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Civiliserende institutioner
Om idealer og distinktioner i opdragelse

Laura Gilliam og Eva Gulløv
– med bidrag af Dil Bach og Karen Fog Olwig

Denne bog sætter fokus på forholdet mellem sam-
fund og opdragelse gennem en række antropolo-
giske undersøgelser i daginstitutioner, skoler og 
familier.

Med afsæt i den tyske sociolog Norbert Elias’ civi-
liseringsbegreb analyserer forfatterne fremher-
skende idealer om civiliseret adfærd, som de kom-
mer til udtryk i opdragelse af børn. Pædagoger, 
lærere og forældre lægger væsentlige kræfter i 
at lære børn at moderere deres følelsesudtryk, 
respektere andres grænser og samtidig ’være sig 
selv’, for at de kan indgå i harmoniske fællesska-
ber i institutionerne såvel som i det større sam-
fund. Denne opdragelse fortæller imidlertid også 
børn om kulturelle distinktioner mellem menne-
sker og dermed om sociale og moralske hierarkier 
i samfundet. Undersøgelserne viser, at sådanne 
erfaringer stik imod hensigten kan føre til, at 
nogle børn reagerer med modstand og lægger 
afstand til samfundets civiliseringsprojekt.

Civiliserende institutioner præsenterer en aktuel 
kulturanalyse af det danske samfund og giver et 
levende indtryk af hverdagen i moderne fami-
lier og institutioner. Samtidig rejser bogen en 
væsentlig diskussion om opdragelse, og hvilke 
konsekvenser opfattelser af civiliseret adfærd har 
for børns hverdagsliv og selvforståelser – og for 
samfundets udformning.


