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1

Indledning

Hvor daginstitutionsområdet op til midt i 1990’erne har haft rela-
tivt stor indholdsmæssig lokal frihed i forhold til, hvordan arbej-
det kunne planlægges og udføres, er der gradvist sket en betydelig 
central mål- og indholdsfastlæggelse med krav om evaluering og 
dokumentation – først med de såkaldte virksomhedsplaner fra 
1990’erne, så med de pædagogiske læreplaner fra 2004 og derefter 
med øgede krav om evaluering og dokumentation, som konkre-
tiseres på decentrale niveauer, typisk i kommunerne. Den sidste 
kommunalreform har givet kommunerne større muligheder for at 
styre og regulere det lokale pædagogiske arbejde. Samtidig er det 
nationale evalueringsarbejde generelt blevet styrket.

Denne bog undersøger og diskuterer disse omstændigheder og 
tendenser med udgangspunkt i to forskellige afsluttede forsknings-
projekter. Den bygger videre på disse og analyserer og diskuterer 
fundene herfra i forskellige perspektiver. Det er hensigten at for-
klare og forstå, hvorfor der arbejdes, som der gør, og at indkredse, 
hvad det kan betyde på kortere og længere sigt. Samtidig peger 
bogens beskrivelser på, at arbejdet med pædagogiske læreplaner, 
dokumentation og evaluering i praksis gribes forskelligt an – og på 
mulighederne for, at de også kan gribes anderledes an. 

Det er også min ambition at skabe forståelse for, at det ikke 
er så enkelt at inddrage evaluering og dokumentation i pædago-
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gikken, som det nogle gange fremstilles – ikke mindst i politiske 
sammenhænge, hvor evaluering og dokumentation ofte beskrives 
som neutrale redskaber, der alene eller primært skaber synlighed 
og bedre muligheder for målrettet udvikling. Sidstnævnte er be-
stemt en mulighed, men omstændighederne omkring evaluering 
og dokumentation gør, at sådanne sammenhænge er betydelig 
mere komplekse.

Der er nu gennem en årrække blevet gjort erfaringer med at 
arbejde med pædagogiske læreplaner som indholdsstyring i dagin-
stitutionerne. De hidtidige diskussioner har i første omgang hand-
let om at være for eller imod læreplaner. I anden omgang om, hvor-
dan læreplanerne kan indarbejdes i den pædagogiske og praktiske 
hverdag. Der har været forskellige positioner i disse diskussioner 
og reaktioner. En af dem har været kendetegnet ved aktivt at af-
vise betydningen af læreplaner ud fra, at de er unødvendige eller 
uønskede, en anden har været forholdsvis ukritisk at tilslutte sig 
arbejdet med dem. En tredje position har været nærmest at neg-
ligere den pædagogiske læreplan, dokumentation og evaluering. I 
alle tre tilfælde kan man tale om, at det kun i ringe grad er blevet 
diskuteret nuanceret, hvilke principielle og konkrete muligheder 
og begrænsninger der ligger i disse nye former for styring, regu-
lering og kontrol af daginstitutionerne. Denne bogs beskrivelser 
og analyser kan forhåbentlig give inspiration til at føre diskussi-
onerne videre på baggrund af de erfaringer, som mine og andres 
forskningsprojekter har fundet væsentlige. 

Præsentation 
Bogen er, efter denne indledning, opdelt i tre dele, som hver især 
består af et antal kapitler. Del 1 handler om forudsætninger og 
rammer for pædagogiske læreplaner, dokumentation og evalue-
ring. Del 2 beskriver to konkrete forskningsprojekter, hvor for-
holdene i en række konkrete daginstitutioner og kommuner blev 
undersøgt, sådan som de aktuelt fremtræder. I Del 3 gennemføres 
en række analyser, diskussioner og perspektiveringer på baggrund 
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af de to første dele og med inddragelse af andre relevante forsk-
ningsbidrag.

Del 1: Den pædagogiske læreplan – forudsætninger og rammer
I kapitel 2, “Pædagogiske læreplaner”, skitseres lovgivningen 

omkring læreplanerne, læreplansbegrebet defineres, og daginsti-
tutionens læreplanshistorie optegnes.

