DET LÆRENDE BARN

FRA KOMPETENTE BØRN
Op gennem 00’erne er det dominerende barnesyn i Norden skiftet fra en tro på, at børn kan en masse i sig selv, til at
de nu har brug for struktur og hjælp fra voksne, vurderer lektor Tomas Ellegaard
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mest tydeligt er det i skolens syn på, at
alle børn skal præstere.
”Der har været en opfattelse af, at der
var børn, som blev overladt til sig selv,
når de blev set som kompetente. Både
forskning, kritiske forældre og pædagoger har peget på eksempler på det, man
kunne kalde institutionelt omsorgssvigt,
hvor tiden til det enkelte barn i en daginstitution er blevet voldsomt indskrænket.
Det er så blevet kædet sammen med
en større optagethed af, at voksne skal
sørge for, at børn lærer noget,” siger
Tomas Ellegaard.

TYDELIGE KRAV KOSTER
OGSÅ
Idealet om det lærende barn er en del
af en udvikling i retning af mere struktureret voksenkontakt i daginstitutioner.
Tendensen er ens i alle nordiske lande.
”Danmark er det sted i Norden,
hvor processen med at sætte læring
på dagsordenen i daginstitutionen er
mindst fremskreden. Sverige har haft

Norge har man godt nok været forankret
i legepædagogikken, men man har også

så er det nogenlunde samtidigt, at Danmark, Norge og Sverige har introduceret
pædagogiske læreplaner,” siger Tomas
Ellegaard.
Læreplanerne betyder, at kravene til
børn bliver tydeligere. Det har man traditionelt betragtet som et plus for nogle
børn, men Tomas Ellegaard vurderer, at
også idealet om det lærende barn har
omkostninger.
”Der vil altid ske en eller anden form
for sorteringsproces. Der er en idé om,
at eksplicitte krav er nemmere at honorere for børn af familier med lav kulturel
kapital, men det ved vi efter min bedste
overbevisning ikke noget om. Det er en
indirekte slutning, vi laver. Vi ser en stigning i børn, som udstyres med diagnoser, og det kan bestemt ikke udelukkes,
at det er et udtryk for, at det ikke er uden
omkostninger, at der er så planlagt og
struktureret en dagsorden i dag.”
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