
Fagdidaktikken har levet en omskiftelig tilværelse. Den har været stjernen, der skulle få 
skolerne til at lyse op. Den har samlet støv, da den blev fortrængt af moderne læringsteori 
og smarte metoder. Nu ryster den støvet af sig og allierer sig med andre pædagogiske 
discipliner for at forløse folkeskolereform og pædagogiske læreplaner i dagtilbud og 

for at give en tidssvarende undervisning på gymnasier og universiteter.

Af Signe Tonsberg
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I DET 21. ÅRHUNDREDES uddannelses-
dagsorden har ’didaktik’ levet en lidt klemt 
tilværelse. Vi har været vilde med at tale om 
’læring’ og ’kompetencer’ og om konkrete 
metoder til god undervisning. Men hvad blev 
der egentlig af didaktikken; af læren om un-
dervisningens formål, mål og indhold? Svaret 
er, at didaktikken er mere aktuel end nogen-
sinde – og den er ved at få en genkomst.

I dagtilbud, i skoler, på gymnasier, på uni-
versiteter – ja sågar på museer og biblioteker 
griber man lige nu med ny begejstring ud ef-
ter didaktikken. For netop fokus på didaktik 
er centralt for at opnå målene i de pædago-
giske læreplaner i dagtilbud, i folkeskole-
reformen og gymnasiereformen. Kort sagt: 
Didaktikken lever. Faktisk er didaktikken 
langt hen ad vejen nøglen til at løse børne- 
og undervisningsområdets kerneopgaver 
og udfordringer lige nu. Det mener lektor 
emeritus Mads Haugsted og professor MSO 
Stig Broström, der begge er ansat på Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

De peger på, at didaktikken og de didakti-
ske overvejelser om børns læring og dannelse 
er lige præcis det solide kompas, som prakti-
kere skal navigere efter i en tid, hvor børne- 
og skolefeltet vader i både udfordringer og 
tilhørende inciterende tilbud om nye smarte 
modeller, værktøjer og metoder.

»Der findes tonsvis af forskning om og i 
undervisning, og der kommer hele tiden nye 
metoder og modeller til. Vi diskuterer evnen 
til klasseledelse, relationskompetencer og alt 
muligt andet hos lærerne. Men i denne her 
higen efter nye tilgange til læring glemmer vi 
nogle gange substansen i det samvær, som vi 
kalder undervisning: Hvad er indholdet, hvor-
for er det indholdet, og hvordan administrerer 
jeg som underviser det indhold på den bedste 
måde? Lige netop det er kernen i didaktikken. 
Og det er også kernen i folkeskolereformen,« 
siger Mads Haugsted, der har beskæftiget sig 
med fagdidaktik i en lang årrække.

Didaktik er en by i Sibirien
Behovet for fornyet fokus på didaktikken får 
aktualitet og ny næring af folkeskolereformen, 
som Mads Haugsted betegner som kerne-
didaktisk, fordi der på den ene side er et ønske 
om at styrke fagene og på den anden side et 
ønske om at skabe en anderledes skoledag 
med bedre trivsel, udpræget grad af under-
visningsdifferentiering, mere bevægelse i en 
mere åben skole. Det fordrer grundlæggende 
didaktiske overvejelser af fag, mål og indhold.

Udfordringen ved at give didaktik en 
central placering er imidlertid, at de færreste 
har en grundlæggende forståelse af, hvad 
didaktik er, konstaterer Mads Haugsted.

»Problemet er, at de færreste ude i samfun-
det aner, hvad didaktik er. Det er paradoksalt, 
for forældre er optaget af, hvad deres børn 
skal lære, og eleverne er optaget af, hvorfor 
de skal lære det – og begge dele er kerne-
didaktiske spørgsmål. Folkeskolereformen 
er didaktisk helt ind i kernen, og hele den 
diskussion, vi har af, at skolen skal ’back to 
basics’, er en diskussion af fagenes indhold. 
Det er om noget didaktik, og alligevel er 
didaktikbegrebet en by i Sibirien for almin-
delige mennesker og for den sags skyld også 
for en hel del universitetsfolk.«

Mads Haugsted har oplevet, at fagdidaktik-
ken har været nedprioriteret i en årrække af 
både økonomiske og ideologiske årsager. Det 
er fx væsentligt dyrere at lave en ordentlig 
gruppebaseret og e-læringsbaseret under-
visning end at putte 120 mennesker ind i 
et forelæsningslokale, som Mads Haugsted 
konstaterer. Nu vejrer han imidlertid tegn på 
morgenluft for fagdidaktikken, ikke kun i fol-
keskolen, men også på gymnasier, på universi-
teterne, i museumsverdenen og på en række af 
de kunstneriske uddannelser, hvor fagdidak-
tikken ellers har været ikke-eksisterende. 