I kapitel 3, “Vurderinger og evalueringer”, rettes opmærksom-
heden i første omgang mod interessen for det relativt nye og cen-
trale ord “evalueringskultur”. Herefter undersøges evaluerings- 
og dokumentationsbegreberne i såvel pædagogisk som bredere 
samfundsmæssig sammenhæng.

I kapitel 4, “Når pædagogiske læreplaners implementering eva-
lueres”, beskrives først de konkrete nationale evalueringer, der er 
gennemført, og som tegner billeder af, hvordan læreplanerne er 
blevet modtaget af daginstitutionerne, med særlig vægt på, hvor-
dan ledere og konsulenter vurderer det. Herefter diskuteres det, i 
hvilken udstrækning man kan forvente, at de pædagogiske lære-
planer kan implementeres fra et niveau, hvor de besluttes politisk, 
til et niveau, hvor de skal styre den pædagogiske praksis. 

Kapitel 5, “Læreplaner, evaluering og dokumentation i Nor-
den”, udvider det geografiske perspektiv. Der redegøres for før-
skoleområdet i Sverige og Norge, og selv om der er ligheder lan-
dene imellem, er der også tale om vigtige forskelle, bl.a. i forhold 
til, hvor bredt begrebet om læreplaner er, og hvilke forventninger 
til implementering der arbejdes ud fra i de nationale evalueringer 
af læreplanerne i relation til pædagogisk praksis.

I Kapitel 6, “Børnesyn, pædagogik og alternativer”, beskrives 
tre perioder i børnehavens historiske udvikling, centreret omkring 
nationalstaten, velfærdsstaten og den nuværende konkurrencestat. 
Der lægges vægt på de dominerende menneske- og børnesyn in-
den for hver af perioderne, hvor fremtrædende pædagogiske te-
orier og teoretikere indkredses. Samfundets udformning og de 
fremherskende børnesyn korresponderer med hinanden. Herefter 
diskuteres det, hvordan der med den nuværende senmodernitets 
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gradvise overgang til postmodernitet opstår nye muligheder for 
at skabe alternativer, der kan bryde med fremherskende og kriti-
sable måder at fortolke arbejdet med evaluering, dokumentation 
og pædagogik på. 

Del 2: Den pædagogiske læreplan, evaluering og dokumentation i 
praksis

I bogens anden del beskrives to konkrete pædagogiske forsk-
ningsprojekter, som jeg har medvirket i, der har undersøgt forhol-
dene i i alt 12 daginstitutioner inden for 5 forskellige kommuner. 

I kapitel 7, “Pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumen-
tation som det praktiseres”, undersøges det, hvordan der arbejdes 
med evaluering og dokumentation på tværs af kommuner og in-
stitutioner, hvilke udviklingstendenser der er mest udbredte, og 
hvordan de kommunale forvaltere, institutionernes ledere og per-
sonalet, der arbejder konkret med børnene, oplever og forholder 
sig til de krav, der stilles til evaluering og dokumentation. 

I kapitel 8, “Pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumenta-
tion praktiseres forskelligt”, ligger hovedvægten på de meget for-
skellige måder, den pædagogiske læreplan udformes på i forskelli-
ge institutioner, og på, hvordan arbejdet med evaluering og doku-
mentation foregår i tæt sammenhæng med læreplanen. Daginstitu-
tionernes arbejde med læreplaner, evaluering og dokumentation er 
sammenfiltrede med eller indvævede i institutionernes traditioner 
og samlede pædagogiske prioriteringer – institutionskulturen. På 
det konkrete institutionsniveau har det været muligt at forholde 
sig til de fælles krav om at beskrive og vurdere det pædagogiske 
arbejde på ganske forskellige måder, som er tilpasset den enkelte 
institutions udforming og personalets situation.

Del 3: Den pædagogiske læreplan, evaluering og dokumentation – 
diskussion og perspektiver

Hvor Del 2 fokuserer på de konkrete forhold, især de måder, 
man har grebet pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumen-
tation an på, peges der i Del 3 på en række problematikker, der 
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