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BØRNEHAVENS DIDAKTIK, NU OG I FREMTIDEN

Kære alle sammen, tak fordi I kom. Det er jeg glad for.

Anledningen til denne forelæsning er glædelig. Småbørnspædagogikken i Danmark har fået sit professorat. Det første og forhåbentlig ikke det sidste. At Aarhus Universitet har taget det skridt, ser jeg som en markering af, at dagtilbudspædagogik er langt mere en pasning af børn. At det så blev mig, der skal forvalte mso-professoratet er jeg naturligvis glad for. MSO står for ’med særlige opgaver’.
Titlen på denne forelæsning ”Børnehavens didaktik, nu og i fremtiden” er oplagt. Dels er min MSO-opgave at bidrage til udvikling af børnehavens didaktik, og dels har jeg siden den strukturerede pædagogiks dage i 1970’erne set mig selv som børnehavedidaktiker. 
Ved hjælp af didaktiske kategorier som formål og mål, indhold, pædagogiske principper og metoder samt evaluering, var jeg dengang optaget af at løfte børnehaven ud af dens overdrevne børnecentrering og overeksponering af den frie leg og selvbestemte og selvformulerede aktiviteter. Den strukturerede pædagogik byggede på marxistisk, dialektisk tænkning og skitserede samfundsmæssige visioner med politisk-pædagogiske overordnede mål, der tilstræbte at rumme ”kritiske” eller overskridende dimensioner. 
For eksempel skrev Kjeld Rasmussen og jeg i En nødvendig pædagogik: ”For at modvirke børnenes samfundsmæssige isolation, vil vi bringe dem i kontakt med samfundsmæssige forhold og fænomener og rette deres opmærksomhed mod modsigelserne i samfundet.” 
Selv om både den kritiske og didaktiske tilgang var brud på børnehavetraditionen, begyndte mange pædagoger alligevel dengang at arbejde didaktisk.
Pædagogerne arbejdede med formål og mål, overvejelser om det pædagogiske indhold, metoder, principper og midler og spørgsmålet om evaluering.
Men det viste sig dog, at strukturen og en forhånds-programmeret praksis kom til at dominere over den kritiske og dialektiske tænkning, og pædagogikken bevægede sig fra frigørelse til tilpasning. 
Afløseren stod i kulissen, 1990’ernes selvforvaltningspædagogik, som var den dominerende diskurs frem til det nye årtusinde, 00’erne. Men dog med kritikske indlæg og forskningsbidrag fra bl.a. Center for Småbørnsforskning under ledelse af professor Hans Vejleskov.
Men først og fremmest begrundet i samfundsmæssige-økonomiske behov og under EU indflydelse blev læringsbegrebet indført med Lov om Social Service i 1998 og yderligere betonet med Lov om Pædagogiske Læreplaner i 2004, hvilket ikke bare muliggjorde men krævede en didaktisk tilgang til dagtilbudspædagogikken. 
Opgaven bestod og består stadig i, at pædagogerne i løbet af året inddrager børnene i aktiviteter, der kan bidrage til deres alsidige personlige udvikling, sociale og sproglige kompetencer, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. 
Disse seks temaer er den dagsorden, pædagogerne skal arbejde efter. I 2004 var oplægget temmelig åbent. Temaerne blev beskrevet overordnet, og der var ikke fastsat mål for barnets læring og udvikling. Det var et anliggende og ansvar for den enkelte professionelle pædagog.
Endvidere var det understreget i ’Bemærkninger til lovforslaget’, at læreplaner i børnehaven ikke skulle fortolkes skoleagtigt. Det blev understreget, at læring ikke er det samme som katederundervisning, men derimod handler om dannelse, udvikling og forandring, og der blev skitseret et aktivt læringsbegreb, hvor barnet blev set som hovedaktør i sin egen udvikling. 
Om end mange pædagoger og en del børnehaveforskere dengang var kritiske overfor indførelse af læring og didaktik i børnehaven, så jeg det som en nødvendig mulighed for at bringe børnehaven ud af sin selvforvaltnings-isolation.
Selv om jeg fra starten har bidraget med børnehavedidaktisk forskning og tænkning med henblik på at omsætte loven til en kvalificeret praksis, advarede jeg i 2004 mod nogle faldgruber og fælder. Jeg skrev:
	Der kan opstå afstand mellem læreplanens tekst og den faktiske praksis.
	Læreplanen kan blive et udvendigt dokument, der skaber dårlig samvittighed og frustration, frem for at være et pædagogernes tænke- og planlægningsværktøj.
	Eksistensen af en læreplan kan fejlagtigt give indtryk af, at pædagogerne ikke behøver at tænke selv. Læreplanen er en sovepude.
	Hvis pædagogerne ikke fortolker og personliggør læreplanens tekst er der risiko for, at den omsættes mekanisk, hvormed praksis stivner.
	Læreplanens tekst rummer kun få pædagogiske mål- og indholdskategorier; pædagogikken bliver fattig, hvis pædagogerne ikke selv skaber mulighed for mere og andet.

