af den østrigske filosof 

Husserl( 1859-193(). Han var kritisk over for eksisterende videnskabelige begreber og kategorier, 

fordi de byggede på den opfattelse, at der findes en virkelighed, som eksisterer uafhængigt af den 

enkeltes  bevidsthed. Han tog udgangspunkt i bevidsthed og oplevelse og mente, at den eneste måde 

at nå frem til sikker viden på er gennem beskrivelse og analyse af den måde, vi konstituerer vores 

erfaring af verden på, og at der således ikke findes en objektiv virkelighed, men den enkeltes 

opfattelse af denne virkelighed. 

                                                 
31

  Min hoved kilder i forhold til denne tilgang er Bolette Christensens artikel om at interviewe 1994,  Steinar Kvale : 

interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels forlag. 1999.Han Reit, og Søren 

Kristiansen, og Hanne Kathrine Krogstrup: Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik. Hans 

Reitzels forlag. 1999.   
32

 Kilde: Leksikon i sociologi. Akademisk opslagsbøger red. Heine Andersen, Thomas Brante og Olva orsnes. 

Akademisk forlag. 1998.  Hertil kommer artikler om fænomenologi i Store Danske Encyclopædi.  
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Målet for udforskningen bliver med dette videnskabsteoretiske udgangs en forståelse af 

intentionalitet, dvs. en forståelse af den enkeltes mening og formål med handling og 

forståelse heraf. 

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er således, at man i en fænomenologisk forståelse kan 

skabe gyldig viden ved at beskrive og fortolke den enkeltes opfattelse og det  formål  

(intentionalitet) den enkelte har med sin beskrivelse og sin forståelse.
33

  

Den fænomenologiske sociologis grundlægger  Alfred Schutz (1899-1959) søgte at forene den 

enkeltes tolkning med en fænomenologisk analyse af den sociale realitet.  

Schutz fokuserede på hverdagslivets verden med mennesket som både skaber af en social 

virkelighed og samtidig som værende begrænset af allerede eksisterende sociale og kulturelle 

strukturer.  

Alfred Schutz drejer således i sin sociologiske fænomenologi den subjektive oplevelse, som ligger i 

undersøgelse af intentionaliteten hos Husserl hen mod fokus på begrebet  intersubjektivitet, 

idet hverdagslivets verden betragtes som en intersubjektiv verden.  

Disse to begreber er centrale for forståelsen og identificering af de elementer, som indgår i begrebet 

SOCIAL KAPITAL, idet den sociale kapital kun eksisterer i kraft af den enkelte aktørs realisering 

af intentioner, hvilket forudsætter intersubjektivitet, dvs. et fællesskab, hvor gensidighed og 

fællesskab kan komme til udfoldelse.  

 

Fænomenologi . Fakta og handlingsparadigmet: 

Gilje og Grimen behandler i deres bog: Samfunnsvitenskapenes forutsetninger
34

 to grundlæggende 

paradigmer faktaparadigmet og handlingsparadigmet. Den franske sociolog Durkheim (1858-1917) 

står som markant eksponent for faktaparadigmet , som betoner samfundets indvirkning på individet, 

dvs. der lægges vægt på strukturen.  Dette paradigme er ført videre inden for funktionalisme og 

strukturfunktionalisme. Hovedtesen er, at samfundet er et socialt system kendetegnet ved funktionel 

integration, konsensus og stabilitet. Strukturfunktionalismen kan forklare orden og harmoni, men 

ikke forandring (93:96) Den metodologiske tilgang inden for dette paradigme er kollektivistisk. 

Den berømteste eksponent for handlingsparadigmet er den tyske sociolog Max Weber (1864-1920). 

