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børnehave og forældreskab i Singapore 
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Projektet: ‘Af-skolificering’ af 
børnehaven i Singapore 

Udgangspunktet: 
• Den overordnede interesse: konvergerende og divergerende 

uddannelsespolitiske tendenser i Øst og Vest 
• Det fælles: øget uddannelsespolitisk fokus på før-skolen. Før-

skolealderen som privilegeret investeringsobjekt (Heckman-
kurven).  

• Det modsatrettede: i DK uddannelsespolitisk ønske om 
tættere kobling mellem før-skole og skole (læringsdagsorden). 
I Singapore uddannelsespolitisk ønske om løsere kobling 
mellem før-skole og skole (læringsdagsorden). 

• Hvorfor kræver bedre læring løsere kobling mellem før-skole 
og skole, og hvilke konsekvenser får dette krav for pædagogisk 
praksis hos forældre og pædagoger?  



Disposition 

• Den uddannelsespolitiske baggrund 
• Legeforståelser blandt praktikere 
• Forældrenes dilemmaer 

 



Et kort blik på historien  

• 1819-1959 Britisk koloni 
 

• 1959-1963 Selvstyre 
 

• 1963-1965 Uafhængighed som del af Malaysia 
 

• 1965 Uafhængighed som selvstændig nation 



Singapore: ‘the little red dot’ 



‘Overlevelsens politik’ 

Ingen naturlige 
ressourcer – ikke 
engang drikkevand! 
 
Menneskelige 
ressourcer som 
nøglen til national 
overvelse 



Uddannelse som overlevelsesstrategi 
 
Det nationale niveau: 
• uddannelse som nationsbygning 

(engelsk som fællessprog) 
• orientering mod naturvidenskab 

og teknologi 
• konkurrenceorienteret, 

organiseret om ‘high-stakes’ 
nationale eksaminer 

• top-3 i PISA 
 

Familieniveauet: 
• uddannelse  nøglen til social 

opstigning  
• uddannelse som privat 

investeringsobjekt  (‘tuition’, 
‘shadow education’)  



Uddannelsesreformer 
 • ‘Vores skolesystem har altid været 

konkurrenceorienteret. Eleverne 
testes og rangordnes regelmæssigt. 
Derfor arbejder alle hårdt. Vores 
styrke er forældrenes og elevernes 
passion for læring og uddannelse.’ 
(1992) 
 

• ‘Jeg må siger, at passionen generelt 
mangler blandt vores elever. Vi må 
tænde en passion for læring i 
eleverne, i stedet for at de bare lærer 
for at få gode karakterer i deres 
eksaminer.’ (1997) 



Hvad er der sket? 

• 1997: den asiatiske finanskrise 
 

• 1996: OECD lancerer ‘den videns-baserede 
økonomi’ 
 

• 1995-2000 USA’s tilbagekomst som drivkraft i 
en ny fleksibel og innovationsdrevet 
videnskapitalisme 



Uddannelse i det ‘vidensøkonomiske’ 
paradigme 

• uddannelse skal bygge på ‘lyst til læring’ 
(forudsætning for livslang læring) 

• uddannelse skal ikke blot fremme tilegnelse, 
men frem for alt anvendelse af viden i ikke-
skolære kontekster (innovation, 
kompetenceorientering) 

• den lærende skal selvstændigt sætte mål for 
og tilrettelægge sin egen læringsproces 
(‘independent learning’)  



Eksamenscentreret uddannelse som 
handicap i vidensøkonomien 

• fremmer ‘ydrestyrede’ motivationsstrukturer 
(fokus på eksamensresultater snarere end 
læringsprocessen selv) 

• læringsmotivation rækker ikke ud over eksamen (i 
modsætning til livslang læring) 

• fremmer mekaniske, gentagende læringsformer 
(‘udenadslære’ – i modsætning til selvstændighed 
og kreativitet) 

• spild af human kapital: belønner kun bogligt 
talent og demotiverer resten 



Initiativer der skal fremme 
dispositioner for livslang læring 

• Reduktion i undervisningsstof 
• Eksplorative, anvendelsesorienterede 

læringsformer 
• Projektarbejde: læring som social proces 
• ‘Holistisk orientering’: mere vægt på sport, 

kreativitet, karakterdannelse. 
 