•	Der er risiko for at læreplanens mål operationaliseres og gøres målbare, fx indførelse af trinmål, hvormed pædagogikkens kompleksitet reduceres.
•	Forlagene ser et marked og feltet bliver oversvømmet af materialer, der frigør pædagogen for ansvar.  
Desværre ses der i dag tendenser til, at disse forudanelser fra 2004 er ved at gå i opfyldelse.  Børnehavens pædagogik er i dag under pres.
Der er gennem årene udkommet en del styringsinstrumenter, der alle har fokus på indførelse af snævre pædagogiske mål og metoder til evaluering af disse. Hertil kan man sige, at naturligvis skal målene være klare og præcise for at være styringsredskaber og for overhovedet at kunne evaluere. Hvis de er diffuse har de ingen værdi. Men alligevel skal man passe på med at snævre for meget ind. I hvert fald skal man sørge for at sætte de konkrete målformuleringer ind i et større perspektiv. Og perspektivet er: den kritiske, demokratiske og solidariske samfundsborger, hvilket der er legitimt grundlag for i Dagtilbudsloven fra 2007.
Men problemet består i, at der på nationalt og internationalt policy niveau alene er fokus på de snævre, klare og evaluerbare mål. Formålsformuleringen i Dagtilbudsloven risikerer at forbliver en festtale. 
Lissabon-mødet for EU politikere i 2000 afstak en strategi på uddannelsesområdet, der bl.a. indeholder en bevægelse fra generelle mål som fx ”trivsel og personlig udvikling” til formulering af mål for områder og fag, hvor der kan redegøres for basisfærdigheder. En sådan beslutning førte til, at der i Danmark på nationalt og kommunalt plan udarbejdes materialer, der ret præcist markerer de kundskaber og færdigheder, som man forventer treårige og seksårige skal erhverve sig indenfor læreplanens seks temaer. Det ses bl.a. i nationale sprogtest, dokumenter om kvalitetsoplysninger og pædagogiske standarder formuleret af KL og Finans-, social- og undervisningsministeriet.
Det er set eksempler på, at pædagogen skal konfrontere sine observationer af det enkelte barn med omkring 100 indikatorer og delmål.
Denne kritik betyder ikke, at jeg afviser præcise mål og refleksion over de valgte metoders hensigtsmæssighed og effektivitet. Ej heller at pædagogerne skal agere som didaktikere og formulere mål, indhold og metoder, og udforme dette i brugbare læreplaner. Men der er grund til at forholde sig kritisk overfor den tiltagende skemagørelse og bureaukratisering af det pædagogiske arbejde. I dag ser vi en stigende tendens til, at:
	At der indføres snævre delmål og indikatorer med henblik på at måle børns læring og udbytte 
	At der opstår den misforståelse, at bestemte metoder og midler fører til indfrielse af målene
	At der arbejdes med centralt formulerede standarder og manualer
	At evalueringen bevæger sig væk fra at ’fortælle’ og hen imod ’tælle’
	At der anvendes evalueringsmaterialer, testmetoder, kvalitetsrapporter der gør pædagogerne ansvarlige for deres arbejde – såkaldt accountability

Denne afgrænsning og effektivisering af det pædagogiske arbejde medfører, at dannelsesperspektivet udebliver og med risiko for forstening af pædagogikken. Bl.a. kan man frygte, at et engageret levet liv med børnene bliver erstattet af et evalueringsarbejde præget at teknik og måleri. 
Vi ser i dag en international kritik af denne indsnævring. For eksempel vedtog OMEP – Verdensorganisationen for småbørnsopdragelse – i 2011 på kongressen i Göteborg en særdeles skarp ’verdenserklæring’, hvori de bl.a. siger:
”På grund af politiske og finansielle problemer overbetoner de fleste regeringer verden over i denne tid hurtig udvikling af børnenes læse- og matematikfærdigheder i forbindelse med skolestart. Dette medfører en dramatisk begrænsning af den helhedsorienterede tilgang til daginstitutions- og indskolingspædagogik (…) en udvikling der medfører tabet af afgørende værdier, kreativitet, fantasi, åbenhed, og alsidige udtryksformer, og påvirker således fundamentalt retten til- og glæden ved læring gennem leg”.
Den hollandsk-engelske forsker Gerd Biesta og småbørnsforsker Gunilla Dahlberg i Stockholm ser denne indsnævring og politiske accountability-styring som markant udtryk for den dominerende uddannelsespolitik. En politik der meget let kan føre til hvad Bista betegner demokratisk underskud. Demokratiet sættes under pres, dels fordi pædagogernes faglighed sættes ud af spil, de mister indflydelse på egen pædagogik, og dels fordi formulering af trinmål og test til vurdering af skoleparathed fører til, at pædagogerne retter deres praksis alene mod skolens forventninger.
En sådan praksis, og dermed indsnævring af didaktikbegrebet, vil være ødelæggende for en kreativ, dynamisk og bestandig ekspanderende teori og praksis. Der er brug for at udvikle dynamiske, aktive og fremadrettede didaktikker og læreplaner på såvel nationalt, kommunalt og institutionelt niveau. Der er behov for udvikling af en kritisk børnehavepædagogik og didaktik.

Børnehavedidaktikken i fremtiden
Og det er så her MSO professoratet kommer ind i billedet. 
Jeg skal bidrage med en kritisk demokratisk børnehavedidaktik, der både er kundskabs- og dannelsesorienteret, der både er forberedende til skolen men som også bidrager til en kritisk-demokratisk dannelse, dannelse af fremtidens demokrat.
Det er overskriften på den didaktik forskning, som skal fylde mit MSO professorat ud.
Et sådant didaktisk bidrag må rumme en række indbyrdes forbundne elementer og forskningstemaer.
For det første vil jeg forske i udviklingen af en kritisk-demokratisk børnehavedidaktik, der forener omsorg, opdragelse og undervisning, altså en forening af education og care, en såkaldt edu-care tilgang. Dette vil jeg uddybe om lidt.
	Den kritisk-demokratiske dimension vil jeg udforske på baggrund af en kontinental Bildungs didaktik, men også med inddragelse af en postmoderne børnehavepædagogik. Også denne del bliver uddybet.
	I min fremtidig børnehavedidaktiske forskning vil jeg bestræbe mig på at overskride den herskende skolegørelse af pædagogikken og den snævre fortolkning af den pædagogiske læreplanens seks temaer. 
Efter min opfattelse kræver det forskning indenfor bl.a. følgende fire områder: 
	For det første en geninstallering af legen, og ikke mindst en teoretisk ny-konstruktion af begrebet ’leg-læring’. Min lege-forskning handler om at overskride ’fri-leg’ begrebet og udforske leg som pædagogisk metode, ’a play-based curriculum’, ’play-based learning’, ’guided-play’ uden at miste legens sjæl. Det er et omfattende kapitel, så af tidsmæssige grunde tager jeg ikke hul på det i dag.
	For det andet en udforskning af sproget på basis af en socio-lingvistisk tilgang. Sprogforskning indenfor børnehaveområdet har været domineret af et formelt lingvistisk sprogsyn, der overvejende har fokus på ordforråd, grammatik og sprogforståelse som forudsætning for kommunikation. Denne tilgang har været begrundet i ønsket om udvikling af valide sprogtest og robuste uddannelsesforløb, bl.a. sprogpakker. Men bl.a. fordi dagtilbuddets læringssyn i et vist omfang bygger på et socio-kulturelt læringssyn, vil det være rimeligt at basere en undersøgelse om og udvikling af børns sprog i dagtilbud i et socio-kulturelt sprogparadigme baseret på bl.a. Vygotsky og Michael Tomasello, der ser sprog som en kontekstuel, kropslig, emotionel gestikulær og mimetisk interaktion mellem barnet og andre mennesker. 

