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INTRODUKTION 
Dokumentarfilmen BARNDOM har fået en særlig dansk aktualitet, idet den får premiere 
samtidig med, at Folketinget vedtager en ny dagtilbudsreform (http://bit.ly/2uNAx03). 
Både reform og film kan med Børne- og socialminister Mai Mercados (K) ord være en 
god ”anledning til at diskutere hvilke værdier og ikke mindst pædagogiske redskaber, 
der er vigtige for at give børn den bedste start på livet i daginstitutioner”. 
 
HANDLINGSREFERAT 
I filmen BARNDOM følger vi en flok børn mellem 1-7 år i børnehaven Aurora på 
Nesodden i Norge gennem et år. Tættest følger vi de 6-årige, som gennem en 
mangfoldighed af inde- og udeaktiviteter, oplever efteråret, vinteren, foråret og 
sommeren med al sin variation og rigdom. Legen og dens betydning står i fokus, og 
filmen belyser, hvor formativt børns sjette år er. Se trailer: https://vimeo.com/225235106  
 
OM INSTRUKTØREN 
BARNDOM er en ny norsk dokumentarfilm af instruktøren og manuskriptforfatteren 
Margreth Olin. Olin debuterede som dokumentarfilmsinstruktør i 1995 med filmen  I 
KJÆRLEIKENS HUS. I 1998 fik hun meget opmærksomhed for dokumentarfilmen DEI 
MJUKE HENDENE, og det store gennembrud kom i 2002 med KROPPEN MIN. Med 
film som UNGDOMMENS RÅSKAP (2004), ENGELEN (2009) og MANNEN FRA 
SNÅSA (2016) har Olin for alvor cementeret sig som en af Norges mest centrale 
filmskabere. BARNDOM er set af mere end 40.000 i hjemlandet Norge. 
 
OPGAVESAMLING 
Dette undervisningsmateriale er henvendt til studerende på børnehavepædagog-
uddannelser, samt andre pædagogiske uddannelser rettet mod børn og unge.  
 
Materialets spørgsmål kommer i vilkårlig rækkefølge, og man kan frit vælge mellem 
dem for at opnå det ønskede faglige udbytte. Det er ikke hensigten, at samtlige 
spørgsmål skal besvares. Vælg selv, om besvarelserne skal ske skriftligt eller mundtligt, 
men vær opmærksom på, at mange af spørgsmålene passer bedst til gruppearbejde og 
-diskussioner. Spørgsmålene kan ikke nødvendigvis besvares ud fra den information, 
filmen giver alene. Det er derfor nødvendigt at benytte sig af hjælpemidler som 
internettet, faglitteratur, opslagsværker osv. materialet har ingen facit.   
 
Nogle af spørgsmålene handler om mindre fremtrædende, men dog centrale elementer 
i handlingen. Der bør derfor ikke gå for lang tid mellem forarbejdet, visningen og 
efterarbejdet. 
 
 



 
A: DISKUSSIONSOPGAVER: Børn og leg 
 
1) Diskuter forholdet mellem børns leg og børns læring. Hvad kan læres gennem leg. 
Kan man lege uden at lære? 
 
2) Diskuter påstandene i forskernes ord om barndom. Hvor ville en pædagog kunne 
møde begrænsninger og udfordringer i sit arbejde for at imødekomme forventningerne i 
dette tankesæt? 
 
”Læring bor ikke i det enkelte barn. Det er miljøet, der skal struktureres sådan, at 
børn leger nysgerrigt og udforskende sammen med andre. Vi ved ikke, hvad de vil 
lære, og hvordan de udvikler sig. Vi ved bare, at de skal have de bedste 
muligheder.” 
Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College 
 
"Børn har brug for at tilegne sig en rig og personlig erfaringsverden. Det sker 
bl.a. i deres møde med naturen og i deres lege. Det er den måde, de udvikler en 
tro på sig selv og henter tilskud til en nødvendig robusthed."  
Per Schultz Jørgensen, psykolog, professor i socialpsykologi og tidl. formand for 
Børnerådet og forfatter til ”Robuste børn” (2017). 
 
"Der er meget lidt opmærksomhed på, at børn faktisk lærer det meste uden for 
skolen - især før de begynder i skole. Det er f.eks. i daginstitutionen, det afgøres, 
om børn bliver gode til at læse og stave. Og det har intet med at lære alfabetet at 
gøre. Forudsætningerne for at lære skabes gennem leg. Fri leg. For ved at lege 
med en bold eller en regnorm lærer barnet begreberne at kende og kan dermed 
bedre forholde sig til dem, når det f.eks. læser om en bold i skolen."  
Erik Sigsgaard, cand.pæd. og børneforsker ved Professionshøjskolen UCC 
  
3) Instruktør Margreth Olin siger i et interview (Dagsavisen, dec. 2016):  
 
”Jeg har lavet denne film, fordi den moderne barndom har brug for beskyttelse. 
”Tidlig indsats” er blevet et modeord. Tidens tendens er, at børn må tilegne sig 
kundskab tidligere. Jeg tror det modsatte. Børn skal have lov til at udfolde sig 
mere. De skal have lov til at udvikle sig i fred.” 
  
