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HVAD KAN DANSKE PÆDAGOGER
LÆRE OM BØRNEOPDRAGELSE I
SINGAPORE?
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig
hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
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karakteristisk for Singapores tilgang til opdragelse og uddannelse. Det betyder ifølge Allan
Baumann, at folk i Singapore kan lave hvad
som helst bedre og hurtigere end alle andre i
verden, så længe der er klare og veldefinerede
rammer for opgaven. Er rammerne omvendt
væk, så bliver de lammede. Her har danske
børn og dansk arbejdskraft derimod deres
store styrke. Årsagen er, at vi bliver opdraget
til selv at skabe rammer og finde kreative løsninger på de problemer, som vi støder på. Det
giver os et potentiale for en selvstændighed,
som mange mennesker i Singapore ikke har,
men som de gerne vil have.

SINGAPORE VIL STUDERE
DANSK PÆDAGOGIK
Faktisk var en af Allan Baumanns erfaringer
fra studieturen til Singapore, at de også gerne
ville lære noget af dansk pædagogisk tænkning. Forklaringen på det er, at Singapore er
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opgør med forestillingen om, at børnene
holder fri hos pædagogerne, mens de
arbejder hos lærerne.
Såvel lærere som
pædagoger skal lære
børn, hvordan de
bliver kreative med
deres liv.”
Allan Baumann, medlem af forretningsudvalget,
BUPL, Allan Baumann

omhu og opmærksomhed, lærere går til deres
opgave med. ”
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