Jeg ønsker at undersøge sproget gennem en aktiv pædagogik, hvor børnene gennem meningsfulde hverdagsprægede virksomheder og i samspil med empatiske pædagoger tilegner sig kommunikative færdigheder indlejret i det Tomasello kalder kulturel læring.  Altså en forskning der ikke har til opgave at identificere, hvad børn skal kunne på givne alderstrin, men meget hellere vil skabe sprogligt mættede og meningsfulde situationer.
	For det tredje ønsker jeg at opdyrke nye felter, herunder science og bæredygtig udvikling, som en del af børnehavens didaktik. 

Thorleif Frøkjær fra UCC og jeg har gennemført et udviklingsarbejde om science i vuggestuer og børnehaver i Hillerød, hvilket fører til et egentligt forskningsprojekt.  Frem for at udforske science, forstået som etableret begrebsmæssig viden, retter forskningsprojektet sig mod emergent science, der defineres som en gryende forståelse for naturvidenskab hos børn i børnehaven. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan sker børnenes konstruktion af naturfaglige begreber og hvordan kan pædagogens deltagelse italesættes?  Viser pædagogerne nysgerrighed på børnenes nysgerrighed? Anerkender pædagogerne børnenes konstruktioner og konstruerer de forklaringer sammen med børnene? 
Hvor man i international forskning taler som children’s science og children’s pre-conception, bruger vi i nordisk forskning begrebet hverdagsopfattelser om de forestillinger og begreber børn har om science. Vi antager, at børns naturvidenskabelige forståelse kan fremmes ved at bryde modsætningen mellem hverdagslæring og faglig læring, eller med Vygotskys begreb at bryde skelnen mellem hverdagsbegreber og videnskabelige begreber – hvilket rummer en Vygotsky-kritik. 

Som en integreret del af science-forskningen indgår forskningstemaet ’Bæredygtig udvikling i børnehaven’, der er et dansk bidrag til et internationalt OMEP projekt med henblik på at udvikle en forskningsbaseret pædagogisk praksis i børnehaver på globalt plan. 
Sammen med Stig Lund fra BUPL og professor Venka Simovska fra instituttet samt et antal børnehaver vil vi konstruere og implementere didaktiske strategier, der kan bidrage til bæredygtighed i børnehaven med henblik på, at de opnår indsigt i miljøspørgsmål, udvikle kritisk og kreativ tænkning, selvbevidsthed og åbenhed overfor andre kulturer og mennesker.
Vi vil udmønte begrebet bæredygtighed med følgende tilgange:
      Først tre dimensioner der understreger det miljømæssige aspekt: 
	Genbrug, i betydningen at kunne omdanne gamle ting til nyt
	Nedbringe forbruget, dvs. at kunne gøre mere med lidt
	Fokus på naturens kredsløb

Dernæst to dimensioner, der relaterer til sociale og kulturelle dimensioner: 
	Respekt, der har fokus på barnets rettigheder, lokalt og globalt
	Omtanke, der retter sig mod de kulturelle forskelle i verden
	Nytænkning, der handler om, at mennesker i dag er i færd med at udvikle nye normer, nye måde at se på verden 

Og endelig to dimensioner der peger på det økonomiske perspektiv:
	Genbrug, at sørge for at andre kan bruge kasserede ting
	Lighed, i betydningen at arbejde for at verdens ressourcer kan fordeles og bruges mere ligeligt.

Alle disse temaer er relevante og nærværende for børnehavebørn. En nyere undersøgelse gennemført af Ewert og andre viser, at børnehavebørn kan tilegne sig nuancerede holdninger til og viden om både sociale-, kulturelle-, miljømæssige og økonomiske spørgsmål, hvilket også blev dokumenteret i et forstudie, som vi i dansk OMEP fornylig afsluttede:
Hør et øjebliksbillede: I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling gik børn og voksne i skoven for at indsamle skrald. Pædagoger og børns talte om, hvor lang tid det tager at nedbryde forskelligt affald.  Det er svært stof. 10, 50, 100 og 500 år er alt sammen bare lang tid, når man er 4 år, også selv om pædagogerne prøvede med relatere til børnenes fars og bedstefars alder. Det gjorde ikke stort indtryk, at batterier kan ligge i 1000 år. Men da talen faldt på tyggegummi, skete der noget. Pædagogen sagde: Det tager 4-5 år for tyggegummi at blive til jord, så hvis din mor tyggede tyggegummi lige inden hun skulle føde dig og spyttede det ud her i skoven, så finder du det måske i dag.” Hertil sagde Sebastian med erkendelsens forbløffelse: ”SÅ LÆNGE”.
	Det fjerde tema handler om, at en fremtidig børnehavedidaktik ikke kan lukke øjnene for at beskæftige sig med skolens fag – for så vidt en fagdidaktik i børnehaven, men naturligvis på børnehavemanér. Således vil jeg fortsat, sammen med ph.d. studerende Anders Skriver Jensen, udforske sproget og konstruere en progression fra vuggestuens og børnehavens sprogpædagogik til indskolingens danskundervisning. Det gør vi under overskriften ’eraly literacy’ eller emergent literacy. Og på samme måde skal vi i gang med en forskning om matematik i børnehaven, hvor vi ser matematik som en integreret del af børnehavens hverdagsliv. Ikke som et skolefag men netop som emergent matematik og indpasset i børnehavens demokratiske tænkning. Herom siger Biesta: ”Vi kan udforske matematikkens og matematiseringens moralske muligheder, for eksempel ved ikke at betragte division som et udtryk for at skære ting i stykker, men som et udtryk for at dele, der rejser spørgsmål om retfærdighed.”  Altså både tænke matematik og etik.

