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Af Signe Tonsberg

For bare 50 år siden var en pædagog en slags 
professionel mor. I dag er pædagogen en af 
velfærdssamfundets kernefagprofessionelle. 
Dén transformation vender vi tilbage til. 
Men lad os først tage en lynrejse tilbage til 
den professionelle pædagogs formødre- og 
-fædre: Mød paidagogos − slaven, der i 
antikken fulgte børnene til skole. Ammen 
i 1600-tallet, der ammede de riges børn. 
Asylmutter, der i 1800-tallet passede de 
fattige kvinders børn, når mødrene måtte 
tjene til livets ophold på fabrikken. Den 
dannede småbarnslærerinde, der i starten af 
1900-tallet stimulerede borgerskabets børn 
intellektuelt. Den statsanerkendte uddannede 
pædagog med lilla ble om hovedet, der i 
1970’erne stimulerede børnenes fri leg. Og 
børnehaveklassepædagogen, der i 80’erne 
rykkede massivt ind på skolerne. Og sidst, 
men ikke mindst, støttepædagogen, der i 

stigende grad ansættes til at hjælpe børn med 
vanskeligheder i skolen. 

»Det er en myte, at pædagoger ikke har haft 
noget at gøre med skolen før folkeskolere-
formen. For det har de i allerhøjeste grad. 
Men pædagogerne har hele tiden afstemt 
grænser i forhold til lærerne og skolen, og 
det bliver der måske blødt op på nu,« siger 
Jens Erik Kristensen, der er lektor i pædago-
gisk idéhistorie ved Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 
Han er en af hovedkræfterne i et ambitiøst 
forskningsprojekt om pædagogprofessionens 
historie og aktualitet.

FRA PASNING TIL 
LÆRING
Pædagogerne har altså arbejdet bag skolens 
mure i mange år. Børnehaveklasser har 
eksisteret siden 1962, og siden 1980 har 
skolen haft pligt til at tilbyde børnehaveklas-

se-undervisning med uddannede pædagoger 
ved roret. I 2009 blev børnehaveklassen så en 
del af undervisningspligten, der blev udvidet 
fra ni til ti år. Allerede i 1990’erne lancerede 
professor Stig Broström begrebet pædalærer 
som en betegnelse for en ny type ansatte i 
skolernes mindste klasser – til stor furore. 
Men siden har pædagoger haft en stigende 
rolle fx som støttepædagoger og -lærere for 
børn med udfordringer. Med skolereformen 
og heldagsskolen er tiden kommet til, at 
pædagogerne får en endnu større rolle i 
skolen, påpeger Jens Erik Kristensen.

»Med inklusionsdagsordenen kan pædago-
gerne få deres gyldne stund, hvis skolen og 
lærerne formår at gribe bolden og etablere 
et tæt samarbejde. For det er lige præcis det, 
pædagogerne er uddannet til: Hvordan man 
får en gruppe og et socialt rum til at fun-
gere,« siger han.

Engang var det sådan, at pædagogerne 
herskede i daginstitutionerne og gennem pæ-
dagogik bedrev omsorg og leg, mens lærerne 
tronede bag katederet i skolen, hvorfra de 
med didaktikken ved hånden bedrev under-
visning. Sådan er det ikke mere. I 1990’erne 
sker der et skred, fordi hjerneforskningen og 
læringspsykologien dokumenterer, at de seks 
første år i et menneskes liv også er de vigtigste 
læringsår. 

»Det bliver et paradigmeskifte. Det står 
klart, at livslang læring starter senest ved 
fødslen. Og så er dét at drage omsorg for 
det enkelte barns læring ikke længere noget, 
der først begynder i skolen. Derfor sker 
der fra slutningen af 1990’erne en gradvis 
opskrivning af vuggestuer og børnehaver 
som ‘førskoleområder’, og man begynder at 
interessere sig for børnehavedidaktik. Nu 
skal børnehavepædagoger ikke længere bare 
passe børn. De skal også lære dem noget,« 
forklarer han.

PÆDAGOGER SOM 
STATENS AGENTER
Samtidig fokuseres der politisk i mere og 
mere intens grad på børnehaven som en 
forebyggende institution, der skal bekæmpe 
negativ social arv, ulighed og marginalisering.

»Forebyggelse gennem tidlig indsats bliver 
det store mantra. Og en stor del ansvaret for 
denne forebyggelse lægger man over på pæ-
dagogerne og førskoleområdet. Politikerne 
får pludselig en bevidsthed om, at vi kan 
spare milliarder på det sociale område, hvis 
vi investerer pengene tidligere i at inkludere 

PÆDAGOGEN Pædagogen har indtil nu spillet en birolle – men dog 
en væsentlig en af slagsen – i skolen. Men hvis ambitionerne 
om at skabe en inkluderende skole med fokus på læring og 

forebyggelse af negativ social arv skal nås, skal pædagogerne 
have en af hovedrollerne. Hvis skolen altså tør give plads. 

FRA PROFES-
SIONEL MOR TIL  

INKLUSIONS-
SPECIALIST

SKOLENS FIRE VIGTIGE AKTØRER

Asterisk zoomer ind på dem, der skaber skolens hverdag - 
læreren, eleven, pædagogen og skoleinspektøren - og fortæller 

om nogle af de vigtigste historiske udviklinger. Før, nu og i 
fremtiden. Hvad har forandret sig, hvad er det samme?



og forebygge negativ social arv,« fortæller 
Jens Erik Kristensen. 

Derfor rettes der i løbet af få år et voldsomt 
politisk og samfundsmæssigt spotlight mod 
pædagoger og børnehaver. Pædagogernes før 
så autonome land, hvor den enkelte institu-
tion i vid udstrækning selv definerede sine 
pædagogiske mål og sin pædagogiske praksis, 
bliver i løbet af meget få år kapret af en ny 
social- og uddannelsespolitisk dagsorden. 

