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FOREBYGGELSE ER KLOGT
BUPL satser på kreativitet og forebyggelse.
Derfor havde sidste nummer af Børn&Unge
Forskning temaet kreativitet og dette nummer
har temaet forebyggelse.I fire artikler kan du
her læse mange gode argumenter, for at satse
på forebyggelse. Helst så tidligt som muligt i
barnets liv.
Økonomiske beregninger viser, at vi årligt bruger
omkring 100 milliarder kroner på specialindsatser med det formål at forhindre marginalisering
og udstødelse. Der er ganske vist tale om meget
komplicerede beregninger behæftet med store
usikkerheder, men de giver trods alt et fingerpeg.
Det helt skræmmende er imidlertid, at antallet
af børn, unge og voksne, som har store sociale
problemer, samtidig stiger. Det må give stof
til eftertanke, når både udgifter og problemer
vokser.
Samtidigt får regeringens nulvækststrategi den
konsekvens, at pengene hentes på almenområdet, som derfor får sværere og sværere ved, at
give de svageste børn en ordentlig start på livet.
Nulvækststrategien er dermed med til at øge
marginaliseringen.
KVALITETSINSTITUTIONER VIRKER
Ifølge en SFI rapport fra 2009 viser udenlandske
erfaringer, at der er store samfundsøkonomiske
gevinster ved at sende børn i en højkvalitetsbørnehave. Daginstitutioner af høj kvalitet kan
mindske børnenes fremtidige kriminalitet,
forbedre deres senere uddannelsesniveau og
øge deres senere job- og indtjeningsmuligheder.
En undersøgelse om gråzonebørn, som BUPL
lavede i 2009 viser, at arbejdet med børn, der har
særlige behov, er belastet og besværliggjort af
manglende ressourcer. Men de fleste børn med
særlige behov kan rummes i de almene institutioner, hvis de nødvendige ressourcer følger med.
Generelt er det holdningen, at børn med særlige
behov profiterer af, at være i en institution
sammen med børn, der har almindelige behov,
og omvendt.

Derfor må der tænkes anderledes. Der må
investeres i forebyggelse på nye og anderledes
måder, så vi kan få vendt spiralen.
3 MÅL FOR BUPL’S
FOREBYGGELSESARBEJDE
Vi har sat os tre mål for arbejdet med forebyggelse. BUPL vil:
• skabe en samlet, forskningsbaseret forebyggelsesplan, der forhindrer marginalisering og
forbedrer børn og unges mulighed for inklusion.
• synliggøre og opnå bred politisk og folkelig
accept af, at forebyggelse starter i daginstitutionerne, at den tidlige indsats er afgørende og
at pædagoger spiller en nøglerolle.
• arbejde for at pædagoger og pædagogfaglige
ledere sikres den nødvendige tid og viden til
• at forbedre de udsatte børn og unges inklusion.
Med dette nummer håber vi at have skabt ét
led i synliggørelsen af, hvorfor forebyggelse
både menneskeligt og samfundsøkonomisk
kan betale sig.
BØRN&UNGE FORSKNING FORTSÆTTER
Børn&Unge Forskning har sit første lille jubilæum
med denne 10. udgivelse. Det afspejler BUPL’s
fokus på at styrke forskningen indenfor det
pædagogiske felt. Det afspejler også, at for
BUPL er det ikke nok, at nogen kloge hoveder skriver rapporter om børn, pædagoger og
institutioner. Vi pædagoger skal også diskutere,
hvilken viden som er relevant og hvordan vores
viden kan bruges af forskere og beslutningstagere. Så forskning ikke kun bliver viden om
pædagoger, men med pædagoger.

God læselyst
Allan Baumann
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