	Det er ikke tanken, at disse temaer skal udforskes via skrivebordsforskning. Håbet er, at jeg og forhåbentlig andre småbørnsdidaktikere organiserer de nævnte forskningsaktiviteter i et pædagogisk netværk af børnehaver der udgør et Living Labs, et ’Laboratorium for dagtilbudspædagogik’, hvor forskere sammen med pædagoger kan varetage forskning, udviklingsarbejde, eksperimenter og nytænkning. Hovedoverskriften er at udforske og eksperimentere med fremtidens daginstitutionspædagogik og konkret iværksætte og afprøve udkast til en kritisk-demokratisk børnehavepædagogik, der ser børnehaven som et demokratisk mødested, der medtænker barneperspektivet og børns aktive indflydelse. 

Ideen er at genrejse tidligere tiders aktionsforskning. For mig at se en smuk tanke at oprette et eksperimenterende børnehavelaboratorium på denne matrikel, der fra 1948 husede Emdrupborg Forsøgsskole. 

Jeg skal nu vende tilbage til hovedoverskriften: en kritisk-børnehavedidaktik.

Education og care – educare
Den første dimensikon jeg skal omtale har overskriften ”Education og care – Educare”, der signalerer nødvendigheden af at forbinde omsorg med målrettet pædagogik.
Børnehavnes pædagogik har i meget stort omfang været fokuseret på omsorg og i en vis grad på opdragelse. Omsorg bidrager til tilknytning og trivsel, og opdragelse bidrager til tilegnelse af normer, holdninger og adfærdsformer. Men i og med fokus også er tilegnelse af kundskaber og færdigheder, kan undervisningsbegrebet også knyttes til børnehavens pædagogik. 
Når begreberne omsorg, opdragelse og undervisning skal fungere i daginstitutionens pædagogik, er der behov for at ny-formulere disse begreber. Adskilt kan de forstås som analytiske begreber, men i en børnehavepraksis er der tale om sammenvævede processer, der udgør en enhed. 
Jeg bruger begrebet undervisning om de processer der udfolder sig i det læringsmiljø som børn og voksne løbende konstruerer og genkonstruerer. Undervisning er ikke instruktion, men inspireret af Laurence Stenhouse, den sociale relation og systematiske støtte pædagogen giver barnet med henblik på dets læring. Undervisning i børnehaven kan forstås som pædagogens refleksion over og organisering af de processer, igennem hvilke barnet aktivt tilegner sig eller konstruerer kundskaber og færdigheder.
 Der er tale om et bredt undervisningsbegreb. Men pointen er, at afvise tesen ”læring har erstattet undervisning” og fastholde, at pædagogen spiller en aktiv rolle i barnets læring.
Samtidigt med og integreret i undervisningen forløber opdragelsesprocessen igennem hvilken barnet tilegner sig normer, holdninger, indstillinger og væremåder. Opdragelse skal ikke ses som et autoritært begreb i stil med at drage barnet op til voksensamfundets rationalitet og tilpasning, men hellere med Grundtvigs ord at inddrage barnet i kulturen, eller med den engelske uddannelsesforsker Peters at indvi barnet i kulturen, hvorfor vi også kan tale om opdragelse som indkulturering.
At opdragelse og undervisning er integreret i hinanden beskrev Johan Friedrich Herbart i 1802. Han sagde: Jeg kan ikke forestille mig en undervisning der ikke er opdragende. Med andre ord vil vi ikke nøjes med, at barnet skaffer sig kundskaber, disse skal forbindes med holdninger og handlinger. Det er ikke nok, at børnene i børnehaven for eksempel lærer, at sølvpapir er svært nedbrydeligt og at vand er en mangelvare i mange lande. De skal også tilegne sig tilsvarende normer og holdninger og ikke mindst handle i overensstemmelse hermed. Min kollega professor Karsten Schnack har forsynet os med begrebet handlekompetence. Det begreb rummer stor pædagogisk kraft.
Men opdragelse og undervisning har ingen fremtid i børnehaven uden at pædagogens interaktion og kommunikation er båret af respekt, indlevelse og empati - med andre ord omsorg.  For eksempel er omsorg beskrevet af Agnete Diderichsen, Nel Noddings, Kari Martinsen og mange andre som en interaktion og social relation med fokus på kommunikation og solidarisk forståelse af den anden.
Omsorgsbegrebet er et ombejlet begreb. Martin Heidegger ser omsorg som en ”væren i verden”, en særlig relation, hvor det ene menneske udtrykker en omsorgs- og bekymringsfuld attitude mod andre mennesker, en eksistentiel stræben efter at håndtere sager og byrder, som hører til menneskeligt liv”. Løgstrup ser det som en etiske fordring at drage omsorg for den andens liv, hvilket bygger på ”det grundvilkår vi lever under og som ikke står os til at ændre, nemlig at den enes liv er forviklet med den andens.” 
Gennem den omsorgsfulde tilgang udvikler pædagog og barn et fælles perspektiv; de undersøger sammen omverden og udforsker et fænomen eller spørgsmål. De har et fælles fokus, en fælles opmærksomhed og interaktionen er først og fremmest præget af af intersubjektivitet.
Med Daniel Sterns ord forstås intersubjektivitet som ”en gensidig mental indtrængen, der tillader os at sige: ’jeg ved, at du ved, at jeg ved’ eller ’jeg føler, at du føler, at jeg føler’. (…) To mennesker ser og føler omtrent samme mentale landskab, i hvert fald et øjeblik.”
Forudsætning for at opnå en sådan gensidig indlevelse i den anden er ifølge Tomasello, at barn og pædagog opnår en emotionel relation og en fælles virksomhed, dvs. de retter deres samvær, kommunikation og opmærksomhed mod et fælles tredje, et fælles mål. 
Der er stort behov for forskning i dette felt. Dataindsamling foretaget af ph.d. studerende Ole Henrik Hansen viser, at det er vanskeligt for pædagoger at etablere en sådan fælles opmærksomhedszone sammen med barnet, samt over tid at være positivt, engageret i barnet. Engagementet har med van Manens ord karakter af pædagogisk kærlighed, hvilket også Daniel Stern peger på. Men afgørende er det, at barnet i børnehaven møder omsorg, kærlighed, opmærksomhed og interesse fra andre, da det herigennem oplever sig forbundet med et menneskeligt fællesskab og opnår tilhørsfølelse.
Omsorg er det grundvilkår som børnehavens pædagogik bygger på, og som er bestandigt tilstedeværende og bærer af de intentionelle opdragelses- og undervisningsprocesser, der skal udfordre barnet og give det mulighed for at indgå i aktive virksomheder hvorigennem det bidrager til sin egen trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Men forskningsmæssigt og teoretisk er der brug for en fortsat klargøring af denne sammenhæng mellem på den ene side omsorg, opdragelse og undervisning og på den anden side barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Afsættet er begrebet edu-care, altså enheden af education og care, således at Herbarts vending kan udvides til en omsorgsfuld, opdragelse og undervisning. Eller med van Manens Pestalozzi-inspirerede begreb ’pædagogisk takt’ - forstået som en dobbelt tilgang, nemlig både kærlighed til barnet og til det professionelle målrettede pædagogiske arbejde, arbejdet med didaktikken og den pædagogiske læreplan.

