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Konferencens to 
kernespørgsmål: 
1) ”Hva er den bedste  barnehage 
pedagogikken til barnets og samfunnets 
beste, nå og i framtiden?” 
2) ”Er målrettet læring veien at gå?” 
 
Dem vil jeg svare på i dag! 



Grundlaget 
 ”Wake-up”-call 

 Skrevet af aktive forskere om det 
emne, de ved mest om. 

 Evidensbaseret kritik af 
kognitivistisk tidlig indsats 

 Kritisk opgør med  PISA-
tænkning i skolen og ‘løsningen’:  
’Skoleficering’ af pædagogikken 
i daginstitutionen. 

 Leverer også konstruktive faglige 
svar på spørgsmålet: Hvilken 
læring, dannelse og udvikling 
kvalificerer bedst vores små børn 
til fremtiden? 

 



Fagligt klædt på til fremtiden. 
Turboladet globalisering og den 
fremtidsparate skole - en vision. / Klitmøller, 
J. & Sommer, D. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk 
& Kritikk, Target artikel. Dec. 2016. 

Fra kompetencebarnet til 
konkurrencebarnet  - eller hvordan den 
politiserede pædagogik overtog 
barnet. / Sommer, D. VERA - Tidsskrift for 
pædagoger. Dec. 2016. 

Elevens læring og udvikling : Fra politiseret 
pædagogik til børneperspektiv. / Sommer, D. 
I: Petersen, V. m.fl. (ed.): Pædagogik og   
lærerfaglighed. Aarhus : Klim. Dec. 2016. 

Leg mellem fortid og fremtid – et nyt 
paradigme./ Sommer, D. Rasmussen, T. H. & 
Øksnes, M. (red.) Barndom i Barnehagen: Lek. 
Bogserien: Barndom i Barnehagen. Oslo: 
Cappelen Damm Akademisk. Årsskiftet 2017/18. 
(i peer-review). 

UDVIKLING - fra udviklingspsykologi til 
udviklingsvidenskab . / Sommer, D. 
Samfundslitteratur. 2017. 
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Mens jeg lige er her… 
 

Læs her et sammenhængende Samfunds- og  
Børnesyn. 

 



 
 
 
 

Når lille Line er voksen 
- en helt ny verden 

KONTEKSTEN 

”Hvad og hvordan skal jeg 
lære for at blive stor?” 



Når lille Line er voksen: 
Humanoidalderen 
 ”Millioner af ufaglærte og 

faglærte jobs er helt forsvundet 
om ca. 20 år. Avancerede 
teknologier - kunstig intelligens, 
sociale humanoider (menneske-
lignende robotter)– vil på kort 
tid revolutionere den verden, vi 
kender” (Frey & Osborne, 2013).  

 Der investeres nu milliarder i 
videre udvikling af kunstig  
intelligens, androider  og 
humanoid teknologi (OECD-
rapport, 2016). 

 Kvalitativt nyt samfund hastigt 
på vej. 
 
 

Kilder: 1) Frey & Osborne (2013). The 
future of employment: How susceptible 
are jobs to computerization? 2) OECD-
rapport (2016).   3) Bank of America-
rapport, 2015. 4) Ford, M. (2015). The 
rise of the robots. UK: Oneworld 
Publications. 

Humanoider: ‘Mænd’ og ‘kvinde’ 



Næste generations virkelighed 
                  ROBOTISERING AF MENNESKEARBEJDET 

 Robotisering: Halvdelen af USA's 
arbejdsmarked i højrisikozonen for 
kunstig intelligens-overtagelse. 
Lav-kompetence jobs forsvinder 
helt som menneskearbejde. 

 Working poor: Jo mere et erhverv 
bliver overtaget af intelligente 
sociale robotter, desto mindre løn 
til mennesket.  

 

 Dilemmaerne står i kø: 

 Vi uddanner til dét samfund, som 

er. Men ikke til dét, som kommer. 

 

 Viden: Professions- og akademiske 
vidensfag står for skud. ’Deep Blue’ 
slog VM’er i skak. ’Watson’: VM i 
Jeopardy  nu ’diagnostiker’. 
Aktie/køb/salg styres af kunstig 
intelligens. Dele af omsorgs-
arbejdet  forventes overtaget af 
intelligente sociale robotter.  
 

 Fordelingspolitik: Velfærdssamfund 

eller grådig kapitalisme? 

 Menneskets ’værdi’? Leve et 

arbejdsfrit dannet liv? Eller i en 

hær af pjalteproletarer? 

 Tidlig kvalificering af næste 

generation? 