Og i en kronik i VG fra marts 2017 (http://bit.ly/2lGF7bX) spørger Margreth Olin retorisk, 
om børnehaver nu også skal være en arena for skoleforberedelser. Drøft dette. I hvor 
stor grad, og hvordan, bør man implementere skoleforberedelser i børnehaven? 



Kommer tidligt erhvervet akademisk kundskab børnene til gode, eller er dette kun til 
fordel for forvaltningen af den voksne verden?  
 
4) I den samme VG kronik skriver Olin:  
 
”Ledelsesmålene for børnehaver og skoler bliver koldere. Vi lever i en tid med 
fokus på målstyring. Som om alle barnets processer, og det at vokse op, kan 
gennemreguleres og sikres. Det er ikke nok bare at være barn længere. Stadig 
yngre børn skal tilegne sig akademisk kundskab. Jeg er bekymret for at alment 
menneskekundskab har mistet sin forrang, når systemer bygges og reformer 
gennemføres.” Drøft disse påstande, og i hvor stor grad der er grund til Olins 
bekymring.   
 
Denne diskussion finder også sted i Danmark, hvor Olins synspunkt både bakkes op og 
udfordres.   
 
”Det er utrolig vigtigt, at vi holder fast på den nordiske tradition for udeliv, børns 
indflydelse og læring gennem leg og samspil. I disse år, hvor der er stadig mere 
fokus på den tidlige barndoms betydning for børns udvikling, er det vigtigt at 
understrege, at udvikling og læring ikke har vist sig mere effektiv i de lande, hvor 
man fastholder en mere skolificeret tilgang. De vigtigste kompetencer børn 
udvikler sker via deltagelse i dagligdagen og gennem relationer. I den tidlige 
barndom lærer børn dårligt gennem undervisning, og man kan risikere både, at 
færdigheder udvikles ringere og at børnenes motivation og nysgerrighed 
forsvinder, hvis læringsmålene er for langt væk fra børnenes naturlige måder at 
lære på. Børn udvikler sig, bliver skoleparate og lærer også mens de leger og 
udforsker sammen med voksne og andre børn.” 
Charlotte Ringsmose, professor i uddannelsespsykologi og Research Program Director 
i Learning, Education and Innovation in Child Care. 
 
Diskuter forholdet mellem instruerede børnehaveaktiviteter og værdien af fri leg. Er vi 
der, hvor børn konstant skal underholdes og beskæftiges uden evne til at være med sig 
selv og har vi voksne ikke længere fantasi og tillid til at verden i sig selv er værdifuld?  
 
  
5) I hvilke situationer i filmen, imiterer børnene voksne handlinger? Lav en liste. 
Fordeles piger og drenge ujævnt på denne liste? Hvor mange af disse situationer 
præges af vold og action, inspireret af voksen underholdningskultur (film, spil, litteratur 
osv.)? Diskuter dette. 
  



6) Margreth Olin har udtalt, at det ikke var en forudsætning for filmen at finde en 
børnehave som repræsenterer Steinerpædagogikken, men at hun ønskede at finde en 
børnehave som vægter fri leg højt. I sin kronik i VG (marts 2017) beskriver Olin fri leg:  
 
”Den livsnærende, kraftfulde leg som kommer fra barnet selv […] den leg hvor 
barnet forestiller sig, giver liv og besjæler alting, legen hvor børn deler et indre 
scenarie, legen som udvider og inkluderer flere, hvor barnet lytter til de andres 
forestillinger, forstår de andres meninger og gennem dette udvikler empati. For at 
lege på sådan en måde, må barnet være trygt, og have nok tid. Det er derfor 
vigtigt at den voksne ikke afbryder […] Legen udspringer fra det indre liv, og 
udvikler barnets indre billeder. Leg er lystbetonet, gennem glæde, uden bevidste 
anstrengelser udvikles sanserne, grovmotoriske færdigheder og koordinationer, 
som er afgørende for senere indlæring af tal og begreber. Gennem legen 
bearbejder barnet oplevelser og følelser […].” 
  
Giv eksempler på fri leg og på voksen-styrede aktiviteter i filmen. Diskuter, hvordan en  
god balancegang mellem disse to kunne se ud i løbet af en dag i børnehaven.  
  