Han var præget af åndsvidenskabernes (humanioras) brud med det naturvidenskabelige ideal, og 

                                                 
33

 I den ”rene” udgave forsøges gennem en fænomenologisk tilgang at se bort fra forudgående teorier og forståelser 

omkring et bestemt fænomen, som man aktuelt ønsker at undersøge. Man bruger udtrykket, at man sætter forudgående 

viden i parentes (epoché). Hensigten er, at man ved at gå så forudsætningsløst til sin forskning som muligt, komme in til 

kernen i fænomenet og forståelsen heraf. 
34

  Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget  Oslo. 1998 
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hans udgangspunkt var, at menneskelige handlinger og handlingsresultater har en mening til forskel 

fra naturens hændelser . Sociologien skulle ifl. Weber være forstående, han afviste den metodo- 

ologiske kollektivisme og mente, at der var sociologiens opgave at reducere abstrakte begreber som 

stat, organisation til bestemte typer af handlen mellem mennesker til ”forståelig” social handling 

udført af deltagende individer. Dermed bliver individet ifl. Weber det metodologiske udgangspunkt 

og grundlæggende analyseenhed. Metodologi indbefatter de teoretiske og praktiske redskaber og 

procedurer, som man i de forskellige videnskaber benytter sig af til opnåelse af viden og de kritiske 

vurderinger af disse. Dvs. det handler  både om principper for begrebs og teorikonstruktion, 

operationalisering af begreberne, dataindsamlingsmetoder samt fremgangsmåder til bearbejdning og 

tolkning af data og om den indre sammenhæng mellem disse undersøgelsesfaser. Den metodolo-  

giske individualisme  indebærer, at man skal forklare et komplekst fænomen ved at reducere det til 

dets enkleste bestanddele (analytisk reduktion)  mere præcist social handling Sociologi som 

samfundsvidenskab siger Weber, forsøger gennem tolkning  at forstå meningen med en social 

handling for derigennem at klargøre årsager til dens forløb og virkninger. Weber søger således at 

integrere hermeneutisk forståelse (verstehen) og kausale forklaringer (erklären). Der er således tale 

om et spændingsfelt mellem forståelse af mening og forklaring på handlinger (ibid:98) 

Sammenfattende bliver i Webersk perspektiv mennesket selv skaber af den sociale virkelighed 

gennem det sociale samspil med andre. Mens Durkheim betoner samfundets indvirkning på indi- 

videt, fremhæver Weber den enkeltes rolle i den sociale konstruktion af virkeligheden. Samfunds- 

mæssige fænomener er med andre ord et resultat af meningsbærende menneskelig handling. Så 

Webers arbejder og fokus på det enkelte menneske placerer forskning om hverdagslivet inden  for 

handlingsparadigmet, den enkelte er meningsbærer. 

 

Filosofisk  finder vi som nævnt rødderne til  fænomenologien hos den østrigske  filosof Husserl ( 

1859-1938)  Han tog udgangspunkt i bevidsthed og oplevelse og mente, at den eneste måde at  nå 

frem til sikker viden på er gennem beskrivelse og analyse af den måde vi konstituerer vores erfaring 

af verden på. Der findes således ikke en objektiv virkelighed, men den enkeltes opfattelse af denne 

virkelighed. Den tyske filosof Heidegger udviklede  fænomenologien til at handle om menneskers 

livsverden. Og sociologen Alfred Schutz (1899-1959) forsøgte at forene Webers fortolkende tilgang 

med en fænomenologisk analyse af den sociale realitet. Schutz var især optaget af begreber som 

mening og rationalitet, som han analyserede i en kritisk bearbejdning af  Husserls og Webers 

arbejder. Et grundbegreb hos Schutz er common sense - verdenen, afledet af Husserls begreb 
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livsverdenen, og den består af en lang række typifikationer af bl.a ting, handlinger og  mennesker. 

Den opleves som noget, der  tages for givet, og er domineret af pragmatiske motiver. Og common 

sense- verdenens selvfølgelighed skal derfor forstås som noget helt andet end den sikkerhed, der 

ligger i videnskabelig viden. Han satte fokus  på hverdagslivets verden, hvor mennesker både 

skaber en social virkelighed og er begrænset af de sociale strukturer, de har overtaget fra deres 

forgængere.  Dvs. der er tale om en dobbelt-hermeneutik: Al viden om samfundet, som videnskaben 

producerer er skabt med udgangspunkt i virkeligheden, og den viden, som skabes, virker tilbage på 

denne virkelighed. 

