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Af Maj Juni 

D 
a de pædagogiske 
læreplaner blev et lovkrav 
i 2004, protesterede pæda-
gogerne mod skolificering 
og oplevelsen af tidsspilde 

ved papirarbejdet. En ny undersøgelse af 
læreplanernes første årti viser, at de alligevel 
er blevet en succes. To ud af tre pædagoger 
oplever, at læreplanen spiller en afgørende 
rolle for relationen til børnene og måden, de 
er sammen på, og 40 procent fremhæver, at 
læreplanerne er med til at sikre det faglige 

niveau. Læreplanerne har ganske enkelt stille 
og roligt vundet indpas blandt pædagogerne 
og fundet sig til rette i praksis, vurderer pro-
fessor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet, 
Stig Broström, der er en af forskerne bag 
undersøgelsen. 

»Dansk småbørnspædagogik har været 
knyttet til en antiautoritær, humanistisk 
pædagogisk praksis, hvor pædagogerne 
havde en aktiv rolle i samspillet med børnene 
i omsorgen, men ikke i forhold til at sætte 
målrettede pædagogiske aktiviteter i gang. 
Traditionen har været, at barnet selv skulle 
undersøge verden og være aktivt, og det er 

der også mange kvaliteter i. Der var i sin tid 
en læringsmodstand blandt pædagoger, fordi 
deres umiddelbare reaktion var, at det blev 
for skoleagtigt, at man førte børnene hen 
mod et bestemt mål frem for at lade dem 
udvikle sig,« siger Stig Broström, der vurde-
rer, at det nye formildede syn på læreplaner 
skyldes en gradvis udviskning af de hårdt 
optrukne linjer mellem forskellige børnesyn. 
»Dels oplevede pædagogerne lidt efter lidt, at 
indførelsen af læreplaner ikke betød skolifi-
cering. Og dels så de, at man sagtens kunne 
skabe læring for børn, hvor børnene forblev 
aktivt virksomme,« siger han. 

Næsten ni ud af ti pædagoger oplever, at læreplaner spiller en afgørende rolle for det, de er sammen 
med børnene om. De fleste pædagoger oplever læreplaner som nyttige, men også ressourcekrævende. 

En ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, gør status over de første ti år med læreplaner.

Asterisk stiller skarpt på et nyt forskningsprojekt. Denne gang 
gælder det projektet 'Pædagogiske læreplaner i dagtilbud'.

SPOT PÅ NY FORSKNING

Pædagoger har taget 
læreplanerne til 
sig i hverdagen
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Pas på hak-af-didaktik
En anden af forskerne bag undersøgel-
sen er postdoc Anders Skriver Jensen fra 
DPU, Aarhus Universitet. Han fortæller at 
læreplanernes ti år i marken var en god anled-
ning til at standse op i slutningen af 2014 og 
spørge, hvordan det gik. Fordi alle er tvun-
get til at bruge læreplanerne, er de svære at 
sammenligne med andre redskaber, men må 
vurderes selvstændigt, vurderer Anders Skriver 
Jensen og pointerer, at læreplanerne som 
sådan kan blive udformet af alle mulige meto-
der. Det springende punkt er, at de indvarsler 
pædagogen som didaktiker, forklarer han.

»Der er forskning, der viser, at børn udvik-
ler sig positivt af at møde målrettet pæda-
gogik og voksne, der er ude på noget. Men 
omvendt har vi også forskning, der mikro-
studerer samværet mellem børn og voksne 
– og den peger på, at når pædagoger er i gang 
med at lave målrettet pædagogik, så kan det 
koste på nærværet og samspillet med barnet,« 
forklarer Anders Skriver Jensen, der derfor 
understreger vigtigheden af at reflektere over 
læreplanerne, og hvad de gør ved praksis.   
»Vores undersøgelse konkluderer, at lærepla-
nerne bidrager til at give pædagogerne et fæl-

les sprog, som også former dem udadtil, fx i 
forhold til forvaltning og forældre, og det er 
også vigtigt, at man kan tale med hinanden 
– men de fordele falder til jorden, hvis det i 
praksis betyder, at børnene oplever voksne, 
der er udfordret på nærvær,« siger Anders 
Skriver Jensen, der er i gang med at forske i, 
hvordan man kan kvalificere det at være til 
stede, selv om man har en plan i baghovedet.  

»Begrebet situationsbevidsthed er meget 
aktuelt i dag – man kan sige, idealet er at 
stræbe efter en forbindelse mellem lærepla-
nen og den situation, barnet står i. Man får 
ikke det optimale ud af læreplanerne, hvis 
man blot bruger dem til at legitimere den 
til enhver tid eksisterende hverdagspraksis,« 
siger Anders Skriver Jensen og giver som 
eksempel, at en almindelig eftermiddag på 
legepladsen sikkert godt kan kobles med en 
række læreplanstemaer.

»Vi skal passe på, at vi ikke får det, vi kalder 
en »hak-af-didaktiker«, som sætter kryds 
ved, at børnene har oplevet naturfænomener, 
fordi de har gemt sig i de triste gamle buske 
på legepladsen. Det er en stor styrke ved 
læreplanerne, at de kan bruges til evaluering 
og dokumentation, men man skal også være 
opmærksom på, om de kommer børnene til 
gode. Læreplanstemaerne skal bruges til at 
skabe meningsfulde oplevelser,« siger Anders 
Skriver Jensen. 