I år er der kommet flere bøger med fokus 
på god undervisning og pædagogik på vide-
regående uddannelser, for eksempel er den 
første store, samlede danske bog om univer-
sitetspædagogik udkommet og er ved at blive 
oversat til engelsk. 

»Hele universitetspædagogikken har 
været præget af, at ansættelsesprocedu-
ren primært, nærmest udelukkende, tog 
udgangspunkt i ansøgernes akademiske, 
forskningsmæssige kvaliteter. Men du kan 
godt være en stor tænker uden at være en 
dygtig formidler. På samme måde i gym-
nasiet, hvor man tidligere blev ansat, fordi 
man var cand.mag., og ikke så meget fordi 
man havde et fantastisk pædagogikum eller 
storslåede matematik-fagdidaktiske visio-
ner. Sådan er det ikke i samme grad længere. 
Vi oplever i stigende grad en genkomst for 
fagdidaktikken,« siger Mads Haugsted.

Skolificering eller vitaminer til legen?
Også på 0-6-årsområdet er didaktikken 
svaret på mange af udfordringerne. I hvert 
fald hvis man spørger Stig Broström, der 
er professor MSO ved Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik, hvor han arbejder med 
småbørnsdidaktik i forskningsprogrammet 
LOBS – Læring for Omsorg, Bæredygtig-

»Når man som lærer 
har en kompetence i 

didaktisk tænkning, kan 
man forholde sig analytisk 

til de virkemidler, som 
de forskellige metoder 
tilbyder, og sige ’hvad i 

denne her model eller dette 
medie kan jeg bruge?’«

Lektor Mads Haugsted

Didaktik og almendidaktik er læren om un-

dervisningens formål, mål og indhold. Almen-

didaktikken er et produkt af fagdidaktikken 

og kan ikke eksistere uden fagdidaktikken.

Fagdidaktik er læren om et bestemt fags 

formål, mål og indhold.

Områdedidaktik er en sammensætning af 

fag eller fagaspekter med fælles didaktiske 

problemstillinger.

Småbørnsdidaktik er arbejdet med formål, 

mål og indhold i arbejdet med mindre børn i 

fx børnehaver, vuggestuer og dagpleje.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsk-

ning har peget på, at der er tre lige vigtige 

kompetencer hos den gode lærer:

 Faglig kompetence

 Relationskompetence

 Ledelseskompetence.

»Vellykket didaktik er samspillet mellem de 

tre kompetencer. Du skal vide noget om dit 

fag, du skal kende dine elever og sætte mål 

for deres udvikling og din undervisning, og du 

skal påtage dig ansvaret og lederskabet og 

sikre, at I når de mål og lever op til formålet 

med faget,« siger lektor Mads Haugsted.

HVAD ER 
DIDAKTIK?
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hed og Sundhed. Allerede i begyndelsen 
af 1990’erne stod Stig Broström fadder til 
begrebet småbørnsdidaktik.

»Didaktikken henvendte sig jo som ud-
gangspunkt til skolen, men jeg kunne se, at 
de teoridannelser, jeg lærte på den davæ-
rende lærerhøjskole, hørte lige så meget 
hjemme i børnehaven, så jeg begyndte at 
transformere begrebet, og så opstod børne-
havedidaktik,« forklarer Broström.

Med indførelsen af de pædagogiske lærepla-
ner i 2004 gik didaktisk tænkning fra at være 
en mulighed til en nødvendighed i institu-
tionerne. Det kræver simpelthen didaktiske 
overvejelser at leve op til kravene i lærepla-
nerne. Gennem årene har mange stejlet over 
at skulle bedrive undervisning i børnehaven. 

