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Undersøgelsen gennemgår udviklingen i politikken for førskolepædagogik i 
Europa. Den seneste udvikling i EU’s politik er gennemgået med henblik på 
at give struktur og kontekst for udviklingen af politikken på nationalt plan. 
Undersøgelsen beskriver hovedpillerne i en førskolepædagogik af høj kvalitet 
på grundlag af indsamlingen af eksisterende data fra diverse kilder og 
gennemførelse af yderligere dybtgående landeundersøgelser. Endvidere 
indeholder dokumentet forslag til og anbefalinger om højnelse af 
førskolepædagogikkens kvalitet i EU på grundlag af en dybtgående 
undersøgelse af bedste praksis i hele EU. 
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OVERSIGT OVER FORKORTELSER 
 

ECEC Førskolepædagogik 

EU Den Europæiske Union 

BNP Bruttonationalprodukt 

NRW Nordrhein-Westfalen 

OMC Den åbne koordinationsmetode 

OECD Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling 

PISA: Program for international elevevaluering 
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SAMMENDRAG 

Baggrund 
Samtlige medlemsstater uden undtagelse tilbyder en form for førskolepædagogik til børn 
under den skolepligtige alder. Disse ordninger blev traditionelt udviklet som incitamenter til 
kvinder til at komme ud på arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne beskæftiger sig efterhånden 
ikke kun med at skaffe tilstrækkelig kapacitet til alle børn, men også med kvalitetsniveauet 
for udbydere af førskolepædagogik. Førskolepædagogik betragtes mere og mere som et 
vigtigt første led i et barns fremtidige uddannelsesmæssige udvikling. Kvaliteten af børns 
liv, før de starter den obligatoriske undervisning, har i væsentlig grad indflydelse på, 
hvilken slags elever de bliver. Kvaliteten af uddannelse i medlemsstaterne er afgørende for 
udviklingen af EU's økonomiske konkurrenceevne, og skolerne arbejder med de børn, der 
kommer til dem. Kommissionen betragter også førskolepædagogik som et vigtigt grundlag 
for vellykket livslang læring, social integration, personlig udvikling og senere 
beskæftigelsesegnethed1. Undersøgelsen tilsigtet at give en oversigt over udbuddet af 
førskolepædagogik af høj kvalitet i EU, bl.a. på baggrund af den igangværende proces efter 
den åbne koordinationsmetode på EU-plan, og at identificere den seneste udvikling i 
politikken i medlemsstaterne, der kan tjene som forbillede i forbindelse med forbedringen 
af udbuddet af en førskolepædagogik af god kvalitet.  
 
De vigtigste prioriteter, der er blevet identificeret af Kommissionen og Parlamentet, danner 
grundlag for den analytiske ramme for denne undersøgelse. Disse prioriteter bekræfter 
kvalitetselementerne som identificeret af den internationale forskningslitteratur og kan 
opdeles i (1) adgang/deltagelse, (2) politiske, lovgivningsmæssige og finansielle strukturer, 
(3) personale, (4) undervisningsplaner og (5) forældreinddragelse. Undersøgelsen 
identificerer aktuelle emner og udviklingstendenser inden for disse grundlæggende 
kvalitetselementer. Endelig foreslår undersøgelsen nogle retningslinjer, som der skal tages 
hensyn til, hvis der skal opnås resultater af processen med den åbne koordinationsmetode, 
som står i centrum for udviklingen af politikken på EU-plan for øjeblikket. 
 
Deltagelse 

I en europæisk sammenhæng er der sat fælles mål for andelen af mindre børn, der 
deltager i førskolepædagogik. For børn mellem fire år og den nationale skolepligtige alder 
forsøger medlemsstaterne at sikre, at mindst 95 % af hele målgruppen tilbydes 
førskolepædagogik. For yngre børn (under tre år) bør der opnås en deltagelsesprocent på 
33.  Når disse mål tages i betragtning, skal der sondres mellem begreberne "adgang" og 
"deltagelse". Selv om der politisk kan sikres universel adgang ved at øge antallet af 
børnehavepladser, er universel deltagelse i praksis afhængig af den faktiske efterspørgsel 
efter førskolepædagogik. At tilføje børnehavepladser vil ikke nødvendigvis øge andelen af 
deltagende børn i alle medlemsstater. 
 
