
Fortalt til Camilla Mehlsen

mere DIDaKtIK 
i dAgtilBUd
Lige før sommerferien forsvarede jeg min 
ph.d.-afhandling, ’Didaktik på postmoder-
nismens tærskel’. Helt overordnet vil jeg med 
afhandlingen gerne bidrage til at forkorte 
afstanden mellem politik og pædagogisk 
tænkning. Jeg tænker, at man som pædagog 
og lærer i højere grad må tage politisk ansvar 
og kritisk stilling til fx formålsparagraf-
ferne for dagtilbud og skoler. De politiske 

dokumenter indeholder kritisk og frigørende 
potentiale, som i højere grad bør inddrages i 
didaktisk refleksion.

Når I vælger metoder for praksis, hvordan 
harmonerer det så med formålsbestemmel-
serne? Det vil jeg gerne have den pædagogiske 
verden til at reflektere over. Jeg mener det ikke 
så konkret som, at hvis man beslutter sig for 
at tage en tur i skoven, så skal man konsultere 
formålsparagraffen først. Men når jeg i mit ar-
bejde ser pædagoger udfylde dokumentation 
om læreplaner, er det overraskende, at mange 
af dokumenterne virker, som om de primært 
er lavet for forældrenes og/eller kommunens 

skyld. Hvis man skal tage sig selv alvorlig som 
didaktiker, er det ikke godt nok. Læreplanerne 
skulle netop gerne være en del af refleksions-
grundlaget for, hvordan man vurderer sin 
egen praksis. Hvad gik godt, hvad gik skidt, 
hvad kan vi gøre bedre næste år?

Jeg mener, vi skal tale mere om didaktik i 
dagtilbud – uden at børnehaverne og vug-
gestuerne skal blive til miniskoler eller ’skole 
light’. Man har politisk valgt, at dagtilbuds-
området skal ’didaktiseres’ – og det kan jeg 
kun være enig i – men hvorfor og hvordan vi 
gør det, er store spørgsmål. pædagogerne blev 
ikke didaktikere, bare fordi læreplanerne blev 
vedtaget. Men hvis pædagogerne ikke selv 
træder ind på den didaktiske scene, så er der 
nogle, der gør det for dem. Der er rigeligt med 
arbejde at gøre for at udvikle en didaktik-
kultur og -identitet i dagtilbud, og jeg håber, 
pædagogerne vil gå foran.

BArNet i 
ceNtRUm
Et af de projekter, der optager mig nu, er 
Barnet i Centrum. Formålet er at skabe viden 
om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue 
og dagpleje. I Danmark går 131.000 børn mel-
lem nul og tre år i vuggestue, dagpleje eller 
aldersintegreret institution. De børn har en 
gennemsnitlig »arbejdstid« på 37-39 timer om 
ugen. Hvordan fungerer det for børnene? Vi 
er en række forskere fra Institut for Uddan-
nelse og pædagogik, praktikere og kommu-
nale forvaltninger, der arbejder sammen på at 
udvikle det pædagogiske område for de 0-3- 
årige. Forskere og praktikere mødes i såkaldte 

Nej tak til mini-skoler. Ja tak til mere didaktik i dagtilbud 
og et målrettet arbejde med literacy i børnehøjde, men 
pædagogerne skal gå foran, lyder det fra Anders Skriver 

Jensen, der netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling.

Den ensomme forsker i elfenbenstårnet 
hører fortiden til. I dag skal forskerens viden 
ud i verden til dem, den berører. men hvad 

berører forskeren? Asterisk stiller i hvert 
nummer spørgsmålet til en forsker – denne 

gang til anders Skriver Jensen.

HVAD OptAGer FOrsKereN?

r-A-s-m-U-s
Anders skriver Jensen skriver om 
didaktik og literacy på sin blog – 

AndersskriverJensen.dk. 
Her er det et billede af hans søn, 

der lærer at skrive sit navn.
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’laboratorier’ for at italesætte forskellige 
problemstillinger.