7) I FNs børnekonvention står der blandt andet at ”alle børn har ret til leg, fritid og 
hvile”. Hvad ligger til grund for vores samfunds bekymring for, at børn ikke får tid og 
rum til leg? 
  
B: INDIVIDUELLE OPGAVER: Børn og natur 
  
1) I BARNDOM ser vi Aurora børnehaven gennemføre mange forskellige inde- og 
udeaktiviteter. Skriv de aktiviteter ned, som du selv kunne have fundet på at bruge som 
pædagog. 
  
2) I filmen ser vi børn som klatrer, laver bål og snitter med kniv. Hvilke rammer kræves 
der, for at disse aktiviteter skal kunne være forsvarlige med tanke på faren for at 
børnene kan komme til skade? Hvad så når børnene eksempelvis holder en stålorm, 
spiser myrer eller håndterer døde fugle, er dette aktiviteter som er diskutable 
pædagogisk set?  
  
3) I Aurora børnehaven lægger de fysiske rammer op til meget aktivitet ude i naturen.  
Hvad gør man, hvis en børnehaves geografiske beliggenhed for eksempel er midt i 
byen? På hvilke måder kan man drive en børnehavepædagogik, som er på byens 
præmisser, hvor man løfter de naturlige fordele frem, som en opvækst i byen kan give? 
  
4) Hvilke filosofiske tanker kan et barn få ved at være i naturen? Giv eksempler. 



  
5) Beskriv Kristofer, den af Auroras ansatte som profileres mest i filmen. Hvilke af hans 
egenskaber gør ham godt egnet som børnehavepædagog? Hvilke af hans egenskaber 
oplever du som vigtigst, hvis man arbejder med børn professionelt? Hvordan kan 
sådanne egenskaber erhverves? 
 
  
C: ØVRIGE OPGAVER: Forskellige pædagogiske holdninger 
  
1) Aurora Børnehaven er en Steinerbørnehave. Hvad kendetegner 
Steinerpædagogikken?  
  
2) I filmens åbningssekvens kan vi læse ” Barnets sjette leveår er det vigtigste 
i barndommen”. Find begrundelse for denne udtalelse i pædagogisk teori. 
  
3) I filmen ser vi forskellige situationer, hvor der opstår uenigheder mellem børnene. 
Tænk forskellige situationer igennem, hvor det er rigtigt, at en pædagog griber ind (og 
på hvilken måde), og hvor det er rigtigt at holde sig på afstand (og bare observere). 
  
4) Vi ser, at Aurora børnehaven fejrer en syvårig dreng, og ønsker ham lykke i 
fremtiden, ved bl.a. at ”samle gode ønsker og tanker i stearinlys”. Hvordan vil du 
forklare et børnehavebarn, hvad der lægges i dette ritual?   
  
5) På hvilke forskellige måder ser vi kristendommen repræsenteret i Aurora-børnenes 
hverdag? Hvordan mener du, man bedst lærer børnehavebørn i Danmark, at Danmark 
historisk set er et kristent land? 
  
6) Vi ser børn øve på optrædener (dukketeater osv.). På hvilke måder er det værdifuldt, 
at børn underholder foran et publikum. Hvor udbredt er det i dagens samfund, at børn 
bliver til underholdning, og hvad er de eventuelle fordele og ulemper? 
  
7) Hvis børnene i 6-års-klubben ikke havde gået i Steinerbørnehave, havde de med stor 
sandsynlighed haft klasseundervisning i en folkeskole. Hvordan har 6-årige mulighed for 
at udvikle sig i klasselokalet kontra i aldersblandede grupper i børnehaven. I Danmark 
kom der tvungen børnehaveklasse (6 år) i 2007 og der er i stigende grad fokus på 
læringsmål i både børnehaveklasse og daginstitutioner. Hvad ved vi om i hvor stor grad 
det har medvirket til et øget læringsudbytte for børnene? Hvad var kritikken mod 
indførslen af tvungen børnehaveklasse? Og hvad går kritikken af en skolificering af 
dagtilbud på? 
  



8) I filmen ser vi et bredt spekter af personligheder i børneflokken. Er det lettere at 
imødekomme børns individualiteter i en børnehave end i skolen? Diskuter. 
  
9) Margreth Olin hævder, at der er flere drenge end piger, som er ”tabere” i dagens 
skolesystem. Uden at undersøge forskningen på området, hvad kan underbygge sådan 
en påstand? Hvilke fortrin giver dagens skolesystem piger? 
  
10) Giv eksempler fra filmen på børn, som giver udtryk for at opleve succes. Hvad skal 
der til, for at barnet opnår denne følelse? 
  
  
  
 