For øjeblikket udvikler næsten alle medlemsstater politikker for at nå Europa 2020-
målet om, at 95 % af børn, der er fire år og ældre, deltager i førskolepædagogik; Der 
kan konstateres en klar opadgående tendens i deltagelseskvotienten, der nu nærmer 
sig 95 %. Også for de yngste børn er den positive tendens klart mærkbar. Undersøgelse 
beskriver mere specifikt bestræbelserne på at øge udbuddet af førskolepædagogik i 
Tysklands mest folkerige delstat Nord-Rhein Westfalen (NRW), hvor der er blevet oprettet 

                                                 
1  EU-Kommissionen, Tidlig barndom og pasning: at give alle vores børn den bedste start i verden af i morgen 

(COM(2011)0066), 
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en særlig task-force til at hjælpe med at overvinde de mere praktiske hindringer for 
samarbejdet mellem forskellige regeringsniveauer.  
 
Den aktuelle økonomiske og finansielle krise vil sandsynligvis lægge et betydeligt pres på 
deltagelseskvotienten i de kommende år. Særligt i betragtning af krisens konsekvenser er 
det afgørende, at medlemsstaterne ikke kun fokuserer på øget deltagelse af mindre børn, 
men også fokuserer på bredden i deltagelsen. De grupper, som det er sværest at få fat i, er 
ofte børn fra socialt udsatte miljøer eller fra bestemte (ugunstigt stillede) regioner.  Disse 
børn har brug for ekstra støtte gennem adgang i en tidlig alder til førskolepædagogik af høj 
kvalitet for at forebygge udviklingsproblemer senere i livet. Som bedste praksis henvises 
der i undersøgelse til Finland, der for tiden kortlægger den del af befolkningen, som landets 
førskoleprogram ikke er nået ud til. en bredere deltagelse betyder også, at 
medlemsstaterne er yderligere opmærksomme på regionale forskelle i deltagelse i 
førskolepædagogik. Der skal også sikres lige muligheder for børn på landet i EU-landene. 
  
Politiske/lovgivningsmæssige/finansielle systemer 
Medlemsstaterne arbejder i stigende grad i retning af en integrering af 
forvaltningsstrukturerne for førskolepædagogik for alle aldersgrupper. Dette er en positiv 
udvikling, da der er international enighed om, at integrerede systemer for 
førskolepædagogik giver bedre resultater end opdelte eller separate systemer. En holistisk 
tilgang til børns udvikling både politisk og hos udbyderne fører beviseligt til bedre 
uddannelsesresultater. Det anbefales derfor, at beslutningstagere, som er ansvarlige for de 
yngste børn, arbejder tæt sammen med deres kollegaer, der udvikler politikken for større 
børn. 
 
Systemerne er også ofte opsplittet mellem forskellige regeringsniveauer med forskellige 
grader af lokalt selvstyre. Nationale eller lokale kvalitetskrav for førskolecentre fastsætter 
normalt kun minimumsstandarder. Derfor gives der ingen incitamenter til yderligere at 
forbedre kvaliteten af førskolepædagogikken. Især med stramme budgetter har udbyderne 
tendens til at holde sig til mindstekravene for kvalitet i stedet for at forbedre kvaliteten. 
Der er blevet indført interessante kvalitetsrammer i Irland (Síolta), som tager sigte på hele 
tiden at tilskynde personalet til at tænke over deres arbejde og derved forbedre kvaliteten 
af udbuddet af førskolepædagogik. Der er imidlertid også en forudsætning for at opnå 
positive resultater gennem dette initiativ, at der afsættes tilstrækkelige bevillinger.  
 