 En kritisk-frigørende didaktik – en kritisk demokratisk dannelse
Den næste hovedoverskrift er udvikling af en ”Kritisk-frigørende didaktik, at bidrage til en kritisk-demokratisk dannelse.” 
Jeg tager udgangspunkt i en kontinental tysk og nordisk kritisk-frigørende Bildungs didaktik inspireret af Wolfgang Klafki og tilføjer postmoderne perspektiver som bl.a. udtrykkes af Gunilla Dahlberg, Moss & Pence; Hilleri Taguchi samt Mac Naughton.
Bildungs-tilgangen har et billede, et overordnet ideal, at orienterer sig mod, nemlig det demokratiske solidariske menneske, hvorfor pædagogen skaber et læringsmiljø med et indhold, der kan rejse kritisk refleksion. En tilgang der mødes med den kritik, at pædagogen i for høj grad fører barnet mod dette ideal. Man vil autonomi og frihed men styrer alligevel for meget, hvilket betegnes det pædagogiske paradoks. Heroverfor vil de postmoderne tilgange i højere grad vægte her-og-nu konteksten og følge børnenes spor og med vægt på fællesskabets betydning.  Jeg vil søge at skabe en teoretisk konstruktion, der kan få disse ender til at mødes. Og samtidig holde et dobbelt perspektiv: både at bidrage til et skoleparat barn og et demokratisk, ansvarsfuldt og solidarisk menneske, der skal skabe nødvendige forandringer i det 21. århundrede. Således ses børnehaven som både en dannelses- og kundskabsbørnehave.
En kritisk børnehavedidaktik bygger på en kritisk-demokratisk samfundsforståelse. Der er grund til at stille spørgsmålstegn ved det neo-liberale demokrati. 
For uanset at vi har et formelt demokrati, et repræsentativt demokrati, er den enkelte borger reduceret til først og fremmest at være en aktiv forbruger og ikke et aktivt politisk subjekt, der involverer sig i kampen for et globalt og direkte demokrati, der kan bidrage til løsning af lokale og globale påtrængende problemer. 
En kritisk børnehavepædagogik handler om at opdrage og danne til at være et sådant politisk subjekt. Et menneske som ønsker at tage del i samfundslivet. At være deltager. Denne kamp betegner filosofferne Michael Hart og Antonio Negri for ”retten til verdensborgerskab”, ”retten til kontrol med produktionsmidlerne”, hvilket betyder medbestemmelse over samfundsmæssige anliggender. Det er et politisk perspektiv og et nærværende perspektiv i børnehaven. 
Det er afgørende, at børnene involveres i beslutninger over hverdagslivets mange gøremål. Børnene føler sig ikke anerkendt, hvis de ikke har kontrol over beslutninger og har haft mulighed for at udtrykke deres meninger. Barnet må have indflydelse, have rettigheder til selv at bestemme, i det mindste noget. 
Når børnene i børnehaven får mulighed for at handle som aktive subjekter, når der bliver lyttet til dem, og når de bliver taget alvorligt, opstår en følelse af anerkendelse. 
Ifølge Axel Honneth har mennesket et antropologisk og ontologisk behov for anerkendelse. Individet kan ikke udvikle en personlig identitet uden anerkendelse. Det en forudsætning for individets selvrealisering, for det gode liv, at det oplever anerkendelse. Derfor må et demokratisk samfund tilbyde sine borgere en grundlæggende anerkendelse, der ifølge Honneth udtrykkes i tre anerkendelsessfærer, nemlig privatsfæren, den retslige og solidariske sfære. 
I forbindelse med omsorgsbegrebet omtalte jeg indirekte den følelsesmæssige anerkendelsen i privatsfæren, nemlig barnets behov for at blive set og hørt, at møde kærlighed og venskab som forudsætning for at udvikle selvtillid. Denne del arbejdes der med i de fleste børnehaver. I det mindste på det retoriske niveau. 
Men i et kritisk-demokratisk perspektiv må børnehaven medtænke den retslige og solidariske sfære. 
Anerkendelse i den retslige sfære betyder, at individet bruger sine lovsikrede adgange til universelle rettigheder, fx at kunne ytre sig offentligt og engagere sig, hvilket giver selvrespekt eller agtelse for sig selv som et ligeværdigt medlem af samfundet. I børnehaven betyder det, at barnet får mulighed for at bruge sit retslige og lovformelige grundlag for at lade sin stemme blive hørt. Barnet har legitim ret til at ytre sig. Det sker for eksempel i det daglige samvær og i rundkredsen. Retsbeskyttelsen er FN konventionen om barnets rettigheder som også udtrykkes i Daginstitutionsloven.
Anerkendelsen i den solidariske sfære kan komme til udtryk i relationer til og medlemskab af kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. Hvis individets positive engagement bliver anerkendt, fører det til værdsættelse af sig selv som medlem af et solidarisk fællesskab. Subjektet indgår i et fællesskab, hvor det dels kan genkende sig selv, dels bliver anerkendt som et unikt og særegent individ. I børnehaven udtrykkes disse fællesskaber i legen, i kammeratskabsrelationerne, i børnenes fælles udforskning af verden. Men ekskluderes man af dette solidariske fællesskab – hvis udsagnet ”du må ikke være med” lyder igen og igen, ja så mister barnet sin selvværdsfølelse. Vi ved fra undersøgelser, at børn der holdes udenfor legen og kammeratskabet er ulykkelige og uden selvværd.