Videnssociologerne   Berger og Luckman har med et fænomenologisk udgangspunkt i deres bog 

”Den samfundsskabte virkelighed” (1966) udtrykt det således: Samfundet er et menneskeligt 

produkt. Samfundet er en objektiv virkelighed. Mennesket er et socialt produkt (66:79)   

Berger og Luckmann skriver i ”Den samfundsskabte virkelighed”, at en fænomenologisk analyse af 

dagliglivet eller af den subjektive oplevelse  af dagliglivet afstår fra kausale og genetiske ( vedr. 

oprindelse.) hypoteser. Ønsker man at beskrive denne common-sense virkelighed, må man referere 

til disse fortolkninger, og gøre rede for deres præg af selvfølgelighed . Dette sker inden for det, der 

kaldes den fænomenologiske parentes ( epoché)  (66: 35-37.hvor man forsøger at sætte sin forfor- 

ståelse i parentes. Den sunde fornuft omfatter adskillige før - og halvvidenskabelige fortolkninger af 

hverdagens virkelighed som regnes for selvfølgelige. Et vigtigt begreb i denne tilgang er intentio- 

nalitet, dvs. bevidstheden er intentionel, og der ses bort fra under og bagvedliggende motiver, da 

udgangspunktet er, at vi kun kan opleve bevidstheden. De betoner intersubjektiviteten , hverdagen 

eksisterer kun i interageren med andre og er derfor en intersubjektiv verden. (66:34-37)   

 

7.2. Om den hermeneutiske tilgang 

Såvel den enkelte aktørs intentioner(intentionaliteten)  samt det fællesskab (inersubjektivitet), hvori 

intentionerne realiseres baserer sig på den enkeltes  kontinuerlige forståelse og  fortolkning.
35

  

En fortolkende hermeneutisk tilgang i videnssøgen indebærer dermed også forsøgene på at klargøre, 

hvad forståelsen og fortolkningen er
 
 hvordan forståelsen er mulig og hvilke specielle problemer 

fortolkning af meningsfulde fænomener rejser. 

                                                 
35

 Hermeneutik (afledt af navnet på den græske budbringergud Hermes) fortolkningens kunst og videnskab. Et vigtigt 

aspekt heraf er analyseret af den tyske filosof Hans –Georg Gadamer, som i værket Wahrheit und Methode fra 1960 

uddyber, hvordan enhver forståelse er en fortolkning ud fra en persons situation og vedkommendes forståelseshorisont. 

Denne horisont synliggør visse sider af tilværelsen eller den historiske tid, det kunstværk osv. som man vil forstå og 

udlægge, og usynliggør eller tildækker tilsvarende andre sider. Enhver forståelse er dermed endelig fordi det ligger i 

situationen, at den er uoverskuelig. (uddrag fra leksikon i sociologi:94)  
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Der tales om en dobbelthermeneutik idet den viden der produceres skabes med udgangspunkt i en 

bestemt afgrænsning og forståelse af virkeligheden, samtidig med at den viden der skabes, influerer 

på opfattelsen af denne virkelighed.
 36

 

Et vigtigt element i den hermeneutiske tilgang er således, at meningsfulde fænomener kun kan 

forstås i den bestemte kontekst, hvori de forekommer
37

.  

Det indebære eksempelvis i den undersøgelse, jeg ønsker at foretage, at jeg i min videns indsamling 

og ikke mindst i analysen af den skal være opmærksom på såvel de kontekstuelle som den enkelte 

pædagogs forudsætninger.  

Med den forståelse af viden, som indeholdes i den fænomenologisk/hermeneutiske tilgang kan der 

ikke generes objektivt beviselig viden som i den positivistiske tradition.  

Valid viden i denne sammenhæng vil derfor bero på i hvilket omfang det ved tydelighed i 

beskrivelse og analyse kan sandsynliggøres, at de påståede elementer (som social kapital). 