Selv om kompetencen over førskolepædagogikken muligvis er fordelt mellem forskellige 
regeringsniveauer, er der på det nationale plan ofte i det mindste en vis kompetence til at 
træffe beslutninger om bevillingerne til førskolepædagogikken. En undersøgelse af 
bevillingerne til førskolepædagogik som en procentdel af BNP viser, at der er store forskelle 
mellem medlemsstaterne. Selv om flere penge til førskolepædagogik ikke automatisk vil 
forbedre kvaliteten, der er et klart positiv forhold mellem de medlemsstater, der afsætter 
betydeligt flere bevillinger til førskolepædagogik, og deres uddannelsesresultater i 
internationale test, f.eks. PISA. Den nuværende globale økonomiske krise og finanskrisen 
er derfor kæmpeudfordringer, som der skal tages hensyn til, da de har en betydelig 
indvirkning på budgetterne. Der er imidlertid afgørende med en stærk finansiel opbakning, 
hvis kvaliteten skal forbedres på alle kvalitetsområder. 
 

Personale 

Kompetente pædagoger er en afgørende faktor for at levere førskolepædagogik af god 
kvalitet. Der findes imidlertid praktisk talt ingen fælles standarder i EU, hvad angår 
kvalitetspolitikken for personalet. Der findes et stort antal forskellige 
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minimumskvalifikationskrav til personalet inden for førskolepædagogikken i EU, lige fra 
overhovedet ingen krav til krav om universitetseksamen. Der er almindelig enighed om, at 
det ikke er nødvendigt, at hele arbejdsstyrken inden for førskolepædagogikken har en 
højere uddannelse, idet støtteopgaverne kan udføres af personale med en faglig 
uddannelse. Det er dog nødvendigt med nogle minimumsretningslinjer for 
førskolepædagogiske erhvervskvalifikationer for at kunne sikre et grundlæggende 
kvalitetsniveau. 
 
De fleste medlemsstater forsøger at gøre arbejdsstyrken inden for førskolepædagogikken 
mere professionel. Der er store forskelle i i hvilken udstrækning, disse mål er formuleret 
eller finansieret. Dette er særligt relevant for de mere uformelle former for dagpleje i 
private hjem, som er undtaget fra de fleste bestemmelser. Videreuddannelse er imidlertid 
også vigtig for kvaliteten af den "almindelige" arbejdsstyrke inden for 
førskolepædagogikken. Som bedste praksis for sådanne professionaliseringsbestræbelser 
henvises der i undersøgelse til familiecentrenes rolle i Nord-Rhein Westfalen i Tyskland 
(NRW), hvor dagplejemødre har adgang en platform, hvor de kan udveksle erfaringer eller 
følge supplerende kurser.  
 
Arbejdsbetingelser såsom arbejdsmiljø, løn og frynsegoder har også stor betydning for 
systemet til sikring af personalets kvalitet. Arbejdsbetingelserne kan anvendes til at 
tiltrække bedre uddannet personale og dermed påvirke kvaliteten. Arbejdsbetingelserne 
generelt påvirker jobtilfredshed, som også indvirker på kvaliteten af den udbudte 
førskolepædagogik. I undersøgelse konstateres der f.eks. store forskelle i lønudgifter og 
beskedne forskelle i forholdet mellem antallet af børn pr. medarbejder mellem 
medlemsstaterne.  
 

Undervisningsplaner 

Forskere og beslutningstagere enige generelt om, at det ikke kun er vigtigt for mindre børn 
at udvikle de nødvendige kognitive færdigheder for at starte i grundskolen, men også at 
udvikle de ikke-kognitive elementer. Begge elementer betragtes som lige vigtige som 
grundlag for livslang læring. Selv om denne balance generelt holdes, er der meget store 
forskelle inden for EU på, hvor detaljeret de nationale undervisningsvejledninger er 
formuleret. Adskillige medlemsstater har for nylig indført førskoleprogrammer for børn, der 
er tæt på den skolepligtige alder for at forberede dem på skolestarten. Programmerne for 
førskolepædagogik er i hele EU i stigende grad koncentreret om fremme af flere 
uddannelsesfærdigheder såsom regne- og læsefærdigheder. Som et eksempel på sådanne 
programmer, der er indført for nyligt, ser undersøgelsen nærmere på Rumænien, hvor der 
blev indført et førskoleår i 2012.  
 