Fællesopgave og faglig ballast
Undersøgelsen viser også, at de lokale pæ-
dagoger og daginstitutioner selv udformer 
læreplansdokumentet, laver mål og lægger ›

DE SEKS 
LÆREPLANSTEMAER

1. Barnets alsidige personlige udvikling 

2. Sociale kompetencer 

3. Sprog 

4. Krop og bevægelse 

5. Natur og naturfænomener 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier
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indhold i. Fx har 94 procent af deltagerne 
været inddraget i diskussioner om de pæ-
dagogiske læreplaner, og 86 procent været 
inddraget i udarbejdelsen. Desuden har 78 
procent revideret deres læreplan samme år 
eller året før, undersøgelsen blev lavet.  
»Det er glædeligt, at pædagoger selv er aktive 
agenter i udformningen. Det er ikke sådan, 
at det er lederen, der sidder og laver arbej-
det – pædagoger er generelt inddragede og 
virksomme og får dermed ejerskab. Det er 
en fællesopgave,« siger Stig Broström og 
fremhæver også, at læreplanerne giver pæda-
gogerne en oplevelse af, at de kan udtale sig 
med større faglighed og sikkerhed. Fx svarer 
60,8 procent af de adspurgte i undersøgelsen, 
at de er enige eller meget enige i, at lærepla-
nen spiller en afgørende rolle i deres samar-
bejde med forældrene.

»Forældre i dag – og det er både godt og 
skidt – er jo vældig kompetente og kloge og 
kender til undersøgelser, som de bombarde-
rer pædagogerne med i forhold til deres eget 
lille barn. Så får pædagogerne 20 individuelle 
opgaver, som går på kryds og tværs. Det kan 

være svært at håndtere. Men når pædago-
gerne har reflekteret over det sammen og har 
gode argumenter for at gå i den retning, de 
gør, så møder de forældrene med en bedre 
faglig baggrund, som forældrene også kan 
høre og forstå, og så bliver det en bedre dia-
log,« siger Stig Broström. 

Styrkede læreplaner er på vej
I øjeblikket arbejder Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling med at mo-
dernisere de pædagogiske læreplaner. Som 
en del af projektet har ministeriet nedsat 
’Mastergruppen for styrkede læreplaner’, der 
består af eksperter og organisationsfolk. Stig 
Broström har været med til at give formand-
skabet for mastergruppen faglig sparring om 
det pædagogiske grundlag, og en af de ting, 
han har slået på tromme for i den sammen-
hæng, er en didaktisk oprydning i de seks 
læreplanstemaer.

»De seks læreplanstemaer er skitseret lidt 
hulter til bulter. ’Natur og naturfænomener’ 
og ’kulturelle udtryksformer og værdier’ er 
fx indholdsbestemmelser, hvorimod ’sociale 

kompetencer’ og ’barnets alsidige personlige 
udvikling’ mere er psykologiske målformu-
leringer. Hvis det var en didaktikopgave på 
universitetet, ville den få en dårlig karakter, 
fordi det er kategorisammenrodning,« siger 
Stig Broström. 

ANDERS SKRIVER JENSEN 
Ph.d. og postdoc på DPU, Aarhus 
Universitet, hvor han er tilknyttet 
Forskningsprogrammet ENGAGE. 
Deltager blandt andet i forsknings-
projektet ’Barnet i Centrum 2’.

STIG BROSTRÖM 
Professor emeritus ved DPU, 
Aarhus Universitet, hvor han er 
tilknyttet Forskningsprogrammet 
Forskning i læring, didaktik og 
innovation i dagtilbud. Forsker 
i daginstitutionspædagogik og 
skolestart og har skrevet en lang 
række bøger om samme. 

Undersøgelsen ’Pædagogiske 

læreplaner i dagtilbud – hvordan 

– og i hvilket omfang – inddrager 

pædagoger i danske daginstitutioner 

læreplanerne i faglige refleksioner 

og praksis?’ er lavet af Maria 

Nøhr Belling, Sara Kirkegaard, 

Stig Broström og Anders Skriver 

Jensen fra DPU, Aarhus Universitet, i 

samarbejde med Kjeld Rasmussen 

fra Dansk Pædagogisk Forum.  

 750 institutioner er inviteret 

til at deltage, og i alt 420 

pædagoger har i efteråret 2014 

svaret på et elektronisk skema 

med 47 spørgsmål. Blandt de 

deltagende er pædagoger fra 

87 af landets kommuner. 194 

af pædagogerne arbejdede 

med børn i aldersgruppen 3-6 

år, 165 med aldersgruppen 0-6 

år og 61 med børn fra 0-3 år. 

Undersøgelsen er offentliggjort 

i foråret 2016.

87,6 % af pædagogerne 
oplever, at Pædagogiske 

Læreplaner spiller en vigtig 
rolle i arbejdet med at evaluere 

ens pædagogiske praksis

44,5 % af pædagogerne er 
enige eller meget enige i, at 
læreplanen er en særdeles 

ressourcekrævende måde at 
arbejde på

89 % af pædagogerne er 
enige eller meget enige i, 

at læreplanen er afgørende 
for det, de er sammen 

med børnene om
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