• Men: eksamenssystemet selv berøres stort set 
ikke. 



Status på 15 års uddannelsesreformer 

• Reformer fortsætter med uformindsket kraft – og i 
samme retning (opgør med udenadslære, fra 
’akademisk’ til ’holistisk’ curriculum, lyst til læring 
etc.) 

• Det står imidlertid stadig klarere, at der er indbygget 
en ’genstridighed’ i systemet, som gør at det kun i 
begrænset omfang bevæger sig i den ønskede 
retning 

• Fra policy-perspektivet er en bestemt figur i stadig 
højere grad kommet til at inkarnere alt, hvad der står 
i vejen for uddannelsesreformernes succes: 



‘Kiasuparents’ 

Forældrene opfattes af 
politikere m.fl. som den 
vigtigste forhindring for 
realiseringen af det nye 
uddannelsesparadigme.  
 
Det nye uddannelsespolitiske 
mantra: ‘We need to change 
the mindset of parents.’ 



Lokal pendant til ‘tigermoderen’ 



Kiasuisme 
• Kiasu: ‘fear of failing’ 
• Negativ national selv-

stereotypisering: ‘the ugly 
Singaporean’ 

• Overdrevent fokus på 
materiel succes og social 
status 

• Antisocial 
konkurrencementalitet 
der alene handler om selv 
at komme forrest og 
foragter tabere 



Kiasuparents 

• ensidigt fokus på eksamensresultater og ‘top schools’ 
• sammenligner deres børn med andre børn og kræver 

at de skal være foran andre 
• presser og stresser uophørligt børn mhp. stadig 

bedre akademiske resultater 
• er slaver af konventionelle definitioner af succes 

(eksamensresultater, top-skoler, vellønnede og 
anerkendte jobs) 

• mangler blik for børns individuelle evner og 
interesser 



Civilisering af forældrene 

Forældrene skal lære: 
 
• at tage udgangspunkt i barnet og ikke i konventionelle 

definitioner på succes 
• at gå fra disciplinering og moralisering til empati og forståelse 

af barnet – ’psykologisering’ af forældrerollen 
• at være ’realistiske’ i vurderingen af barnets evner og ikke 

stille umulige krav til børnene eller uddannelsessystemet 
• at understøtte og forstærke MOEs nye uddannelsesfilosofi 

(Parent Support Groups, ‘Parents in Education’ etc.) 



Før-skolen i Singapore 

• to store kvasi-statslige kæder (PCF og NTUC) 
• væld af private udbydere: Montessori, 

Multiple Intelligenser, Whole Brain 
Development, Mandarin etc. 

• indtil for nylig fælles for stort set alle: skolen 
som model  



Skolemodellen 
‘to study in a kindergarten’ 
‘kindergarten graduation’ 
‘kindergarten classes’ 
‘kindergarten homework’ 
 
Det traditionelle 
barndomsideal: det 
disciplinerede og fremmelige 
barn 
Leg som uproduktivt 
tidsfordriv 
 



Fra ‘studying’ til ‘learning’ 

2003, 2013: første (ikke-bindende) nationale 
læreplaner på før-skoleområdet. Statslig 
bestræbelse på at løsne før-skole fra skole: fra 
‘studie-model’ til ‘læringsmodel’. 
 
‘Learning through play’ (2003)/’purposeful play’ 
(2013): idealet om ‘det fremmelige barn’ 
problematiseres. Udviklingspsykologisk perspektiv: 
maksimal læring kræver alderssvarende læring (leg 
– ikke længere tidsfordriv) 



’Nurturing Early Learners’ 

Nyt syn på børn: ’curious, 
active and competent 
learners’. Fra fokus på 
’læringsdyder’ (flid, 
udholdenhed, ydmyghed 
etc.) til det aktive, 
udadvendte, 
verdensudforskende barn. 