I alle medlemsstater udvikles der politiske initiativer for at nå ud til udsatte børn og 
inddrage dem i de eksisterende undervisningsaktiviteter for mindre børn. Ikke desto mindre 
er målsætningerne hos de enkelte udbydere og dermed de opnåede resultater af et sådant 
opsøgende arbejde meget forskellige, hvilket også er tilfældet mellem de forskellige 
regioner. Der er nødvendigt med mere dokumentation for at der kan træffes fornuftige og 
velovervejede politiske beslutninger for at sikre, at denne indsats krones med held i 
fremtiden. Undersøgelse viser, at højtuddannede fagfolks rolle inden for 
førskolepædagogikken er afgørende for at det skal lykkes at nå ud til udsatte børn. 
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Forældreinddragelse 
Det er absolut nødvendigt at inddrage forældrene for at opnå en førskolepædagogik af høj 
kvalitet. De er nemlig de vigtigste aktører i børnenes udvikling. Selv om det altid er vigtigt 
at inddrage forældrene, er det endnu vigtigere i forbindelse med mindretalsgrupper eller 
børn fra socialt udsatte miljøer. Det hjælper til med til at mindske forskellen mellem 
hjemmet og skolemiljøet og kan derved forbedre børns uddannelsesmæssige resultater og 
mindske frafaldskvoter senere i skoleforløbet. Selv om forældreinddragelse i visse tilfælde 
er omhandlet i love, regler og forordninger, er forældreinddragelse i almindelighed overladt 
til de enkelte udbydere i EU. 
 
I undersøgelsen skelnes der mellem forældreinddragelse, der er fokuseret henholdsvis på 
børn og på centre, idet begge har forskellige underliggende mål. Forældreinddragelse, der 
fokuserer på børn, bidrager til barnets udvikling, hvorimod forældreinddragelse, der 
fokuserer på centre, fokuserer mere på muligheden for forældrene for at drøfte aktiviteter 
med udbyderne af førskolepædagogik. Selv om omfanget af forældreinddragelsen i høj 
grad kan afhænge af den kulturelle sammenhæng, identificeres adskillige børnefokuserende 
bedste praksisser i Finland, Irland og Nederlandene, hvor der er blevet udviklet meget 
konkrete opsøgende aktiviteter for at inddrage forældre og børn fra socialt udsatte grupper. 
Forældreinddragelse, der er fokuseret på centre, kan være et effektivt værktøj til at sikre 
kvaliteten, når den kombineres med de eksisterende statslige kvalitetsstandarder. Når 
kritiske forældre opfører sig som konstruktive forbrugere, har de mulighed for at påvirke 
kvaliteten af udbydere af førskolepædagogik. Veluddannede fagfolk inden for 
førskolepædagogik spiller derfor en vigtig rolle i etableringen af et effektivt samarbejde 
med forældrene, både med fokus på barnet og med fokus på førskolepædagogikcentret.  
 

Udfordringer ved at tilbyde førskolepædagogik af høj kvalitet 
Nogle udfordringer og anbefalinger vedrørende kvaliteten inden for førskolepædagogikken 
er bredere end disse specifikke kvalitetselementer og er relevante for beslutningstagere på 
nationalt og EU-plan. Disse bredere udfordringer for EU i forbindelse med forbedringen af 
kvaliteten af førskolepædagogikken identificeres i undersøgelsen og der fremsættes 
derefter en henstilling om, hvordan udfordringen kan overvendes. For det første er det et 
problem for beslutningstagerne, at der ikke findes empirisk dokumentation, som kunne 
danne grundlaget for nyudvikling og politiske initiativer. For øjeblikket tages der politiske 
initiativer, ofte uden at de bliver bakket op af empirisk dokumentation for, at de faktisk 
giver positive resultater i form af lavere skolefrafaldskvoter eller bedre 
uddannelsesresultater i internationale sammenlignende undersøgelser, som f.eks. PISA. 
OECD har konsekvent understreget behovet for evidensbaseret beslutningstagning i 
alle førskolepædagogiske undersøgelser, og denne prioritering bekræftes i denne 
undersøgelse, både for EU og for de enkelte medlemsstater.  
  