Det har vidtrækkende negative konsekvenser for både individ og samfund, når vi ikke magter at inddrage alle i det demokratiske fællesskab. Den enkelte mister selvtillid og selvrespekt og der er risiko for at der opstår problematiske og måske kriminelle parallelsamfund, da den enkelte må finde alternative grupper for at opnå anerkendelse.
Anerkendelsen opstår, når individet oplever at blive taget i betragtning, når omverdens mennesker lytter og når man kan agere som aktivt medlem af sociale fællesskaber. 
Hertil kræves steder, arenaer, demokratiske mødepladser. Med Hannah Arends ord er der tale om offentlige områder, konkrete livs- og læringsbetingelser, hvor folk kommer sammen for at tale, føre dialoger, for at fortæller deres historier i kampen for at styrke mulighederne for et aktivt medborgerskab.
Børnehaven er en sådan demokratisk mødeplads, hvor børnene tilegner sig grundlæggende erfaringer med at føre dialoger, lytte til hinanden, forhandle og finde frem til fælles løsninger. I overensstemmelse med FNs børnekonvention er børnene deltagere, de øver indflydelse.
Dialog og forhandling er centralt for livet i børnehaven. Når man fx iagttager børns planlægning og gennemførelse af fælles leg, ser man en langstrakt forhandlingssituation, hvor de ytrer deres ideer, lytter til den andre, indgår kompromis og får udviklet fælles handlinger.
Men spørgsmålet er, hvordan kan børnehaven udvikle en pædagogik, der bygger på anerkendelse, deltagelse, dialog, og hvordan kan pædagogerne fastholde det overordnede perspektiv: fremtiden menneske i fremtidens samfund, et aktivt politisk subjekt der samen med andre føler sig forpligtet til at deltage i samfundsforandrende handlinger?
Først og fremmest må pædagogerne tænke pædagogisk visionært og perspektivrigt inden de konkretiserer pædagogikken gennem formulering af mål og delmål og konkrete pædagogiske aktiviteter. Klafki argumenterer for dannelsesidealets primat, dvs. at overvejelser over og formulering af formål går forud for formulering af mål og metoder. Han siger, at beslutninger, der vedrører målsætninger, har forrang i forhold til alle andre faktorer.
 Når pædagoger og forældre giver sig lejlighed til at diskutere og beslutte de overordnede perspektiver inden de mere konkrete drøftelser, giver man sig selv mulighed for at modvirke den internationale tendens til blot at arbejde med snævre mål og måling af afgrænsede kundskaber og færdigheder. Det giver mulighed for at formulere en børnehavedidaktik, der både vægter dannelse og kundskaber.
Dannelsesidealet kan ikke gribes ud af den blå luft, men må have bund i det givne samfunds værdier. I Daginstitutionsloven hedder det:
 ”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund”. 
Her er den demokratiske dimension slået an, hvilket pædagogerne må fortolke, problematisere og perspektivere således at det giver mening for dem. Meningen med at formulere et dannelsesideal er, at det gerne skulle rækker ind i fremtiden, det må rumme et kritisk og frigørende perspektiv.
Derfor må jeg sige et par ord om dannelsesbegrebet.
Hvor det klassiske humanistiske dannelsesideal: en alsidig, universel og harmonisk dannelse af alle evner formuleret af Wilhelm von Humbold i begyndelsen af 1800-tallet var for snævert relateret til individets identitetsdannelse, må efterlyses et dannelsesideal der sætter fokus på relationen mellem individ og samfund. Det ses fx hos den tyske dannelsesteoretiker Theodor Litt, der definerer dannelse som enhver tilstand ved mennesket som sætter det i stand til at bringe så vel sig selv som sit forhold til verden i orden.
Efter 2. verdenskrig fik dannelsesbegrebet en ny betydning, da det blev brugt som værktøj med henblik på at danne demokratiske borgere, der kunne realisere det politiske budskab ”aldrig mere Auschwitz”. Begrebet dannelse implicerer således en opdragelse til demokrati og medtænker politisk deltagelse, ofte inspireret af Kritisk teori.
I overensstemmelse hermed ses dannelse som at være myndig og modig, have evne til kritik og aktivt at deltage i demokratiet, øve indflydelse, kunne argumentere og lytte. 
Med Klafkis formulering er dannelse at have evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Selvbestemmelse betyder, at barnet får mulighed for at gøre det, som det rent faktisk er i stand til selv at udføre.  Medbestemmelse betyder, at ethvert menneske har krav på, at være med til at udforme de fælles samfundsmæssige og politiske forhold. Og endelig er evne til solidaritet at arbejde for at alle andre også får de rettigheder og muligheder som jeg har, kort sagt sympati og solidaritet med dem, der står udenfor. I børnehaven vil det bl.a. betyde, at børnene har blik for dem, der står udenfor legen og kammeratskabet og at de omsætter denne indsigt til handling, med andre ord at have handlekompetence.