 



FREMTIDSPARAT?: 21. århundredes   
”skal kunne”-fordringer  

 I en globaliserings æra med kunstig intelligens må 
fremtidsparate børn nødvendigvis lære mere end facts. De 
skal kunne: 

 Engagere sig i verden, aktivt søge ny viden og aflæse 
problemer.  

 Holde til mødet med komplekse udfordringer.  
 Generere løsninger ved at syntetisere, transformere og 

anvende informationer på nye måder.  
 Være kreative, fleksible tænkere.  
 Være livslangt lærelystne. 
 Skabe forandring i verden.  
    (Fisher, m. fl., 2011) 

 



Den globale kontekst styrer 
uddannelsespolitikken 
• ‘Sakke bagud’-frygten: ”Hvordan lærer og uddanner vi 

bedst vores børn til at kunne klare sig i den globale 
konkurrence, i en evigt forandrende verden?” (Fisher, et al. 
2011).  

• Hvem er ”vi”? Hvad er ”bedst”?  Definitionsmagten? 
• OECD’s liberale økonomer(!): Har sat sig på lærings- og 

uddannelses dagsordenen med PISA, EU med ”Starting 
Strong”. Har erobret definitionsretten.    

• Tidlig indsats: Vi må starte FØR børn kommer i skole. 
Skoleforberedelse i barnehagen bliver svaret. 

• Danmark: Den ”politiserede pædagogik”: Politikere og 
apparatniks i kommuner ’leger’ pædagogisk mål/kontrol-
styring.   
 
 

 



Men hvilken? 
Hvor styres vi hen?  

Af hvem? 



Tidlig start  
 Tiden allervigtigste uddannelsespolitiske  diskussion. 

 Tidlig start i daginstitution er et lands investering i 
fremtiden.  

 ’Kølige hjerner’ (Heckmann) har regnet på, hvad tidlig 
start pædagogik i børnehaven kan indbringe af senere 
gevinster for et land = 7x indsatsen.  

 Så tidlig start lønner sig. 

 Men hvilken tidlig-start-pædagogik? Det kommer vi 
til. 



 
 

Kampen om børns læring  
- en dagsorden presser sig på 



 
 

Læringsmål som styrings agenda 

Danmark: Tidlig skolestart fra 1-års alderen. 
 
 

”Vi skal have formuleret konkrete og operationelle mål for, hvad vi 
forventer børn lærer i dagtilbuddene med henblik på at styrke deres 

skoleparathed”. (Niels Egelund, professor) 
 

 Det kræver  test  og voksen-styrede aktiviteter, ’instruktions-
pædagogik’. Motto: ”Jo tidligere start desto bedre”. 

 DK: ”Papegøjepædagogik”: Målstyret begrebsindlæring i vuggestuen.  
 ”Effektfikseringen”: Mantra: ”Det, som ”virker”. Effekter? Banale! 
 ”The silent majority”: Det store forskerflertal i DK er helt uenige, men 

tavse. 
 Samme dagsorden ses i andre OECD-lande . 

 
 

 



Kampen om forskningsmidler: 

Norges og Danmarks Forskningsråd: Millioner nu til 
effektforskning. I DK: ”Spell”. Også et center for effekt-
forskning etableret for mange millioner. Ingen pædagoger 
eller psykologer, men økonomer og politologer. 

 

”Pengene går til politiseret barnhageforskning, som har til 
sigtemål at finde effekter af en mer skolelignende 

barnhage” (Mari Pettersvold). 



 
 
 

To grundsyn kolliderer 



Byggeklods-idéen 
 
 Kognitiv stimulering og 

læring er højeste prioriteret. 
 Tidlig start skal etablere de 

grundlæggende færdigheder 
(f.eks. i sprog, tal/mængde). 

 Flere ’klodser’ kan så bygges 
ovenpå fundamentet. 

 Indlysende: Jo tidligere vi 
starter, desto bedre bliver 
børnene forberedt til skolen.  

  Skolen bygger videre, og 
’afleverer’ endnu dygtigere 
elever til næste udd.niveau. 
Etc. 



 
 
 
 
 
 
 

NATURENS GAVE: 
Evolutionære kendetegn "i svøb”  

Byg pædagogikken på dem 
 

 Det legende menneske 

 Det primært aktive menneske. 

 Det primært sociale menneske. 

 Det samarbejdende menneske. 

 Den symbolbrugende menneske.  

 Det tænkende, reflekterende menneske. 

 Det gruppe og kultur skabende menneske 

 Det nysgerrigt undrende menneske. 