For det andet er det et konstant dilemma for nationale (eller lokale) forvaltninger at finde 
måder til at sikre kvaliteten af hver enkelt af de grundlæggende elementer i en 
førskolepædagogik af god kvalitet. Minimumskrav tilskynder generelt ikke udbydere af 
førskolepædagogik til at forbedre kvalitetsniveauet. De fleste medlemsstater fastsætter 
imidlertid sådanne minimumskrav, hvis overholdelse derefter sikres gennem kontrol. En 
vigtig udfordring i forbindelse med en forbedring af kvaliteten er derfor at udforme 
effektive vurderingssystemer, der tilskynder udbydere til ikke blot til at gøre det 
absolut minimale, men at forsøge at udmærke sig i udbuddet førskolepædagogik af høj 
kvalitet. 
 



Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 8 

For det tredje er det vigtigt, at beslutningstagerne følger en konsekvent politik, som 
ikke blot er bakket op ad de nødvendige bevillinger, men også understøttes af andre 
relevante myndigheder. Alle medlemsstater ligger inde med en lang række politiske 
dokumenter og forslag om øget inddragelse, integrerede ydelser, højnelse af personalets 
kvalifikationer, afbalancerede undervisningsplaner eller forældreinddragelse. Udover disse 
planer er det imidlertid vigtigt at inddrage alle berørte interesserede parter og sikre, 
at den foreslåede politik faktisk kan gennemføres.  
 
Endeligt har den økonomiske krise og finanskrisen alvorlige konsekvenser for en 
førskolepædagogiske politik i EU. Forskellige eksempler i undersøgelsen viser, hvordan der 
blev udarbejdet og indført ambitiøse nationale kvalitetsmål eller -rammer for deltagelse, 
personale, undervisningsplaner eller forældreinddragelse, som imidlertid blev kørt ud på et 
sidespor i forbindelse med de første budgetnedskæringer. Selv om ambitionerne normalt 
stadig er der, afsætter nationale regeringer simpelt hen ikke tilstrækkelige bevillinger til 
gennemførelsen af deres ambitioner. Samtidig kan borgere bidrage mindre til 
daginstitutionerne på grund af mere arbejdsløshed. De arbejdsløse har hverken et direkte 
behov for at sende deres børn i daginstitutioner eller de ofte nødvendige økonomiske 
muligheder til at gøre det. Disse børn risikerer derfor at blive ladt i stikken og ikke modtage 
den vigtige udviklingsbaggrund, som netop de har særlig brug for. I disse tider er det 
vigtigt, at de nationale regeringer ikke blot opretholder udgiftsniveauet for 
førskolepædagogikken for at sikre kvaliteten af alle de forskellige kvalitetselementer i en 
førskolepædagogik af høj kvalitet. Det er endnu vigtigere, at der udvikles initiativer til 
sikring af, at førskolepædagogikken når ud til de grupper, der har mest brug for 
det, så alle børn får tilbud om lige muligheder. Førskolepædagogik bør indarbejdes i den 
bredere uddannelsesdagsorden; En førskolepædagogik af høj kvalitet skaber fundamentet 
for uddannelse senere i livet og er et vigtigt værktøj til at mindske nuværende og 
fremtidige sociale uligheder mellem børn med forskellig baggrund.  
 
Henstillinger 
Anbefalinger på EU-plan: Støtte til processen med den åbne koordinationsmetode   
Undersøgelse har identificeret udviklingen på EU-plan og i de enkelte medlemsstater. På 
indeværende tidspunkt er udviklingen af en EU-kvalitetsramme for førskolepædagogik på 
EU-plan stadig på forstadiet; Det er derfor alt for tidligt med en fuldstændig vurdering. I 
øjeblikket har Kommissionen indledt processen med at definere en kvalitetsramme for 
førskolepædagogik gennem den tematiske arbejdsgruppe, der påbegyndte sit arbejde i 
2012 som led i den igangværende proces med den åbne koordinationsmetode.  
Da det stadig er for tidligt for en vurdering af processen, har undersøgelsen identificeret 
nogle henstillinger til Parlamentet, Kommissionen og de enkelte medlemsstater, der kan 
støtte det igangværende arbejde med at udvikle en europæisk kvalitetsramme for 
førskolepædagogik.  
 Jorden bør gødes for at stimulere et politisk engagement, der sikrer, at der 