»Ofte forveksler folk læring med indlæ-
ring. Dengang læringsbegrebet blev indført 
i loven, gjorde pædagogerne stor modstand 
mod begrebet, fordi man oplevede, det var et 
begreb fra en skolekontekst, der blev fedtet 
af på børnehaver og vuggestuer,« forklarer 
Stig Broström, der ser undervisningsbegrebet 
meget bredere.»Undervisning er for eksem-
pel, når den voksne sammen med børnene 
skaber et trivsels- og læringsmiljø, hvor man 
arbejder med temaer med indhold i. Det er 
en proces, som foregår både i samspil mellem 

børn og voksne og mellem børnene indbyr-
des, som fører til læring.«

Han har de sidste 20 år hørt pædagoger på-
pege, at didaktisk tænkning bremser spontani-
teten og den frie leg. Men den køber han ikke. 

»Leg skal fylde meget i børnehaver. Men 
den leg, der nogle gange hyldes, er en be-

vidstløs leg, hvor børnene leger det, de legede 
i går. Forældre og pædagoger kan kvalificere 
legen, for det, de skaber med børnene, bliver 
reflekteret i legen. Det er tydeligt at se, at 
børnenes leg ændrer sig, i takt med at de får 
kundskaber. Så den didaktiske tilgang giver 
faktisk næring til legen,« forklarer han.

En vandpyt med didaktik i
Stig Broström bruger også begrebet fag om 
aktiviteterne i børnehaven – med det ene 
øjenbryn hævet, fordi han ved, at også det i 
mange pædagogører er kontroversielt. Men 
han fastholder, at når børnehavebørn tegner 
og maler og laver papmaché, så er det bil-
ledkunst. Når de laver teater og synger, er det 
drama, og når de læser, taler sammen og la-
ver legeskrivning, så er det en kopi af skolens 
danskfag, hvor man beskæftiger sig med den 
skriftlige, mundtlige og litterære dimension 
af dansk. Men det betyder ikke, at børne-
haven skal være en miniskole, og Broström 
sprutter højlydt over begrebet ’førskole’. 
Essensen i småbørnsdidaktikken er nemlig, 
at pædagoger gør sig nogle overvejelser om 
mål og formål, som betyder, at de kan gribe 
de øjeblikke og muligheder, der opstår med 
børnene, didaktisk. Han advarer derfor også 
imod, at man udelukkende ser didaktik som ›
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»Hvis det didaktiske udspil 
er alt for færdigt, så dør det. 
Der skal være en åbenhed 

og noget ufærdigt, så de 
dygtige praktikere kan 
erobre didaktikken og 
gøre den til deres egen. 

Jeg ser meget hellere tusind 
didaktikker blomstre 
end en kollektiv copy-
paste af en facitliste.«

Lektor Stig Broström
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den pædagogiske planlægning. Selvfølgelig er 
det didaktisk arbejde, når pædagogerne sid-
der ved et voksenbord og planlægger formål, 
mål, indhold, organisering og tidsramme. 
Men det er helt essentielt for god småbørns-
didaktik, at den er knyttet til øjeblikket.

Og den slags didaktiske øjeblikke opstår 
hele tiden. For eksempel hvis en pædagog og 
en lille gruppe børn er på vej ud for at fodre 
børnehavens høns en novembermorgen, og 
et af børnene pludselig glider på en vandpyt, 
der er frosset til is.

»Så handler det pludselig ikke om hønse-
fodring, men om vand og om is, og hvordan 
vand kan antage forskellige former. Lige 
dér udspiller fagdidaktikken sig. Her har vi 
science og natur og teknik for fuld udblæs-
ning. Det er måske startskuddet på et ispro-
jekt, hvor børnene senere samler snebolde og 
ser, hvad der sker med dem, når de kommer 
inden for i varmen. Og her kommer den 
pædagogiske planlægning og den didaktiske 
refleksion ind,« siger Stig Broström. 

Superabstrakt og ultrakonkret
Der er altså en rød tråd fra de overordnede 
didaktiske overvejelser til situationen med 
vandpytten. Og zoomer vi ind på didaktik-

begrebet, dækker det netop både over det 
allermest abstrakte og det allermest konkrete 
ved undervisning, pointerer Mads Haugsted. 
Det er didaktik at overveje det overordnede 
formål med at have faget dansk i folkeskolen 
eller formålet med at fokusere på sproget i 
børnehaven. Men det er også en didaktisk 
overvejelse at planlægge helt konkret, hvad 
blå stue skal undersøge på en tur i mosen, 
eller hvad 3.B skal lave i deres dansktimer 
mandag morgen fra klokken 8 til 10.

