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DK I SAMMENLIGNINGER 
 

Figur 1. Andel af etårige børn i daginstitution (Harbo Holm 2011) 
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Bertram and Pascal (2016): Early Childhood Policies and 

systems in eight countries 
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DAGINSTITUTIONER I FORSKELLIGE 
LANDE OG KULTURER 

› Daginstitutioner kan planlægges  og indrettes forskelligt. Der kan være forskellige 

opfattelser ift de pædagogiske målsætninger og det pædagogiske arbejde og 

dagligdagen kan se meget forskellig ud i forskellige kulturer 

 

› Centralt i alle lande er dobbelt – børnene skal passes medens forældrene 

arbejder og der skal være et pædagogisk indhold, så børnene  får de bedste 

muligheder for trivsel, læring og udvikling i den konkrete dagligdag, så de bliver 

gode til at klare sig i livet og herunder skolen. 
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FORSKELLIGE TRADITIONER 

 

I OECD rapporten ”Starting Strong II” finder man, at der på tværs af OECD 

landende udskiller sig to primære pædagogiske tilgange på 

daginstitutionsområdet. Den nordiske tradition og den fransk-engelske tradition.   

udmøntet i en ”early education approach” eller ”the readiness for school tradition” 

og en ”social pedagogical approach” 
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UK - DK 

› Tidlig skolestart 5 år (reception class 4 

år) 

› Universal care 3-4 år  

› Stor privat sektor 

› Assessment of the individual child (fra 

2011 bliver alle 2 årige testet) 

› Nationalt tilsyn - Office for Standards in 

Education, Children's Services and 

Skills (Ofsted)  

› 8% har uddannelse 

› Fokus på akademiske færdigheder – 

literacy og numeracy 

› Skolestart 6 år 

 

› Universal care 1-5 

› Kommunalt drevet 

› Focus on the environment 

 

› Kommunale tilsyn 

 

 

› 60% har uddannelse 

› Holistisk syn på børns udvikling 

 

 

Ringsmose & Brogaard Clausen, 2017 
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EN AMERIKANSK OG EN DANSK BØRNEHAVE I 
DAGLIG PRAKSIS 

› Personale der er til stede og hvordan de er til rådighed i 
børnenes daglige rutiner 
 

› Type af aktiviteter eller opgaver, der finder sted 
 

› Formålet med aktiviteter og opgaver 
 

› Scripts og diskurser, der styrer børnenes deltagelse i 
aktiviteter, opgaver og daglige rutiner 
 

› Bagvedliggende kulturelle værdier, mål og opfattelser 
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EN AMERIKANSK BØRNEHAVE 

› Lærerne superviserer og interagerer med børnene med det formål at de 
skal lære mere. Lærerne organiserer læringsmuligheder. Tilbud om fælles 
aktiviteter børn/voksne. Lærerne indgår af og til i børnenes lege med det 
formål at udvide legen. Lærerne ”beskytter” leg 
 

› ”Learning centres” hvor børnene kan vælge, hvor de vil lege. Centre er 
etableret af de voksne af lærerne. Cirkel-time: Her læses historier og 
lærer børnene om forskellige emner. Mest vægt på indendørs aktiviteter 
 

› Diskurs: Skoler, klasseværelse, lærere. Aldersopdelte grupper 
 

› Relationer mellem børn og lærere: Venlig men formelle. Lærere synes at 
omsorg for børnene er vigtigt. Vægt på regulering af følelser og ordentlig 
opførsel 
 

› Fokus på læring. Litteracy. Uddannelse væsentlig for at få succes i livet 
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EN DANSK BØRNEHAVE 
› Det adskilte liv. Kun korte interaktioner mellem pædagoger og børn. Fri leg. Vægt 

på at være ude. Personalet holder øje med børnene – hjælper hvis konflikter 
kører op eller børnene slår sig meget 
 

› Leg, planlagte aktiviteter, daglige rutiner 
 

› Børnene antages at lære af legen og de daglige rutiner. En eller to gange om 
ugen planlagte aktiviteter 
 

› Diskurser: Daginstitutionen er børnenes andet hjem – forældre og pædagoger 
deler den primære omsorg for børnene 
 

› Demokrati værdier, selvstændighed, anerkendende relationer. Ligestillet, uformel 
relation. 
 

› Tradition fra Fröbel  
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DET SIGER DE OM OS 

The unique characteristics of Danish Childcare (Moss, Lund, 2012) 

 

› Democracy is a core value. The adults listen to, and value the children’s opinions 

› The child is seen as a whole person – a child – not just “a student” 

› Play and creativity is acknowledged 

› Children play outside year round. Even the youngest children sleep outside. 

› All children have access to the same standards of childcare. This is important for 

equality. 

› High numbers of educated pedagogues (bachelor degree).  
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DET SIGER DE OM OS - WAGNER 

Traditionelt er selvopfattelsen hos danske pædagoger, at de ikke underviser, men 

snarere har omsorg for børnene. Der lægges  vægt på udviklingsfremmende 

relationer og at børnene har indflydelse I et demokratisk fællesskab. (Brostrøm and 

Wagner 2003:17). 

 

Daginstitutionen fremstår meget hjemlig 

Børnene har meget frihed 

Materialer og legetøj er pakket væk I kasser og placeret I reoler 

Der er puderum og store legepladser og må lege vilde lege 

Børnene må lege uden opsyn  

Uformel atmosfære og uformel relation til de voksne 

Der er udtalt bekymring I forhold til om børnene nu også lærer noget 
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PÆDAGOGIK I DANSK PÆDAGOGISK 
SAMMENHÆNG 

› Dobbeltsocialisering – barnets andet hjem 

› Pædagogisk tilbud – tradition fra Fröbel, betydningen af leg, venner, et frit liv og 

et godt udeliv 

› Indflydelse – demokratiske værdier 

› Fokus på udvikling af selv, sociale og følelsesmæssige kompetencer 

› Relationen vigtig – anerkendelse, omsorg og nærvær 

› Læring gennem leg og ud fra barnets interesser 
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HVAD SKAL VI PASSE PÅ? 

› Fælles træk: Omsorg for børnene.  Gode udviklingsmuligheder. 

› At overføre programmer fra en kultur til en anden (Marlboroughmetoden). Det er 

vigtigt at vurdere og reflektere, eksempelvis når vi diskuterer pædagogisk kvalitet 

› Vurdering af kvalitet – GGA og KIDS 
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GGA – GLOBAL GUIDELINES 

https://static1.squarespace.com/static/572284eec2ea513dc4d683df/t/5890bd5

de4fcb5398af0b189/1485880670331/GGADanish.pdf  
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HVAD KAN VI LÆRE FRA HINANDEN? 

› Fra USA: Gode og stimulerende legemiljøer, der er tilrettelagt ud fra børnenes 
alder og interesser så der i selve miljøet er gode læringsmuligheder. Voksne med 
i aktiviteter. Plads til leg. At børnene selv kan vælge. 

› Fra Danmark: Ligeværdige, anerkendende relationer. At dele den primære 
omsorg med forældre. Et godt udeliv. Plads til fri – selvinitieret leg. Vægt på 
udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer.  

 