skabes tilstrækkelig opmærksomhed om dette område både nu og i den nærmeste 
fremtid. Hvis borgerne og de nationale interesserede parter ikke anser 
førskolepædagogik af god kvalitet for at være vigtig, er det usandsynligt, at processen 
med den åbne koordinationsmetodes vil give resultater. Udviklingen af en 
kvalitetsramme for førskolepædagogik bør være mere end udvikling af en teknisk 
afkrydsningsboks. Processen har også et klart politisk element, som kræver 
tilstrækkelig politisk engagement for at få succes.  
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 For det andet bør der skabes bevidsthed i samtlige medlemsstater om 
vigtigheden af kvalitetsudvikling inden for førskolepædagogikken. Hvis 
medlemsstaterne ikke er klar over den merværdi, der kan opnås ved at samarbejde om 
opnåelsen fælles mål, vil den åbne koordinationsmetode sandsynligvis ikke få succes. 
For at sikre at kvalitetsrammen for førskolepædagogik opnår fuld støtte, bør 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i fælles mål.   

 For det tredje er det vigtigt, at der anvendes institutionelle strukturer til at 
underbygge processen med den åbne koordinationsmetode, som Kommissionen nu har 
gjort med oprettelsen af den tematiske arbejdsgruppe og aktørgruppen.  

 Tilstedeværelsen af mål, benchmarks og indikatorer er også et vigtigt element i 
en vellykket proces med den åbne koordinationsmetode. Disse er for øjeblikket ved at 
blive udviklet af den tematiske arbejdsgruppe og er afgørende for sammenligningen af 
fremskridt i udviklingen af kvalitetsrammen for førskolepædagogik. Der er behov for 
klare og sammenlignelige mål, benchmarks og indikatorer for alle de individuelle 
elementer, der er blevet identificeret i denne undersøgelse: (1) deltagelse / adgang, (2) 
politiske, lovgivningsmæssige og finansielle strukturer, (3) personale, (4) 
undervisningsplaner og (5) forældreinddragelse.  Sådanne sammenlignelige oplysninger 
er vigtige for at tilskynde medlemsstaterne til at samarbejde om virkeliggørelsen af det 
fælles mål. Der er nødvendigt med nye EU-dækkende empiriske undersøgelser for 
yderligere at kunne udvikle sådanne evidensbaserede mål eller benchmarks, og de skal 
derfor støttes.  

 Europæiske beslutningstagere bør sikre inddragelse af interesserede parter og 
etablere et meningsfuldt samarbejde med dem. Dette er afgørende af processen for den 
åbne koordinationsmetode kan lykkes, da det er en bottom-up-proces. Udvikling af en 
kvalitetsramme for førskolepædagogik skal ikke blot være et politisk projekt på højt 
niveau, men skal i stedet for være klart rodfæstet i praktisk førskolepædagogik. Dette 
er specielt vigtigt for en kvalitetsramme for førskolepædagogik, da politikken for 
førskolepædagogik ofte uddelegeres til lavere forvaltningsniveauer og mindre udbydere.  

 Endeligt bringer modstridende holdninger (hvad angår politiske tendenser eller 
ideologi) hos medlemsstaterne generelt processen med den åbne koordinationsmetode 
fremad og skal derfor ikke nødvendigvis udjævnes af europæiske beslutningstagere. 
Medlemsstater med en klar dagsorden vil nemlig i så fald forsøge at overtale tøvende 
medlemsstater til at samarbejde om virkeliggørelsen af det fælles mål. Da initiativet 
skal komme fra medlemsstaterne, er denne situation meget relevant for af processen 
med den åbne koordinationsmetodes bliver vellykket.  