2. Legeforståelser blandt praktikere 
 

• Den singaporeanske regering har altså 
tilsyneladende et ret entydigt budskab om, 
hvad der er det gode for Singapore og for 
singaporeanske børn. 

• Men kigger man nærmere på policy, og ser 
man på policy i praksis, bliver billedet mere 
mudret. Her fremstår leg fx meget ambivalent. 



Et af de steder, hvor 
policy formidles til 
praktikerne er 
National Institute of 
Education. Her del-
tog vi sammen med 
børneinstitutions-
personale i et kur-
sus om trends i 
Early Childhood 
Education. En gang 
handlede det om 
leg. 



Purposeful Play er det nye fokus! 

• Dobbelthed i ny legedefinition: 
 

• Purposeful: Skal kommunikere til forældrene, 
at leg har et læringsformål. Leg er børns 
arbejde, sagde underviseren og MOE-rep. 
 

• Play: Børn skal opfatte dette læringsarbejde 
som leg, understregede underviseren 
samtidigt. 



Selvmodsigende legedefinition? 
• Deltagerne på kurset 

diskuterede om, at der var 
noget selvmodsigende ved 
den nye legedefinition. En 
sagde fx: Man har et mål for 
øje, er det så leg? 
 

• Tvetydige legeforståelser er 
også kendetegnende for, 
hvordan ‘leg’ praktiseres i 
singaporeanske børnehaver. 

 



2. Leg i udvalgte børnehaver 
 



Dagens program 
8-9: Lektion med 
fokus på tal, 
bogstaver, dyr mm. 
9-9.30: Leg i 
learning 
corners/centres 
9.30-10: Spisepause 
10-11: Modersmål 
11-12: 
Drama/musik/ 
gym/læsning 
 



Lærerstyret leg: 
Leg som 
læringsmetode 
Læreren siger: ”Vi skal 
lege, og jeg skal have 
et C”. Børnene stiller 
sig i en halvcirkel. 
Læreren viser dem 
kort med billeder og 
ord: Høne, kylling, 
and, ælling, hest, føl 
etc. Hun siger igen: 
”Vi skal lege en leg: 
Matche hest med føl, 
høne med kylling etc”.  



Leg i learning 
corners 
Mange børnehaver er 
indrettet med en 
række ”learning 
corners”. Små 
indrammede områder, 
hvor forskellige former 
for leg og andre 
former for læring kan 
foregå. Bortset fra 
bl.a. materialitetens 
begrænsninger, må 
børnene selv styre 
legen her.  



4 børns leg i det 
dramatiske hjørne 
En pige sidder i kassen i en 
dyrehandel. Adam kommer hen til 
hende og køber et kødben. 
Herefter lægger han kødbenet over 
på en hylde i nærheden af to andre 
piger. Den ene af pigerne putter 2 
poser med kattemad ned i hans 
indkøbskurv, og han går tilbage til 
kassen. Adam og pigen i kassen 
taler lidt om de 2 poser kattemad. 
Derefter forlader Adam det 
dramatiske hjørne og går over til 
en anden pige i ”Exploration 
Corner”. Hun siger imidlertid 
prompte:  ”Du skal være dér”, og 
peger ham tilbage til det 
dramatiske hjørne. 
 



Leg som modsætning 
til læring 
Kort efter børnene 
legede i det dramatiske 
hjørne, blev de samlet 
med de andre og spurgt: 
Hvad har vi lært i dag? 
Hvilket bogstav? Her 
blev der kun refereret til 
det, der foregik før 
legen. Det, der foregik i 
hjørnerne, blev altså 
ikke inkluderet i 
opsummeringen af 
dagens læring. 
 



Hvad har vi lært i dag? 

• I det hele taget spurgte læreren et hav af 
gange, hver eneste dag, børnene: Hvad har vi 
lært i dag? Og her fremstår leg og læring altså 
i flere tilfælde som modsætninger: 
 

• En lærer afsluttede fx dagen med igen at 
spørge: Hvad lavede vi i dag? Ikke bare vi 
legede og legede sagde hun og lavede en trist 
grimasse, men hvad lærte vi? 
 