»Didaktik er en teoretisk størrelse, der helt 
skåret ind til benet handler om forholdet 
mellem et fags indhold, mål og formål – 
og dermed også dets metoder. Det er den 
simple definition. Men så er der jo en hel 
masse andre brikker og spillere i det. For 
hvem bestemmer, hvad indholdet i et fag 
skal være? I 3. klasse er det jo læreren, men 
i et vist omfang også skolen, kommunen 
og Undervisningsministeriet. Så den enkle 
definition på didaktik og et spørgsmål som 
’Hvad skal klassen lave i dansktimen?’ lyder 
måske simpelt, men der er enormt mange lag 
i didaktik,« forklarer Mads Haugsted.

Derfor diskuterer didaktikerne også fortsat. 
»Forvirringen om, hvad didaktik er, skyldes, 

at der er forskellige skoler inden for for-

ståelse af begrebet. Du kan for eksempel 
sagtens finde en didaktikbog, der udeluk-
kende handler om metode. Men for mig som 
fagdidaktiker er metode bare en lille del af 
didaktikken. Metode handler om, hvordan 
man formidler et indhold, men man kan ikke 
adskille metode og indhold, for det hænger 
sammen – lige som form og indhold i en 
tekst i dansk,« siger han.

Didaktik kan kvalificere metoder
I en tid, hvor alt fra politikere og forældre 
til lærebogsforlag og andre virksomheder 
har deres mening om ingredienserne i god 
undervisning, er den didaktiske sans hos den 
enkelte lærer det bolværk, der kan sikre god 
undervisning og læring. Skolernes stigende 
brug af forskellige færdigpakkede metoder og 
’kogebogsløsninger’ kan desværre komme til 
at skygge for didaktikken og sætte lærernes 
selvstændige didaktiske overvejelser og tænk-
ning under pres, fortæller Mads Haugsted.

»Når man som lærer har en kompetence i 
didaktisk tænkning, kan man forholde sig 
analytisk til de virkemidler, som de forskel-
lige metoder tilbyder, og sige ’hvad i denne 
her model eller dette medie kan jeg bruge?’,« 
siger Mads Haugsted og konstaterer, at der 
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ofte sker det, at skolen og lærerne bliver revet 
med af en idé, fordi der nu er købt et helt 
skolesæt eller en kursuspakke af et system 
eller en metode. Det kan være kurser i alt fra 
klasseledelse til bevægelse i skolen. 

»Det kan undre, for inden man når dertil, 
bør nogle jo sætte sig ned og klarlægge sko-
lens profil og svare på didaktiske spørgsmål 
som: Hvad er det, vi vil med det her fag på 
denne her skole i forhold til det, vi skal? Ud 
fra de svar kan man så finde ud af, hvilke 
metoder man har brug for. Men metoderne 
er og bliver sekundære. Didaktikken er det 

primære,« siger Mads Haugsted og peger 
på, at et stort efteruddannelsesefterslæb hos 
lærerne gør, at de bliver nemme ofre for 
færdigpakkede, begejstrede metoder, der 
anviser håndgribelige redskaber og værktøjer 
til undervisningen.

»Den kritiske sans og det grundlæggende 
fokus på, hvor vi vil hen, er i stigende grad 
ikke-eksisterende,« siger Mads Haugsted og 
nævner den intense brug af iPads som et an-
det eksempel på et felt, hvor den didaktiske 
tænkning med fordel kan støves af og skærpe 
den kritiske sans.

»IPads kan nogle ting, men det kan en telefon 
og en båndoptager også. Så det handler om at 
finde ud af, hvad kan vi lige præcis bruge dem 
til i undervisningen, når vi nu har det her mål, 
formål og indhold,« forklarer han.

Didaktisk misbrug
På småbørnsområdet har man i snart ti 
år skullet arbejdet systematisk med små-
børnsdidaktik som følge af de pædagogiske 
læreplaner. Men feltet er fortsat bredt. En del 
af børnehaverne arbejder som en naturlig-
hed professionelt med didaktikken, mens 
andre børnehaver knapt har taget hul på 
arbejdet med læreplaner. Netop det billede 
er Stig Broström og hans to kolleger Anders 
Skriver Jensen og Ole Henrik Hansen ved at 
undersøge sammen med Kjeld Rasmussen 
fra Dansk Pædagogisk Forum. De har sendt 
spørgeskemaer ud til 750 danske institutio-
ner for at se, hvordan arbejdet med små-
børnsdidaktik bliver opfattet her ti år efter de 
pædagogiske læreplaners indtog i institutio-
nerne. Resultaterne ligger klar i foråret 2015. 