Begrebet mening bruges både om menneskelige aktiviteter og om resultaterne af disse. Desuden 

bruges det om betingelserne for aktiviteterne. ( Gilje og Grimens 93:142) Karakteristisk for 

meningsfulde fænomener er ,at de må fortolkes. Forsøgene på at klargøre, hvad forståelse og 

fortolkning er, hvordan forståelse er mulig og hvilke specielle problemer fortolkning af 

meningsfulde fænomener rejser kaldes hermeneutik.( fra græsk:fortolkningskunst )( ibid:143)  

Samfundsforskeren må forholde sig til en verden, som allerede er fortolket af de sociale aktører. På 

den anden side skal samfundsforskeren  rekonstruere de sociale aktørers fortolkninger inden for et 

samfundsvidenskabeligt sprog ,og går således udover de sociale aktørers selvopfattelser. Vigtig 

elementer bliver  forforståelse. -sprog, begreber, trosopfattelser og individuelle personlige 

erfaringer.(ibid: 142-153) .Et andet vigtigt element i den hermeneutiske tilgang, er at meningsfulde 

fænomener kun kan forstås i den bestemte kontekst de forekommer i. Endelig  peger Gilje og 

Grimens på det vigtige begreb: Den hermeneutiske cirkel.: Der er en  forbindelse mellem det, vi 

skal fortolke, forforståelse og den sammenhæng eller kontekst det må fortolkes i.  

 

7.3. Gyldighed 

Om begreberne validitet (gyldighed)og reliabilitet (pålidelighed) 

Spørgsmålet om gyldighed har forskellig betydning  i kvalitativ og kvantitativ forskning .I 

kvantitativ forskning indbefatter reliabilitet kravet om objektivt tilgængelige kriterier dvs. 

                                                 
36

 Berger og Luckman. Den samfundsskabte virkelighed. 1966 34--37 
37

 Gilje og Grimens Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Innføring i samfundsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. 142-

143. 
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forskningsprocessen skal kunne gentages på samme vis og give samme resultater. Per Schultz –

Jørgensen skriver i  artiklen ”Om kvalitative analyser og deres gyldighed” 

 
   ”Den kvalitative analyse som empirisk-analytisk proces omfatter således etableringen af et 

beskrivelsesmateriale, der har erfaringsgyldighed,(89:39) … Beskrivelsen skal være 

dækkende. Intervieweren skal sikre sig at have forstået, hvad den interviewede vil have frem 

ved at følge op på spørgsmålene, man skal som interviewer være tydelig med at fortælle, hvad 

man er interesseret i at søge viden om, man skal sikre at man taler om det samme, og man 

skal sikre sig, at den interviewede godkender ens opfattelse af svarende (89: 31-32) ” ….. og 

en analyse af dette materiale, der har generaliseringsgyldighed (89:39). 

 

Generaliseringsgyldighed omhandler intersubjektivitet og validitet. Intersubjektiviteten omhandler 

to forhold i  kvalitativ forskning 1) Overensstemmelse mellem forsker og interviewperson  i forhold 

til det der er talt om, har man forstået det samme, er man enig om, hvilke  synspunkter, der er 

fremsat osv. 2) Reliabilitet  som i kvalitativ forskning adskiller sig fra kvantitativ forskning på flere 

punkter: Den situation der skal måles, vurderes, erkendes er kontekstafhængig, dvs. oplysningerne 

er fremsat i en ganske bestemt sammenhæng, og er udvekslet mellem disse ganske bestemte 

personer. Intervieweren er selv en del af det felt der søges viden i, og påvirker den interviewede og 

får dermed betydning for, hvilke resultater og svar der kommer frem. Så i  kvalitative undersøgelser 

handler reliabilitet om at kunne redegørelse for  analysens forudsætninger, hvilke temaer har jeg 

ønsket at viden om, hvorledes er undersøgelsen tilrettelagt, hvorledes har mine 

udvælgelseskriterierne været og hvorledes er analysen foregået - kort sagt, man skal kunne redegøre 

for de enkelte led i forskningsprocessen.  