 Det lærelystne menneske 
 Kilde: Sommer, D. (2017): Udvikling. Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. 

                  København: Samfundslitteratur, kapitel 3. 



Grundsyn på små barn: 
Byg pædagogikken på det 

  
 Små barn er ikke små voksne i svøb.  

 Små barn leger og lærer. 

 Små barn lærer kvalitativt anderledes end skolebørn. 

 Små barns læring bør derfor ikke tilrettelægges efter 
didaktiske og pædagogiske strategier, der handler om 

skolebørn. 

 Små barns læring foregår ikke efter byggeklods-princippet. 

 
  Paradigme, bygget på årtiers forskning (Sommer, D. (2017): Udvikling – 

fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. Samfundslitteratur. 

 



Hvilken pædagogik er så (ikke) 
fremtidsholdbar? 

Evidensen 



”Tidlig start – senere gevinst” -idéen 
 

  I OECD-lande organiseres tidlig (skole)start som en 
langsigtet gevinst.    

 

     ”Vi vinder nogle børn, der kan meget mere, når de starter i skolen. Vi 
vinder nogle børn, der er parate til at modtage undervisning, og ikke 
har de samme adfærdsmæssige problemer, som vi ser i dag. Kort sagt 
nogle børn, der er langt mere tunet ind på, hvad det vil sige at gå i 
skole” (Børn & Unge, juni 2011). 

 

Denne position er kaldt:  

”Tidlig start  =  Senere gevinst” 

(Sommer, 2015)  

 

 



Fremtidsholdbar læring: Evidensen. 
  

ER DET:  
 

 ”Tidlig start  Senere gevinst?”: Jo tidligere ’ABC’ (academics) via 
målstyret pædagogik desto mere læres? Som skolen kan bygge på? 

 
ELLER: 

 
 ”Tidlig start  Senere tab?”: Jo tidligere ’ABC’ (academics) og målstyret 

pædagogik’, desto ringere resultater? Fagligt? Læremotivationen? 
Social- og temperaments udvikling?  

 
HVOR VI VED DET FRA:  

Omfattende forskning: Har nøgternt undersøgt konsekvenserne . 
(Opsummeret i: Klitmøller & Sommer, 2015, kapitel 3) 

 
 



Et lille udpluk 
Hart, m.fl.s oversigt: Tidlig ’academic’s/målstyret pædagogik versus legende, 

børnecentreret: 
 Mere børnestress og testangst.  
 Mindre læringsmotivation og –lyst. 
 Større problemer med selvregulering og adfærdskontrol. 
 Dårligere præstationer i skolen i sprog, matematik og naturfag. 

 
Marcons studie af ’academic kindergarten’s:  

 Ødelægger især drenges sociale udvikling og skolepræstationer.  
 

High-Scope og Perry pre-school’s  40 års studier: 
 Legende, børnecentrerede miljøer overgår academics miljøer i social 

udvikling, uanset social baggrund.  
 Sociale evner og koncentration: Vigtigere for fremtidsholdbar læring end 

tidlig kognitiv stimulering. 
 

 
 
 
 



LANGTIDSSTUDIERNE 

    
 

               Konklusion: 
 

 ’Instruktion’ og ’målstyret læring’ 
er særlig negativ. Underminerer 
social og kognitiv udvikling senere 
i livet (Stipek, m.fl.). 

 ’Instruktion’ og ’målstyret læring’: 
7 gange flere børn med 
emotionelle og sociale problemer. 
4 gange så mange med en politisag 
i 23 års alderen (High-Scope). 

 Mere hyperaktivitet, mindre 
opmærksomhed, mere aggression 
og fjendtlighed (Hart, m.fl.) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Samlede billede:  
Evidensen viser markant negative fremtids 

konsekvenser af tidlig skolestart 
 

Tidlig målstyret kognitiv 

start  Senere tab.  
 



 
 

 Klokkeklar evidens 
TIDLIG KOGNITIV START  SENERE TAB: 

 

 Tidlig Instruktions-Pædagogik  (=IP) og ’ABC’ : Resultater, 
mens det foregår. Men ikke langtidsholdbar.  

 På længere sigt: Forringer børn og unges læring – i skolen, 
gymnasiet, på uddannelser. Mindre sociale og mere urolige 
børn og unge.  

 Lærelysten/-motivationen reduceres. Dropper  ud af 
uddannelser. ’Gider ikke’. Præstationsangst.  

 

EN FREMTIDSPARAT PEDAGOGIK ER BEDST: 
 ’Børnecentreret’ + ’legende læring’ pædagogik er mest 

fremtidsholdbar. Forbereder bedst til skolen, livslang læring 
samt næste generations hele udvikling.  