Afrunding om leg i børnehaven 

• Siden 2003 har policy fokuseret på at komme 
væk fra arbejdsark og skoleagtig pædagogik og 
leg er blevet en nøglekategori.  

• Men børnehaven gør ikke helt op med 
forestillingen om leg og læring som 
modsætninger. Samtidigt med idéen om leg 
som læringsmetode, hersker der en implicit 
forståelse af især den mere spontane og 
børnecentrerede leg som ikke-læring. 
 
 
 

 



• På en og samme tid ender børnehaven altså 
med at kommunikere at leg er godt og lig 
læring men også, at leg er skidt og det 
modsatte af læring. Det er formentligt med til 
at gøre de pædagogiske idealer svære at 
gennemskue for både børn og forældre. 

 

 



3. Forældres tanker om leg, barndom, 
forældreskab mm. 

Forældrene bebrejdes, 
både af politikere og af 
praktikere, at det er 
svært at realisere 
reformerne. Men 
hvordan oplever de 
selv reformerne?  

 
 
 



• Ligesom politikerne betragter mange forældre 
faktisk også selv det at være kiasu som 
problematisk. En mor bad fx til Gud om at 
hjælpe hende med at blive mere afslappet og 
mindre besat af sine børns akademiske 
præstationer. 



Synet på leg i børnehaven 

• Stort set alle forældre går ind for en eller 
anden grad af leg i børnehaven, men deres syn 
på leg hænger i høj grad sammen med hvor 
kiasu, de ser sig selv: 
 
 
 
 

 
 
 

 



Meget kiasu – kiasu, men – medium kiasu – ikke længere så kiasu – ikke kiasu 
 
 

• En enkelt far identificerede sig fx eksplicit som 
kiasu og fortalte, at for megen leg var skyld i, 
at han ikke havde drevet det videre. 

• Omvendt var en mor holdt op med at være 
kiasu, da hun mente hendes pres havde fået 
hendes ældste barn til at udvikle 
matematikfobi. Hun var nu blevet mere 
afslappet og ville acceptere hvis det yngste 
barn legede dagen lang i børnehaven … 



Splittelse 

• De fleste forældre oplever en eller anden grad 
af splittelse mellem kiasuisme og 
afslappethed. De vil egentlig gerne være 
afslappede og lade deres børn lege, men kan 
alligevel ikke rigtigt. Dette hænger i høj grad 
sammen med en oplevelse af en splittelse i 
selve uddannelsessystemet, nemlig mellem 
børnehaven og skolen. 



• Selvom uddannelsesreformerne faktisk tog 
deres begyndelse i skolen og en række tests er 
blevet afskaffet, så medfører fastholdelsen af 
en kæmpestor grundskoleeksamen efter 6 
klasse – PSLE - et enormt pres hele vejen ned 
igennem uddannelsessystemet. Skolen 
forventer fx, at børnene allerede kan læse, 
skrive og regne, når de starter i 1 klasse. 
 
 



Kontrast ml. børnehave og skolepolitik 

Mange forældre oplever 
derfor en total kontrast ml. 
budskabet om leg i 
børnehaven og det enorme 
akademiske pres i skolen. De 
mener, at mødet med skolen 
gør dem kiasu og tvinger 
dem til at fokusere på 
skoleparathed i børnehaven. 
Det gjaldt fx Pam … 

 

 



I årevis havde Pam kæmpet for at 
følge regeringens småbørnspolitik, 
gjort modstand mod tuition og 
kiasuisme og sagt nej, mit barn skal 
have en lykkelig barndom. Hun 
havde derfor også valgt en meget 
legeorienteret børnehave. Men nu 
var hendes ældste dreng startet i 
skole, overgangen havde været et 
mareridt, og hun følte ikke 
længere, hun kunne sige bare bliv 
ved med at være glad, for så ville 
han være fortabt. 