Validitet  eller generaliserbarhed handler  i kvalitativ analyse, hvor der ikke kan opnås gyldighed i 

form af objektivt efterprøvbare beviser om  ”at hæve sig op over tid og sted og opnå udsigelseskraft 

i mere almen forstand.” (89:26) . Schultz-Jørgensen beskriver tre analysetrin: i 

begrebsudviklingen.( 89: 34-37) Identifikation. (begrebslegitimering) Identifikation af et begreb i 

beskrivelsesteksten vil sige at udpege og afgrænse dette begreb, som det fremtræder i beskrivelsen. 

Identifikationen påviser tilstedeværelsen af de for begrebet nødvendige træk ,dets betingelsesfelt. 

Korrespondens (Begrebsudbredelse) Korrespondens vil i denne sammenhæng sige 

overensstemmelse mellem begrebets fremtrædelse forskellige steder i beskrivelsen. Korrespondens 

drejer sig med andre ord om begrebets udbredelse i beskrivelsesteksten. Kohærens. (Sammenhæng) 

Hvor korrespondens drejer sig om identiske træk og sammenhænge herimellem (typen) drejer 

kohærens sig om forskellige træk og den sammenhæng, der her kan opstilles. Kohærens analysen 

søger en afdækning af det dynamiske i den sammenhæng, der kan være mellem trækkene a og b i 

beskrivelsen ( ibid: 26)  
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Sidste fase omkring kohærens (sammenhæng) mener jeg indeholder samme elementer som Kvales 

begreb: analytisk generalisering, der  

 indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan 

være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation . Den baserer sig på ligheder og 

forskelle mellem de to situationer. og ved at specificere den tilgrundliggende dokumentation 

og tydeliggøre argumenterne, kan forskeren sætte læserne i stand til at vurdere 

generaliseringspåstandens holdbarhed…(97:228)  

 

 

 

7.4 Overvejelser omkring det kvalitative interview   

Bolette Christensen skriver i sin artikel: At interviewe for at lære (94)  

” interviewets  styrke ligger i at det kan bruges til at afdække og forstå en bestemt persons 

livsverden. ,og at det kan bruges til at skaffe forståelse af et socialt fænomen, ( 94:6) ……Og 

Kvale skriver herom i Interview: ”Alt hvad jeg ved om verden, selv via videnskaben, ved jeg 

ud fra mit eget synspunkt eller ud fra en oplevelse af verden, uden hvilken videnskabens 

symboler ingen mening ville have. Hele videnskabens univers er bygget på den levede verden, 

og hvis vi vil tænke selve videnskaben stringent, give en nøjagtig vurdering af dens betydning 

og rækkevidde, er vi nødt til først at genopvække denne oplevelse af verden, som den er et 

sekundært udtryk for.” (Merleau-Ponty 1962 i Kvale 1997:63.) 

 

For at markere afgrænsning og position vil jeg nævnte de fire tilgange  Kvale nævner i sin bog 

”Interview” Den postmoderne tilgang, hvor der fokuseres på de indbyrdes forhold i  interviewet på 

den sociale virkelighedskonstruktion, på sproglige og interaktionelle aspekter, herunder forskelle på 

mundtlig diskurs og skreven tekst, og betoner de fortællinger, der konstrueres af interviewet. Den 

hermeneutiske fokuserer på meningsfortolkning, hvilken type mening søges og hvilke spørgsmål 

stilles. Og der lægges vægt på fortolkerens forforståelse af tekstens emne. Det  fænomenologiske 

perspektiv vægter livsverden, åbenhed over for interviewpersonens oplevelser, giver præcise 

beskrivelser forrang og forsøger at sætte forforståelsen i parentes og søger efter invariante 

væsentlige betydninger i beskrivelserne. Den dialektiske tilgang fokuserer på modsigelserne i et 

udsagn og deres forhold til modsigelserne i den sociale og materielle verden. (1997:49).  

I beskrivelsen af  det beskrivende og etnografiske interview anfører BC 

” Formålet med interviewet som forskningsinterview er at opnå ny viden om og ny forståelse 

af sociale fænomener via de personlige erfaringer ,som interviewpersonen kan aktivere, 

formulere og bidrage med i en dialog med intervieweren. (94:1) .  