»Pædagogerne bliver nogle af velfærds-
statens vigtigste agenter og frontkæmpere. 
Det, de laver, bliver med politikernes øjne 
for vigtigt til at overlade til dem selv. Derfor 
ser vi en stigende politisk styring fx via de 
pædagogiske læreplaner fra 2004 og frem. 
Pludselig ser samfundet daginstitutionerne 
som fremtidens vigtigste uddannelsesinstitu-
tioner. Vi får med andre ord et arbejdsmar-
kedsperspektiv næsten helt ned i vuggestuen, 
hvor pædagogerne skal knække de koder, der 
gør, at du får en succesfuld beskæftigelse som 
voksen. Det er et paradigmeskifte af rang,« 
pointerer Jens Erik Kristensen. 

Det betyder også, at der pludselig hviler et 
langt tungere ansvar på pædagogerne, som 
kan aflæses direkte i de øgede krav til pæda-
goguddannelsen fra slutningen af 1990’erne 
og frem. 

TIDEN ER INDE TIL 
ØGET SAMARBEJDE
Men det øgede ansvar og skarpe spotlight 
på pædagogerne er også en mulighed for 
professionen.

»Det giver pædagogerne en ny rolle. Nogle 
ser det som alle tiders chance for at løfte 
pædagogfaget op som en rigtig fagprofession 
og styrke professionalismen. Pædagogerne 
skal kunne langt mere end for 20 år siden, 
de har langt større ansvar, og nu har de også 
mulighed for at markere sig som en rigtig 
profession. Dér har de tidligere stået svagt i 
forhold til lærerne,« siger han.

Og dagsordnen om læring, forebyggelse af 
negativ social arv og inklusion af børn med 
særlige behov kalder ifølge Jens Erik Kristen-
sen på pædagogiske kernekompetencer. 

»Det er for mig at se en kernepædagogisk 
dagsorden, som lærerne ikke i samme grad er 
klædt på til. Det peger på et nødvendigt, øget 
samarbejde mellem lærere og pædagoger,« 
siger han. 

INKLUSIONENS 
SMØREOLIE
Hvor lærerprofessionen har været repræ-
sentant for et myndighedsapparat med en 
skolelov i ryggen siden 1814, har pædagoger 
indtil for nylig først og fremmest været 
stedfortrædere for moderen og derfor haft en 
relativt svag professionsstatus. 

»Men med dagtilbudsloven i 2007 fik 
pædagogerne for første gang en politisk 
formålsparagraf i ryggen. Det stiller krav til 
dem, men det gør også, at de nu kan hævde 
sig som en profession, der har noget specielt 
at byde på og som løser en samfundsnød-
vendig opgave, der er bestemt af lovgivning 
− i lighed med lærerne. Dermed er det for 
alvor slut med at betragte pædagogen som 

en børnepasser eller som stedfortræder for 
moderen,« siger Jens Erik Kristensen. 

Heldagsskolen og de øgede krav om inklu-
sion viser, at pædagoger i skolen har deres 
berettigelse. 

»De bliver formodentlig den smørelse, 
der skal få inklusionen til at lykkes. Det er 
ikke kun et didaktisk problem at have to-tre 
elever med vanskeligheder i klassen. Derfor 
får pædagogerne en fremtrædende rolle i 
skolen. Omvendt vil didaktiske udfordringer 
i stigende grad trænge sig på i børnehavepæ-
dagogikken. Så grænserne mellem de to pro-
fessioner vil givetvis blive mere udflydende,« 
forklarer Jens Erik Kristensen.

FAGGRÆNSER  
UDLIGNES
Tanken om, at en lærer er uddannet til at 
undervise, og en pædagog er uddannet til 
at drage omsorg og nurse, giver ikke rigtig 
mening længere, påpeger han. 

»Den tankegang kræver, at vi arbejder med 
et klassisk undervisningsbegreb i skolen, men 
det eksisterer jo ikke længere. Den nye dags-
orden hedder livslang læring, og man lærer 
alle mulige steder – formelt og uformelt i 
institutioner og uden for dem,« forklarer 
Jens Erik Kristensen.

Så hvis læring og didaktik er det, der adskil-
ler lærere og pædagoger, så er der − lidt pro-
vokerende sagt – ikke den helt store forskel 
mellem de to professioner længere. 

»Læring starter ikke længere ved skolestart. 
Læring foregår fra fødslen, og Ny Nordisk 
Skole opererer fx med 0-18-års-området og 
tænker barnets udvikling og læring som et 
kontinuum på tværs af professioner og in-
stitutioner. Og så giver det jo heller ikke me-
ning længere at lave den adskillelse mellem 
lærere og pædagoger. Nu bliver det vigtige 
snarere den tværprofessionelle kompetence. 
Og hvem ved, om professionerne, som vi 
kender dem i dag, eksisterer om 20 år,« siger 
han. 

JENS ERIK KRISTENSEN
Lektor i pædagogisk idéhistorie 
ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet. Forsker i pædagogik-
kens og pædagogprofessionens 
idéhistorie og i velfærdsprofessio-
nernes udvikling. Forfatter til en 

lang række artikler på området. Arbejder i øjeblikket 
på ‘Pædagogprofessionens historie og aktualitet’, 
hvoraf de to første bind udkommer i 2014. ›
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Heldagsskole og øgede 
krav om inklusion, viser at 

pædagoger i skolen har deres 
berettigelse, mener idehistoriker 
Jens Erik Kristensen. ”De bliver 

formodentlig den smørelse, der 
skal få inklusionen til at lykkedes.”