Ovenstående fortolkninger af den danske formålsformulering betyder, at dannelse til demokrati række ud over her og nuet, det er fremtidsorienteret og har et globalt perspektiv. 
Et udkast til et alment dannelsesbegreb kunne lyde: 
Et alment dannede menneske er et menneske, som forholder sig aktivt til tilværelsens og samfundets problemer og udfordringer, åbent, fordomsfrit, undersøgende, kreativt og kritisk, ud fra en helhedsopfattelse, en positiv miljøbevidsthed og historisk forståelse og med en utopi om det gode liv og som erkender sine handlemuligheder i den aktuelle situation, føler sig forpligtet og er villig til at bruge sine handlekompetencer i samspil med andre for at forbedre egne og andres livsvilkår. 
Et sådant dannelsesideal kan inspirere og være vejledende for den aktuelle umiddelbare praksis, og må bl.a. ligge til grund for beslutning om, hvilke udfordringer pædagogen vil bringe ind i børnenes liv. Med andre ord hvilke erfaringer, hvilket pædagogisk indhold børnene skal møde. Som professionel pædagog er man sammen med børnene om et indhold. Man er ikke sammen bare for at være sammen. Man er sammen om noget. 
Indholdet kan have forskellig karakter. I børnehavetraditionen har indholdet ofte haft formmæssig karakter, hvormed menes at det er måden børnene handler på, aktiviteterne som sådan, der har den afgørende indflydelse på dets læring og dannelse. En sådan formal dannelse har op gennem historien argumenteret for, at det ikke er afgørende, hvilke spørgsmål og temaer børnene konkret arbejder med og lærer sig noget om; men at det vigtigste er, at de er aktive, engagerede, motiverede og opmærksomme. Fx kunne man hævde, at det er vigtigt at børnehavebørn opmuntres til at bruge og udvikle sproget, men at det er lige meget om de taler om det ene eller andet emne. 
På den anden side har man argumenteret for material dannelse, hvor børnene får noget at vide om bestemte samfundsmæssige, historiske eller kulturelle betydningsfulde spørgsmål og temaer. For eksempel kan man hævde, at børn må have en vis natur-, kultur- og omverdensforståelse, hvorfor man som pædagog retter deres opmærksomhed mod bestemte emner. Det er her ideen om kanon-tænkning kommer ind. For eksempel beslutning om at alle børn i skoledistriktet har kendskab til et bestemt antal udvalgte børnebøger.
Det er dog muligt at forene form og stof, altså det formale og materiale. Med udgangspunkt i almene kultur- og samfundsforhold og en såkaldt situationsanalyse, der kortlægger de specifikke børns betingelser og baggrund, kan indkredses væsentlige emner, problemer og kategorier, som kan hjælpe børnene til at håndtere hverdagslivet her og nu og samfundslivet på længere sigt. 
At arbejde med sådanne afgørende kategorier betegner Klafki ”kategorial dannelse”. Herigennem sker en dobbelt åbning: Tilegnelse af vigtige kategorier vil hjælpe børnene til at være åbne over for samfundet og kulturen, – og de tilegnede begreber vil samtidigt kunne bruges som nøgle til at åbne samfundet.
Om end man må tage højde for de specifikke børns baggrund kan man udpege visse temaer og problemstillinger, som børnene må kende til for som voksne at kunne ”løse” nogle af de fremtidige samfundsproblemer og for at kunne tage del i samfundslivet.
Klafki har i sine seneste didaktiske analyser udpeger nogle såkaldte epoke-typiske nøgleproblemer som grundlag for fremtidsorienteret globalt dannelsesarbejde: Spørgsmålet om krig og fred, det økologiske problem, den samfundsmæssigt producerede ulighed, nord-syd konflikten, verdens sultproblemer, nationalisme, fremmedhad samt krænkelse af menneskerettigheder.
Nu kan man naturligvis hævde, at disse temaer ikke er relevante for børn. Men omvendt lever børnene i samfundet og bliver påvirket af det alt sammen. Fx sagde en fireårig dreng til sine kammerater i børnehaven, at de ikke måtte drikke vandet ”for det er giftigt, det siger min far.” Det førte til stor ståhej i børnegruppen, for flere børn havde drukket af vandet. Her måtte de voksne så afdramatisere situationen og forklare, at det var rigtigt, at vandet midlertidigt havde været lukket i drengens boligområde, fordi der var ”noget i vandet, som man kunne få ondt i maven af, men nu er vandet i orden.” Denne forklaring fik børnene til at fortælle om alle mulige ”farlige” ting, for eksempel, at i Afrika der dør man af vandet, at der er farvestoffer i slik. Temaer som åbner for økologiske problemstillinger og drøftelse af bæredygtighed.
Temaet kulturforskelle/nationalisme dukker også løbende op i hverdagslivet. For eksempel kommenterede Ali sin kammerat Oskars madpakke: ”Add! Den mad er uren, hvorfor spiser du den?” Her kunne pædagogen have gået ind og fx sagt: ”Her i børnehaven må man ikke sige ’add’ til hinandens madpakker, al mad er ok.” Men hun valgte at være lyttende og give plads til de to drenges samspil. Oskar svarede Ali: ”Nå, men jeg elsker kødpølse, og min far siger ’guf’, når vi kommer remolade og ristet løg på.” Med den bemærkning døde temaet hen. Men pædagogen fik her et spørgsmål forærende, som hun tog op på et senere tidspunkt med henblik på at hjælpe børnene til at få lidt bedre indblik i de kulturelle forskelle. 
