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NY NORDISK DAGINSTITUTION:

FINDES DEN?
Børne- og undervisningsministeren har visioner om at finde frem til en særlig nordisk børnepasningspolitik.
Men kan de nordiske lande forene traditionel vægt på lighed og leg med krav om læring i daginstitutioner?
Af: Annette Haugaard / Foto: Jens Hasse
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arbejdsmarked, ligestilling og barselsor-

LEG FREM FOR LÆRING
Det, der opfattes som typiske fællestræk
ved børnepasning i de nordiske lande,
er en tradition for, at børn først kommer i skole, når de fylder seks år, og
at hovedparten indtil da bliver passet
uden for hjemmet i daginstitutioner med
vægt på leg.
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”Det er den socialpædagogiske tanke,
der egentlig blev født i Tyskland, men
som aldrig slog igennem andre steder
end i Norden. Det betyder, at de nordiske
lande er fælles om at have en forholdsvis sen skolepligtig alder og nogle idéer
om, at der skal ske noget særligt for
de 3—6-årige. De skal lege og lære at
være sammen frem for at lære at læse,
skrive og regne, som man for eksempel
gør i Frankrig og Belgien,” siger Anette
Borchorst.
Derudover forbindes Nordens børnepasningspolitik med, at daginstitutioner
skaber ligestilling mellem kønnene på
arbejdsmarkedet.
”Man taler om, at vi har en såkaldt
’dobbelt indkomst/dobbelt pasnings’model, som det øvrige Europa betragter
som en god måde at sikre produktiviteten på, fordi den gør det muligt for både
kvinder og mænd at være på arbejdsmarkedet. Men hvis vi begynder at kigge
nærmere på de enkelte lande, så viser
der sig relativt store forskelle,” siger Tine
Rostgaard, der forsker i socialpolitik på
børne- og ældreområdet i Norden.
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