Jeg er leder af et laboratorium, og det 
handler – ikke overraskende – om didaktik 
og planlægning i vuggestue og dagpleje, 
som jo er et emne, der optager mig meget. 
Der kører to laboratorier på Sjælland og et i 
Jylland, hvor der deltager dagplejere, pæda-
goger, ledere og konsulenter. Deltagerne har 
fx bygget installationer af LEGo, der skulle 
vise de aktuelle problemstillinger i vuggestue 
og dagpleje. Et ord, der spontant gik igen i 
processen, var ’fundament’. Det er selvfølgelig 
ikke et overraskende ord, når de sidder med 
LEGo-klodser. Men de brugte ordet ’fun-
dament’ på mange forskellige måder, og her 
mener jeg, at vi skal være opmærksomme på 
sproget. Hvordan kan vi bruge fx begrebet 
fundament i didaktisk refleksion?

En del af arbejdet med at indføre didaktik 
i vuggestuer og børnehaver – uden at det 
bliver ’skole light’ – handler om at installere 
nye begreber, som giver mening i forhold til 
vuggestue- og børnehavetraditionen. Hvis jeg 
har som ambition at bidrage med didaktiske 
tænkeværktøjer, så nytter det ikke noget at 
importere det, der virker for lærerne. Grund-
læggende handler det om at få didaktikken til 
at vokse op nedefra og få pædagogerne til at 
tage ejerskab til didaktik – og det kan ’Barnet i 
Centrum’ forhåbentlig bidrage til. 

et slAg fOr 
LIteRacy-
PæDaGOGIK
Literacy er i høj grad et begreb, som optager 
mig, og jeg har forsket i literacy i forhold til 
børnehave og indskoling. Det er også en del 
af min ph.d.-afhandling. Literacy-begrebet 
er relativt ungt i Danmark, og jeg håber på 
at kunne være med til at forme det begreb. 
Vi kan godt oversætte literacy til læse- og 
skrivefærdigheder, men så vinder vi ikke 
noget ved det. Literacy handler også om 
hverdagslivets alsidige og situationsbestemte 
kommunikation.

Vi har brug for begreber, som rækker ud 
over færdigheder. Jeg mener, vi skal have min-
dre fokus på børns færdigheder og større fo-
kus på situationsbestemte kompetencer. og så 
skal vi nedbryde hierarkiet mellem dagtilbud 
og skole. Literacy-pædagogik i børnehaven er 
ikke underordnet literacy i skolen. I stedet for 
at tale om ’før-læsning’, ’læseforberedende’ og 
’gøre klar til læsning’ – som klart udtrykker et 
hierarki – kan vi tale om literacy. 

Det handler også om at tilbyde barnet nogle 
muligheder for at træde i karakter som én, 
der kan noget med skriftsproget. Det har jeg 
skrevet en del om sammen med professor Stig 
Broström i bogen ’Sproghistorier’. Selv om 

et barn endnu ikke har knækket læsekoden, 
kan det i nogle situationer godt være en læser. 
Hvem er fx begynder-læseren i et pokémon-
kortspil? Som voksen kan du læse ordene, 
men du aner måske ikke, hvordan du skal 
bruge kortene. Her må børnene hjælpe dig. Vi 
skal som voksne ikke være så selvfede og sige 
til børnene ’nu skal I sørme lære, hvordan en 
almindelig fortløbende tekst ser ud’. Vi bør i 
højere grad interessere os for de tekstverdener, 
som børnene er indskrevet i. Vi skal bruge det 
nysgerrigt til at se på, hvad det er for nogle 
literacy-kompetencer, børnene bogstaveligt 
talt har med i rygsækken. Det handler om at 
sætte sig ned i børnehøjde. 

aNDeRS SKRIVeR JeNSeN
Videnskabelig assistent, Institut 
for Uddannelse og pædagogik 
(DpU), Aarhus Universitet. Han 
har netop forsvaret sin 
ph.d.-afhandling ’Didaktik på 
postmodernismens tærskel’ om 
forsknings- og praksismæssige 

udfordringer relateret til literacy-pædagogik i 
dagtilbud, sFO og indskoling. Han har sammen 
med stig broström skrevet bogen ’sproghistorier’ 
(Dafolo, 2013).

AmALIes tV-DebUt
Literacy er ikke bare 

bogstaver, men 
også hverdagslivets 

kommunikation. som 
når 4-årige Amalie 

bruger en papkasse i 
børnehaven som fjern-

syn og leger tv-vært, 
der fortæller sine egne 

historier, fx at Disney 
Sjov er aflyst pga. fod-

bold, og at det snart 
bliver godt vejr.
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