 Bedre i kreative fag; men også i ’hårde’, f.eks. sprog, 
matematik, naturfag. Ironisk nok lige dét PISA tester!! 

 
 



Fremtidsparate læring?  
Leg og børne-centreret pædagogik er 

bedste tidlige start. 

 Hirsh-Pasek & Golnikoff, efter gennemgang af den 
internationale forskning : 

 

    ”Play and guided play offer strong support for both academic and social 
learning. Preschools that use playful, child-centered approaches versus less 
playful, more teacher-directed approaches reveal that children in the child-
centered approaches do better in reading, language, writing, and 
mathematics. More engaging and interesting environments for children 
foster better learning in the long run” (p. 3) 

 
 Kilde: ‘Encyclopedia on Early Childhood Development’.  

     Centre of Excellence for Early Childhood Development.     



 
ALTERNATIVET: 

ET SPRITNYT LEGEPARADIGME 
 



 
Leg: Traditionel tankemodel  
 UDEFRAIND: Udvikling og læring sker gennem 

’omsorg’, ’opdragelse’, ’socialisering’. Miljøet skal 'ind i 
psyken‘ - internaliseres. Legen - en miljøaktivitet, 
hvorigennem barnet lærer og udvikler sig.  

 Generationer er oplært i tankemodellen. Synet dominerer 
stadigvæk. Men er forladt i udviklingsvidenskaben 
(‘developmental science’). 

 
Kilder:  
1) Sommer, D. (på vei): Leg mellem fortid og fremtid – et nyt paradigme. 
I: Rasmussen, T. H. & Øksnes, M. (red.) Barndom i Barnehagen: Lek. 
Bogserien: Barndom i Barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 
2) Sommer, D. (2017): Udvikling – fra udviklingspsykologi til 
udviklingsvidenskab. Kapitel 3. Samfundslitteratur. 

 



 
 
Leg i et andet lys: Nyt paradigme 
 UDEFRA ORGANISMEINDEFRA: 

Transaktioner mellem udefra og indefra påvirkninger. 
Legen ’tænder’ og ’slukker’ for gener. Legen - en 
universel menneskelig aktivitet - forstås som et 
'transaktionsmedium', hvor miljø, biologi, psyke og 
soma emergerer og skaber udvikling.  

 Epigenetik: Legen aktiverer gener, der udbygger 
synapse- og dendrit forbindelser. Legen er læring, men 
forøger samtidig læringspotentialet.  

 Leg er en 'dynamisk gestalt', hvor hele personligheden 
er aktiveret. 

 

 

 



 UDEFRA ORGANISMEINDEFRA 

 Gottliebs Niveaumodel: 



Legens epigenetik. 
 
 1) Legens positive mestring igangsætter fysiologisk 

aktivitet. Dvs. miljøaktivitet igangsætter processen. 
 2) Fører til epigenetisk ‘tænd’/’sluk’ aktivitet.  
 3) Legen sørger for, at lærings faciliterende gener kommer 

til udtryk:  
 

 ”…the physiological activity caused by positive mastery 
experiences can led to epigenetic changes that control the 
expression of genes in the brain that are essential for 
successful learning. (National Scientific Council on the 
Developing Child, 2010, 3). 



Legens epigenetik.  
 

Skab rige legemiljøer! Fordi: 
 

”…supportive environments and rich learning 
experiences generate positive epigenetic signatures (….) 
the stimulation that occurs in the brain during active use 
of learning and memory circuits can result in epigenetic 
changes that establish a foundation for more effective 
learning capacities in the future” (National Scientific 
Council on the Developing Child, 2010, 1-2).  

 



Leg er inter generationel 
intervention – nyt paradigme 
 Positive og negative oplevelser i barndommen skaber - via 

epigenetisk regulering - varige genetiske forandringer som 
går i arv til næste generation (Miller, m.fl., 2008).  

 Et revolutionerende syn på betydningen af pædagogisk 
intervention: Vellykket intervention - for særligt udsatte 
børn ‘her-og-nu’ – kan arves og videregives til deres børn. 

 Pedagogikk kan dermed bidrage til at bryde den negative 
sociale arv. Legen en særlig del af det rige læringsmiljø. 

 Ifølge det epigenetiske lege-paradigme er legen en vigtig del 
af interventionsindsatsen 

 



Lille Line 
 

”Nåh! Dét skal jeg lære for at 
blive stor” 



Tak for opmærksomheden! 