»Min fornemmelse er, at der er en fortrop, 
en mellemgruppe og en bagtrop blandt 
institutionerne. Der findes ypperlige pæ-
dagoger, der naturligt tænker didaktikken 

ind i alt, hvad de gør. Men der findes også 
stadig børnehaver, hvor de ikke arbejder med 
læreplaner, og institutioner, der ikke kan se 
værdien i dem og derfor arbejder modvil-
ligt med dem. Og så er der nok også en ikke 
helt lille gruppe, der arbejder didaktisk på en 
meget mekanisk måde med afkrydsningsli-
ster og voksenplanlægning hen over hovedet 
på børnene i stedet for at udvikle en situati-
onsbestemt didaktik i samspil med børnene,« 
forklarer Stig Broström.

Et eksempel på en mekanisk og gam-
meldags opfattelse af didaktikken er de 
storebørns-grupper, som mange børneha-
ver laver for de største børn, før de skal i 
børnehaveklasse. Her bliver børnene ofte sat 
i et rum med en voksen for at lave opgaver og 
skrive tal og bogstaver. Stig Broström har i 
sin forskning interviewet børnene om netop 
den overgang. 

»Børnene oplever det som et skift fra en 
nærværende pædagogik til en mere stiv 
pædagogik. Og det er jo, fordi pædagogerne 
kommer til at lave et forberedende arbejde, 
der er møntet på en gammel form for skole, 
som slet ikke er der mere. Det er et eksempel 
på, at pædagoger får didaktikken galt i halsen 
og laver 1950’er-didaktik, som skolen for 
længst har forladt, og det viser, hvor svært det 
er at udvikle didaktiske begreber,« siger han.

Død mus-pædagogik
I nogle kommuner og institutioner arbejdes 
der så struktureret med didaktikken, at lange, 
detaljerede tjeklister over de kundskaber og 
kompetencer, børnene nu skal have opnået, 
kommer til at overskygge arbejdet med 
didaktik i øjeblikket. 

Eksemplet med den frosne vandpyt fra tid-
ligere i artiklen er et eksempel på didaktik i 
børnehavehøjde, når den er optimal, påpeger ›

Hulter til bulter 

I slutningen af 1960’erne 

var pædagogikken fri og 

antiautoritær bygget op 

om leg og børnenes eget 

initiativ.

Struktureret 
pædagogik 

I 1970’erne blev den frie 

leg afløst af en strukture-

ret pædagogik med en 

kritisk marxistisk orienteret 

tilgang. 

Selvforvaltning

I 1980’erne og 1990’erne 
svinger pendulet igen den 

anden vej, og fri leg og 

selvforvaltning kommer 

blandt andet som følge af 

store nedskæringer i høj-

sædet i institutionerne.

Læreplaner og 
småbørnsdidaktik

Fra 2000 og frem ser vi 

igen en bølge mod det 

mere strukturerede med 

indførelsen af læreplaner 

og udbredelsen af begre-

bet småbørnsdidaktik.

1960'erne 1970'erne 1980 'erne-1990'erne 2000'erne 

FRA FRØBEL 
OG FREM: 

DIDAKTIK 
I BØRNE-

HAVEHØJDE

Fokus på didaktik og 

struktureret pædagogik i 

børnehaven er ikke noget 

nyt. Ifølge professor Stig 

Broström oplever det pæ-

dagogiske felt en konstant 

pendulbevægelse mellem 

det frie og det strukturerede. 

Her giver han et kort rids 

over de didaktiske bølger i 

børnehavehøjde:

»Min fornemmelse er, 
at der er en fortrop, 

en mellemgruppe og 
en bagtrop blandt 

institutionerne. Der findes 
ypperlige pædagoger, der 

naturligt tænker didaktikken 
ind i alt, hvad de gør. 