 

Hun går derfor ind for, at interviewet skal være så åbent som muligt  Det skal åbne for nye 

indsigter, nye indfaldsvinkler, nye perspektiver, nye betydninger nye begreber, uforudsete forskelle 

og detaljer. (ibid:3). Hun understreger, at  det drejer sig om, at få interviews, som  er så rige på ny 

viden og forståelse som muligt, og  som bibringer som mange  af interviewpersonens erfaringer 
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som muligt, og indeholder så tæt en kompleksitet og så stor en detaljerigdom som muligt, og som er 

formuleret i interviewpersonens eget sprog. Og hun konkluderer, at disse mål bedst opnås ved at 

lægge op til og satse på beskrivende interviews i interviewpersonens eget sprog.  Da hensigten er at 

få  så nuanceret og rig en beskrivelse som muligt om ,hvad interviewpersonen har på hjerte, 

anbefaler hun at have så få stikord som muligt, fordi et på forhånd struktureret interview ganske 

vidst kan sikre, at man som interviewer får svar på, det man ønsker at få svar på - og netop ikke 

mere, og dermed måske på forhånd via struktureringen afskærer interviewpersonen fra at komme 

med nye vinkler på emnet. (ibid: 11) 

 Forskellen mellem interviewet og den venskabelige samtale, er at interviewet uanset, hvor 

åbent det er er styret af intervieweren, som har en bestemt hensigt med sit interview har nogle 

overvejelser, en forforståelse og nogle stikord, som hun ønsker belyst.  Der er derfor tale om 

en asymmetrisk relation. Interviewpersonen skal have mest tid og fylde mest -i modsætning til 

den almindelige samtale, og man skal gøre tydeligt med start og slutritual. (94:   ) 

 

Om det etnografiske perspektiv. 

( Spradley The etnographic Interview i Bolette ChristensenC 94:79) Hovedvægten lægges her på 

den  kultur, som giver mening til personernes liv.(ibid.: 19).   

BC skriver, at det er vigtigt, at man har ørerne på stilke, er koncentreret, og hele tiden tager 

udgangspunkt i det, interviewpersonen fortæller. 

 

 

8.0. Empiri 

Min intention er, at den indsamlede empiri analyseres med afsæt med Putnams teori som 

analyseafsæt, og med børnehavens formål i forhold til de forskellige børnegrupper som 

analyseramme ovennævnte   

 

9.0 Inddragelse af foreliggende undersøgelser. 

 

10.0. Samlet analyse og overvejelse af videre formidling af resultater.  

 

 

 

 

   



                                          Børnehavekultur som social kapital.    Inge Marie Skaarup 

                 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Børnehavekultur som social kapital.    Inge Marie Skaarup 

                 
33 

 

 

 

 

 

 

   

Børnehavekultur- som social kapital 

Mit udviklingsarbejde tager afsæt i en beskrivelse og analyse af den amerikanske sociolog Robert 

Putnams forskning og værker om social kapital, forstået som netværk, fælles værdier og social 

tillid.  

En forståelse, som finder anvendelse på alle niveauer, dvs. fra uformelle fællesskaber,  

organisationer og til samfundsniveau, og som Putnam bruger til afdækning af  sammenhængskraft 

og fællesskab.  

Mit arbejde med denne forståelse af social kapital i anden forskningsmæssig sammenhæng 

(væresteder for udsatte voksne) giver mig belæg for at tro, at teorien også vil kunne have 

forklaringskraft i arbejdet med identificering af centrale elementer i børnehavekultur. 

Min antagelse er at denne forståelse af børnehavekultur efterfølgende vil kunne levere nye vinkler 

på  beskrivelse og analyse af børnehaven, set som velfærdstilbud til alle børn, til børn med særlige 

behov og til børn med handicaps. 

I disse overordnede tilgange gemmer sig mange særlige vinklinger som integration, etnicitet, 

samarbejde tværfagligt, tværsektorielt, brugerinddragelse, netværksdannelser udover børnehaven 

som institution m.m. 

Ovenstående tænkes også at bidrage med viden omkring pædagogens rolle som den centrale 

professionelle aktør i børnehaven og dens kultur. 

  

Ims/ feb.2007 

  

 