• ”I sidste ende er det stadig det samme, og i 
sidste ende giver det velstående børn 
akademiske fordele. Selvfølgelig har de 
miserable barndomme, men akademisk er de 
privilegeret … De børn, der har forældre, der er 
uddannet nok til at bekymre sig om dem 
akademisk og har penge til ekstra 
undervisning, det er dem, der har en chance 
for at blive læger og advokater og få et godt 
liv.” 



Pam fortalte, at de bliver testet i kinesisk: 

• ”Det er derfor, jeg ikke kan sige til ham, at han 
bare skal bestå kinesisk. Jeg har det PSLE 
(eksamens) mål for øje.” Hun sendte ham 
derfor til ekstra kinesisk efter skoletid, selvom 
hun egentligt var imod det. 
 
 



Som barn havde Pam altid ønsket sig en anden mor 

• Nu følte hun sig desorienteret: På den ene 
side ville hun gerne være den mor, hun ville 
have ønsket, hendes egen mor havde været – 
nemlig en kærlig mor, der ikke fokuserer så 
meget på det akademiske. På den anden side 
måtte hun sande, at hun efter den ældste 
søns skolestart var begyndt ”at blive til sin 
mor”.  



• Hun ville gerne være en god mor i sønnens 
øjne, men i Singapores uddannelsessystem 
oplevede hun nu, at det ville være at svigte 
ham og sætte hans fremtid over styr:  

• ”Hvis jeg ikke pressede ham nu og skældte ud 
og var meget hård ved ham, så vil jeg have 
fejlet som mor”. 
 



En modsat definition af ‘den gode’ 
mor: 

• ”Hun er en meget god mor, for hun ofrede sig 
for at presse sine to børn”.  

• Det, hun ofrede, var bl.a. en intim relation til 
sine børn, og det frygtede Pam nu ville 
gentage sig.  



 
• I Pams tilfælde: 
• Vær kiasu, send dine børn 

til tuition etc, og de får en 
miserabel barndom; lad 
være og deres fremtid er 
ødelagt. 

Alt i alt kan man forstå 
Pams oplevelse, som 
det antropologen 
Gregory Bateson 
kalder dobbelt 
binding, dvs. en 
situation hvor man 
uanset, hvad man gør, 
føler, man bliver 
straffet. 
 



Dobbeltbinding ift. moderrollen 

• Pam vil egentlig gerne være den mor, som 
regeringens reformer på børnehaveområdet 
lægger op til, men samtidigt tvinger 
regeringens egen politik på skoleområdet 
hende til at være den kiasu mor, som 
regeringen (og hun selv?) fordømmer. 



Pam er langt fra den eneste singaporeanske mor, hvis 
opdragelsespraksis er præget af tanken om PSLE 

• Den afsluttende grundskoleeksamen, PSLE, 
gennemsyrer det singaporeanske 
uddannelsesstem og børnefamilieliv i en 
sådan grad, at der nu også skrives romaner 
om den:  



Konklusion 

• Det giver (i Singapore) ikke mening at studere 
småbørnsområdet (0-6) uden også at 
beskæftige sig med skolen … 

 

 



• Når forældre i Singapore ikke ”adlyder” 
børnehavereformerne, synes det ikke uden 
videre at være udtryk for agens. Snarere 
magtesløshed som følge af dobbeltbinding, 
der bunder i en inkonsistens politik. 

• Pam ex på ”aktiv compliance” og opgivende 
ulydighed: Hun kæmpede aktivt for at leve op 
til de nye idealer; men måtte give op.  
 



• Når uddannelsesreformerne i Singapore – og 
måske Østasien mere generelt – har vist sig 
vanskelige at implementere, så kan det altså 
tolkes som et udtryk for, at 
uddannelsespolitikken er i splid med sig selv 
(og ikke bare at forældrene er konservative). 
 



• Derfor betragter vi det også som 
symptomatisk at et begreb som purposeful 
play er blevet centralt, fordi det nemt kommer 
til at kommunikere budskaber, der dementerer 
hinanden, nemlig på en og samme tid, at 
‘dette er for sjov’ og ‘dette er alvor’. 
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