Det er pædagogens opgave at gennemføre situationsanalyser og huske på sådanne mere eller mindre spontane bidrag, når der skal udarbejdes en læreplan, der peger på væsentlige indholdsområder. Det er vigtigt, at indholdet kommer fra børnene, og pædagogen støtter deres interesse og fascination. Men pædagogen må også iværksætte aktiviteter og rette børnenes opmærksomhed mod nye sider i omgivelserne, så de får blik for noget, der ligger uden for deres umiddelbare sfære.  
Pædagogen må både medtænke børnenes subjektive interesser og de samfundsmæssige interesser. Der er tale om både at tilgodese det nære og det længere perspektiv. Men for at dannelsesindholdet kan opnå dannelsesværdi, må børnene finde emnet meningsfuldt og være omgivet af engagerede og empatiske voksne, der optræder som gode modeller.
Med Klafkis ord skal indholdet på den ene side afspejle ”det som er nødvendigt” og på den anden side ”ryste og lyksaliggøre” både pædagogen og børnene. Indholdet skal bringe børnenes følelser i spil, de skal synes om det, de gør. Grundtvig pegede på, at man skal elske det, man vil forstå. Han skrev:
Den har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær
Men om end en kritiske-didaktisk tilgang er følsom overfor børnenes oplevelser og liv, så kan den, med henvisning til det pædagogiske paradoks, kritiseret for at i for høj grad at føre børnene mod målet. At bruge ’tvang’ for at opnå frihed. 
Som kritisk korrektiv kan hentes inspiration fra de postmoderne pædagogiske forskere, der argumenterer for at møde praksis og børnene uden i forvejen at have en pædagogisk plan. Pædagogen antager, at mødet med børnene må være båret af kritisk tænkning, dialog og eksperimenter. I stedet for alene at lade sig lede af eksisterende pædagogiske dokumenter og lovgivning, såkaldt Major Politics, fokuseres på lokale eksperimenter og praksis, såkaldt Minor Politics.
Inspireret af post-moderne psykologer som Karen Barad og Gilles Deleuze argumenterer Gunilla Dahlberg og Hillevi Lenz Taguchi i Stockholm og vores egen ph.d. studerende Anders Skriver Jensen for en procesorienteret praksis i stedet for en lineær praksis, som på forhånd har defineret både formål, mål og indhold.  Modsat metaforen pælerod, eller hovedvej mod målet, tales om pædagogik som rodstængel med mange knopskydninger undervejs, hvor der ikke er tale om én start med ét endemål. Ifølge Deleuze bevæger man sig altid på midten. Det kan ikke være anderledes i erkendelse af, at der hverken er begyndelser eller ender. 
En sådan rodstængel praksis bevæger sig i mange retninger. Gennem processen erfarer børnene nye dimensioner, som de så forfølger. Gennem social interaktion og kooperativ praksis skaber børnene processen og finder ud af, hvad og hvordan de vil handle. De formulerer selv de spørgsmål de vil undersøge og iværksætter alle mulige handlinger. De indgår ikke bare i social interaktion men også i intra-aktioner, hvormed menes at de relaterer til genstande og materialer, som antages at have afgørende indflydelse på deres læring.
Denne tilgang afstår fra at angive tydelige principper og metoder. Dahlberg fokuserer på den utopiske idé, som afviser gentagelser og faste standarder. Den aktuelle læringspraksis opstår i den aktuelle situation og formes af den givne kontekst.
Nogle i salen har formentlig hørt denne Minor Politics tilgang som 1960’er anti-autoritær vækstpædagogik. Måske ikke helt forkert. Men forskellen er en bestandig stræben efter det overordnede mål, det demokratiske solidariske menneske.
Og hertil kommer, at jeg og Anders Skriver Jensen arbejder med at sammentænke Bildungs tilgangen med denne rodstængel pædagogik. Og vi søger at fundere dette i det annoncerede eksperimenterende børnehave laboratorium. Deri består fornyelsen, som vi glæder os til.

Afslutning
Som afslutning vil jeg sige, at jeg i min fremtidige forskning vil bestræbe mig på at få to dimensioner til at virke sammen. Både at bidrage med didaktisk udspil, der kan hjælpe barnet til et børnehaveliv, der bidrager til skoleparathed, og samtidig fastholde de langsigtede perspektiver, det kritisk-demokratiske og solidariske menneske. 
Risikoen er oplagt. Der er politisk og praktisk interesse for det første. Jeg kan hurtigt blive ædt op af bestillinger vedr. skoleparathedspædagogik.  
Om risikoen ved at stirre sig blind på det nære og miste de langsigtede perspektivet siger den franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry:
”Hvis den rejsende, der bestiger et bjerg på vej mod en stjerne, i alt for høj grad lader sig opsluge af opstigningens problemer, risikerer han at glemme, hvilken stjerne han går efter. Hvis han efterhånden kun går for at gå, kommer han ingen vegne”.

Tak for ordet – jeg glæder mig til fremtiden.


