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Glidninger i det
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vidensfelt



Hvordan blev læring, forebyggelse og inklusion 
selvfølgeliggjort i det nye børnesyn?

Noget nyt bliver til…

• Aktørernes konstruktion af noget afgørende nyt, der 
tænkes at bryde med det foregående

• Det kompetente barn, læring fremfor pasning, og
inklusion

• Hvad er det der brydes med? Hvorfor bliver læring så
vigtigt?
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Formål:

• “…at undersøge den konkrete historiske produktion af
børnehavepædagogisk viden ud fra denne videns
diskursive (dvs. dominerende udsagn) såvel som
socialhistoriske mulighedsbetingelser”

• “Hvilke idéer, vidensformer og teorier har i givne
periode kunnet gøre sig gældende og acceptable – og
i kraft af hvad?”

(Bayer & Kristensen: Kald og kundskab,  (red.) 2015, 26)

• Dokumentanalyser af: lovgivningsmateriale, policy-
documenter, fagbøger, fagtidsskrifter
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Disposition

• Opkomsten af det selvforvaltende og kompetente 
barnesyn

• Barnet bliver til som læringssubjekt – daginstitutionen 
forbindes til skolen

• Læring og forebyggelse – to sider af samme sag 

• Inklusion som sikkerhedsforanstaltning
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Dit kompetente barn

• “Vi er kun lige begyndt at se de første optimistiske 

resultater … Børn er blevet frie til at udtrykke deres 

behov og deres smerte, men der er meget mere hvor 
det kommer fra!” (Jesper Juul 2000: 28). 
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De nye børnesyn

• Barnet som juridisk og ligeværdigt individ

• Frigørende pædagogik, selvforvaltning og 
anerkendelse (P. Freire, E. Jerlang, B. Bae)

• Iscenesættelsen af det kompetente barn og 
kompetencebarnet (J. Juul, D. Sommer)

• Identitet i forandring og det postmoderne børneliv (fra 
socialisering til ‘at socialisere sig’) (A. Giddens, L. 
Dencik)
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Nye kritiske positioner

• Selvforvaltningen => omsorgssvigt (Lene Lind) , ”Familieterapeut 
på afveje” (Kirsten Poulsgaard), ”Tilbage til det personlige 
navlepilleri” (Søren Gytz Olesen), Pas-dig-selv-pædagogik (Katrin 
Hjort)

• “Der sker noget afgørende når selv-diskursen bliver en 

integrerende del af den måde hvorpå vi i dag tænker og taler om 

det pædagogiske arbejde og de pædagogiske institutioner. Når 

den bliver en del af en liberal diskurs der først og fremmest 

sætter individet – og dets ret til at søge lykken – i centrum for 

opmærksomheden” (Hjort 2000: 51). 
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Det nye syn på udvikling og læring

“I dag taler vi om børns læring allerede på 
fødeafdelinger, hvilket ville have forekommet fremmed 
for 15 år siden. Som konsekvens af dette bliver den 
voksnes opgave i børnehaven at tage udgangspunkt i 
det enkelte barns tendens til at søge viden og skabe 
mening, at være ved dets side som ledsager og vejleder 
og at udvikle og stimulere barnets kompetence. 
Børnehaven og skolen er ved at nærme sig hinanden, og 
et nyt syn på udvikling og læring er i færd med at vokse 
frem” (Brodin og Hylander 1998).
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Læring

• Positioneringen af læring og læringsmiljø – konstruktionen 
af før – og et nu

• Kritikken af pasning, omsorg og selvforvaltning – læring 
som det positivt rigtige

• Howard Gardner – demokratisering af intelligenserne og 
individualiseringen af barnet

• Læreplaner (brud med social arv) - ‘skolificering’ – eller 
det vi allerede går og gør?



‘Læringsmiljøet’ – det magiske bindeled

• ”Det drejer sig for dagtilbuddene om at tilrettelægge 
“læringsmiljøer”, der tager hensyn til “børns forskellige 
forudsætninger”” (Kjær og Olesen 2005: 9.).

• “Når vi ser på daginstitutionen som et særligt vigtigt 
læringsmiljø, er det, fordi vi ser, at her dannes de 
tidlige forudsætninger, som skolen bygger videre på, 
og som dermed vil gøre det lettere for barnet på sigt. 
Især for børn med ressourcesvaghed i opvækstmiljøet 
bliver dagtilbuddet afgørende.” (Ringsmose og 
Staffeldt 2012:16).
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Forebyggelse og tidlige indsats

• At forebygge fremfor at behandle’ – forebyggelse i daginstitutionen 
sætter fokus på sundhed, tidlig indsats og negativ social arv (God 
Start til alle børn, 2003).

• Sammenfald mellem læringsforpligtelse og forebyggelse – > tidlig 
investering i børns liv giver bedre økonomisk afkast (James J. 
Heckman)

• Forebyggelsen fik noget kompenserende over sig 

• Kritik af social arv – kritikken af reproduktionen (E.J. Hansen, M. 
Ejrnæs  og P. Bourdieu)



06/06/2017 12



‘Inklusionstanken’

• “Ja, og så er det jo så også enormt interessant faktisk 

med inklusionstanken, at det er samfundsbaseret [ …] 

det er jo selvfølgelig en særlig pædagogik, men det er 

det jo … altså, det er jo ikke kun en pædagogik, det er 

jo hele samfundet, der skal tænke denne her 

Inklusionstanke.”

Deltager på inklusionsmodul, (Ida Kornerup 2011: 220).
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Inklusion

• Opstår i et brud med integration, der kritiseres for at være 
individfokuseret – og globaliseringen, der kritiseres for at 
marginalisere

• En problematisering af det specialpædagogiskes 
mulighed for at løse samfundets problemer

• Inklusionen forener lærings- og forebyggelsesdiskursen

• Positionerer alle som lærende deltagere
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Afsluttende pointer

• Økonomiske og politiske rationalitetsformer slår igennem i 

lovgivningen inden for daginstitutionsfeltet

• Det kompetente individ bliver til det lærende individ, og det bliver 

mindre problematiseret

• Livet i daginstitutionen blev i stigende grad blev opfattet som en 

forberedelse til skolelivet  

• Læring og forebyggelse som fænomener varetog disciplinerende og 

udbedrende funktioner i forhold til daginstitutionen

• Inklusionsdagsordenen udtryk for en politisk sikkerhedsforanstaltning