Men der findes også stadig 
børnehaver, hvor de ikke 

arbejder med læreplaner.«
Lektor Stig Broström
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Broström. Det er en her og nu-situation, 
der har børnenes fulde opmærksomhed, og 
derfor kan pædagogen praktisere en situati-
onsbestemt, dynamisk didaktik, hvor læringen 
opstår i et dynamisk samspil mellem børn 
og pædagog. Hvis det skal lykkes, kræver 
det, at de voksne ser og griber øjeblikkene. 
Hans forskningskollega Anders Skriver 
Jensen taler om, at pædagogen skal have en 
didaktisk situationsbevidsthed for at kunne 
improvisere og gribe det didaktiske øjeblik. 
I Sverige, der ligesom Norge har beskæftiget 
sig systematisk med småbørnsdidaktik en 
del længere end os, kalder man det ’den døde 
mus-pædagogik’. Begrebet dækker over situa-
tioner, hvor man havde en plan, men skifter 
spor, fordi man finder eller oplever noget, 
der vækker børnenes nysgerrighed. Så griber 
man øjeblikket og børnenes nysgerrighed og 
lærelyst og fokuserer på fx den døde mus, 
man finder på skovstien. 

Lad det blomstre
For Stig Broström er der også torne i den 
småbarnsdidaktiske (børne)have. På den 
ene side har mange pædagoger og andre 
professionelle glæde af og brug for guid-
ning og inspiration til at arbejde didaktisk i 
dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Og det 
får de blandt andet i det småbørnsdidaktiske 
lærebogsmateriale, som Broström og hans 
kolleger er ved at udarbejde. Men det er en 
evig balancegang, for der er ikke langt fra 
inspiration til copy-paste-tjeklister. 

»Vi skal udvikle en situationsbestemt 
dynamisk didaktik. Men vi må ikke ryge i 
den fælde, at det bliver så voksenplanlagt og 
beskrevet, at vi bare mangler at mase børnene 
ned i vores plan. Småbørnsdidaktik skal opstå 
i et dynamisk samspil,« forklarer Broström.

For pædagogerne handler det om at plan-
lægge, tænke i mål og formål og være et skridt 
foran, men samtidig sørge for at lave pædago-
gik med børnene og aldrig på børnene.

Så dygtige praktikere skal gøre didaktikken 
til deres eget og ikke bare adoptere en meka-
nisk kogebog eller manual.

»Hvis det didaktiske udspil er alt for fær-
digt, så dør det. Der skal være en åbenhed 
og noget ufærdigt, så de dygtige praktikere 
kan erobre didaktikken og gøre den til deres 
egen. Jeg ser meget hellere tusind didaktikker 
blomstre end en kollektiv copy-paste af en 
facitliste,« siger

Stig Broström, der egentlig ser lyst på små-
børnsdidaktikkens fremtid. Men han advarer 
mod, at forvaltninger spænder småbørnsdi-
daktikken for deres new public management-
vogn til at registrere og hakke børnenes 
kompetencer af i bokse på lange tjeklister. 

»Jeg møder mange pædagoger, som arbej-
der spændende og godt og professionelt med 
didaktikken. Men jeg er beklemt ved at se 
den new public management-tankegang, der 
kommer mere og mere ind over instituti-
onsområdet og kaprer det. I værste fald kan 
den tage energien og lysten ud af de profes-
sionelle. Småbørnsdidaktikken er sig selv, og 
den skal ikke erobres af andre. Men den kan 
også blive magtens mulighed for at indfange 
en kritisk røst. Det er bekymrende,« siger 
Stig Broström.

Og det kan være en udfordring. For siden 
James Heckmans studier viste, at der er store 
økonomiske fordele i at investere i en tidlig 
kvalitetsindsats i dagtilbud, og at investe-
ringer på børneområdet kommer mange-
fold igen, har Finansministeriet i stigende 
grad deltaget i arbejdet med læringshjul og 
systematisk dokumentation af det didaktiske 
arbejde med fx læreplanstemaer. Han advarer 

mod, at iveren for at måle børnenes resulta-
ter og pædagogernes indsats kommer til at 
betyde, at pædagogerne ikke tør lave andet 
end snævre pædagogiske aktiviteter.

»Det er fint, at vi har økonomiske rappor-
ter, der viser at god børnehavepædagogik 
og -didaktik skaber gevinst. Men vi må ikke 
strømline børnehavepædagogikken og skabe 
en motorvej uden afkørsler fra børnehave til 
universitet. Og det er faren, hvis vi indfører 
alt for mange snævre indikatorer for det ene 
og det andet, som pædagogerne skal hakke 
af,« siger Stig Broström. 
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»Metoderne er en del af 
den didaktisk tænkning, 

men de er underordnede og 
skal tjene forholdet mellem 

indhold, mål og formål 
– ikke omvendt.«

Lektor Mads Haugsted
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