 

Henstillinger til medlemsstaterne: Udvikling af førskolepædagogik af høj kvalitet 
Ud over den politiske samordning af processen med den åbne koordinationsmetode, er 
medlemsstaterne hovedsageligt ansvarlige for højnelse af kvaliteten. Undersøgelse viser, 
hvor vigtigt det er, at spørgsmålet om førskolepædagogik af høj kvalitet bliver sat på 
uddannelsesdagsordenen, da førskolepædagogik af høj kvalitet skaber fundamentet for den 
fremtidige uddannelse og livslange læring. Som sådan er det en integreret del af en 
bredere politik for lige muligheder og borgerskab og bør også behandles sådan. 
Undersøgelse beskriver og analyserer god praksis i forskellige institutionelle sammenhænge 
i EU, og betragtningerne i den tjener til at informere beslutningstagerne om 
kvalitetselementerne i en førskolepædagogik af høj kvalitet, som blev defineret som 
deltagelse, forvaltningssystemer, personale, undervisningsplaner og forældreinddragelse. 
Her er et sammendrag af de vigtigste erfaringer fra disse forskellige former for god praksis 
til brug for nationale beslutningstagere.  
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 Evidensbaseret beslutningstagning: Det er absolut nødvendigt, at beslutningstagere 
baserer nye politiske initiativer på et omfattende empirisk grundlag. Alt for ofte 
påbegyndes og forsvares en politik uden nogen form for empirisk dokumentation.  
Derfor er det nødvendigt at lægge større vægt på den empiriske 
dokumentation for ”hvad der virker” i forbindelse med førskolepædagogikken, 
f.eks. gennem støtte til langsgående kohortestudier i en EU-sammenhæng.  

 Deltagelse: I stedet for blot at øge deltagelsen kræves der mere fokus på en bredere 
deltagelsen. Medlemsstaterne bør være ekstra opmærksomme på bestemte gruppers 
deltagelse og på regionale forskelle i deltagelsen i førskolepædagogik, hvilket kan være 
tegn på problemer med at få adgang. Man bør prioritere at udvide deltagelsen i 
førskolepædagogik også uden for storbymiljøet og at skabe lige muligheder for 
forældre og børn på landet 

 Integrerede systemer: Det anbefales, at beslutningstagere, som er ansvarlige for de 
yngste børn, arbejder tæt sammen med deres kollegaer med ansvar for større børn. 
Integrering af førskolepædagogikken i uddannelsessystemet generelt bidrager til at 
skabe et frugtbart grundlag for, at udbydere af førskolepædagogik også har en samlet 
tilgang til børns udvikling. 

 Personale: Medlemsstaterne bør i det mindste have nogle minimumsretningslinjer 
for alt førskolepædagogisk personales kvalifikationer på nationalt plan for at 
kunne sikre et grundlæggende kvalitetsniveau. 

 Undervisningsplaner: I betragtning af, at den empiriske dokumentation anbefaler 
afbalancerede undervisningsplanen, er det relevant at sørge for balance mellem 
kognitive og ikke-kognitive færdigheder, når man henvender sig til børn under den 
skolepligtige alder, selv hvis uddannelsesmål for f.eks. regne- og læsefærdigheder 
placeres mere centralt på undervisningsplanerne.  

 Forældreinddragelse: Selv om der eksisterer relativt få bestemmelser om 
forældreinddragelse i førskolepædagogikken, understreges det igen i denne 
undersøgelse, hvor vigtigt der er. Det anbefales, at medlemsstaterne yderligere skal 
støtte udbydere af førskolepædagogik i tilskyndelse til en meningsfuld 
inddragelse af forældrene, mens kulturelle forskelle, der måtte eksistere i forskellige 
regioner eller i forskellige grupper, respekteres. 

 Bevillingsniveauet for førskolepædagogik: Den nuværende verdensomspændende 
økonomiske krise og finanskrisen er derfor en kæmpe udfordring, som der skal tages 
hensyn til, da de har betydelige konsekvenser for budgetterne. Det er imidlertid 
afgørende med en stærk finansiel indsats for at højne kvaliteten inden for de 
førnævnte kvalitetselementer. For at sikre denne finansielle indsats, anbefales det, at 
medlemsstaterne samarbejder om i højere grad at harmonisere de nationale 
udgifter til førskolepædagogikken i samtlige de forskellige medlemsstater, således 
at resultaterne kan sammenlignes i EU. 

 

 


