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En professor for småbørnsområdet:

Mere didaktik i dagtilbud
- men ikke mere skemagørelse og bureaukratisering af det pædagogiske arbejde!

Småbørnsområdet har for første gang nogensinde fået sin egen professor. Det er Stig Broström, som i marts holdt tiltrædelses-forelæsning Ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
, som vi her bringer et (forkortet) uddrag fra.

I Danmark har didaktikbegrebet før 2000 kun sporadisk været tilknyttet børnehavens didaktik. Dog var der et lille mellemspil i 1970-80’erne, hvor den didaktiske strukturerede pædagogik havde en vis indflydelse (Rasmussen & Broström, 1981). Kategorier som formål og mål, indhold, pædagogiske principper og metoder samt evaluering blev brugt for at løfte børnehaven ud af dens overdrevne børnecentrering og overeksponering af den frie leg og selvbestemte og selvformulerede aktiviteter. 
Selv om denne tilgang var et brud på børnehavetraditionen, begyndte mange pædagoger alligevel dengang at arbejde didaktisk. 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 og mødte kritisk modspil.  
Afløseren stod i kulissen, 1990’ernes selvforvaltningspædagogik, som var den dominerende diskurs frem til det nye årtusinde, 00’erne. 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. 
De seks temaer i læreplanen 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 lovforslaget, at læreplaner i børnehaven ikke skulle fortolkes skoleagtigt – og 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.

Jeg advarede imod mekanisk brug af læreplaner
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 selvforvaltningsisolation.
Selv om jeg fra starten har bidraget med børnehavedidaktisk forskning og tænkning med henblik på at omsætte loven til en kvalificeret praksis, advarede jeg mod nogle faldgruber og fælder (Broström, 2004). Jeg skrev blandt andet, at der kan opstå afstand mellem læreplanens tekst og den faktiske praksis. Læreplanen kan således blive et udvendigt dokument, der skaber dårlig samvittighed og frustration, frem for at være pædagogernes tænke- og planlægningsværktøj. Hvis pædagogerne ikke fortolker og personliggør læreplanens tekst er der risiko for, at den omsættes mekanisk, hvorved praksis stivner. Endelig er der risiko for, at læreplanens mål operationaliseres og gøres målbare, for eksempel ved indførelse af trinmål, hvormed pædagogikkens kompleksitet reduceres.
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.
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 der indføres snævre delmål og indikatorer med henblik på at måle børns læring og udbytte. 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. Blandt andet kan man frygte, at et engageret levet liv med børnene bliver erstattet af et evalueringsarbejde præget at teknik og måleri. 
         Denne indsnævring og politiske accountability-styring er et markant udtryk for den dominerende uddannelsespolitik. En politik der meget let kan føre til 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. Med andre ord ses en tiltagende indsnævring og teknificering af pædagogikken.
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.

Udvikling af en kritisk-demokratisk børnehavedidaktik
Begrundet i ovenstående tegner der sig et behov for udvikling af 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.
Et sådant didaktisk tiltag må rumme en række indbyrdes forbundne elementer og forskningstemaer, som jeg vurderer, er påtrængende at arbejde med de kommende år.
I forskning om og udviklingen af en kritisk-demokratisk børnehavedidaktik anlægger jeg to dimensioner: For det første en teoretisk udforskning af begreberne omsorg, opdragelse og undervisning, altså en forening af education og care, en såkaldt edu-care tilgang (Broström, 2009). For det andet 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 (Broström, (2011) og tilføjer postmoderne perspektiver som bl.a. udtrykkes af Gunilla Dahlberg i Stockholm.
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 dagtilbud som både en dannelses- og kundskabsbørnehave.
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Margen-sætninger:

Læreplanen kan således blive et udvendigt dokument, der skaber dårlig samvittighed og frustration, frem for at være pædagogernes tænke- og planlægningsværktøj


…man (kan) frygte, at et engageret levet liv med børnene bliver erstattet af et evalueringsarbejde præget at teknik og måleri


…et behov for udvikling af en kritisk demokratisk børnehavedidaktik, der både er kundskabs- og dannelsesorienteret

