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Hvordan afspejler værdier sig i den måde 
den pædagogiske praksis virkeliggøres på 
ude i de danske daginstitutioner? Hvilke 
værdier er i spil i det pædagogiske arbejde 
og hvordan videregives de til børnene? Og 
hvor reflekterede er pædagoger egentlig 
over disse værdier?   

Tre forskere har sat sig for at afdække 
og analysere dette. Ikke overraskende er 
der selvfølgelig masser af værdier i danske 
vuggestuer og børnehaver. Men ofte er 
værdierne ikke italesatte og så indlejrede i 
kulturen og i praksis, at vi ikke lægger mær-
ke til dem. Det betyder blandt andet, at bør-
nene møder dem i den bevidste reflektere-
de pædagogik men sandelig også igennem 
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- derfor er en debat om værdier i dagtilbud vigtig.

Værdier i danske dagtilbud er super relevant. 
Særligt i en tid, hvor værdidebatten raser 

mange andre steder i samfundet er det selvfølgeligt 
vigtigt, at vi også diskuterer og sætter ord på værdi
er i den pædagogiske hverdag.

Af Sanni Maria P. Korsgaard

den utilsigtede, uigennemsigtige og ikke 
metodiske påvirkning. 

Forfatterne begynder med at definere 
værdier og værdiopdragelse. Dernæst pe-
ger de på tre dominerende værdier i dan-
ske dagtilbud: nemlig demokratiske, om-
sorgsorienterede og disciplinerende 
værdier. De tre værdier forklares, eksem-
plificeres og analyseres med små cases ind 
i mellem. Hverdagssituationer som sam-
ling, frokost, garderobesituation og leg på 
legepladsen analyseres med henblik på at 
vise, hvilke af de tre værdier der er i spil og 
hvordan de fletter sig ind i hinanden. 

Værdier i danske dagtilbud er super re-
levant. Særligt i en tid, hvor værdidebatten 
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raser mange andre steder i samfundet er 
det selvfølgeligt vigtigt, at vi også disku-
terer og sætter ord på værdier i den pæda-
gogiske hverdag. Ikke mindst med den nye 
styrkede pædagogiske læreplan i ryggen 
vil faget kunne kvalificeres med en reflek-
teret og bevidst tilgang til de værdier, der 
kommunikeres i samspil og handling børn 
og børn imellem og børn og pædagog imel-
lem. 

Sigtet med denne bog er da også, at vær-
dier skal kunne ændres, være mere gen-
nemsigtige, og at pædagoger løbende skal 
reflektere over deres værdier samt tyde-
liggøre og kommunikere dem til forældre, 
politikere og samfund. Derfor er bogen kær-
kommen i denne debat, der også i det sid-
ste kapitel præsenterer en didaktisk ana-
lysemodel til dette formål.

Bogen ville dog have være langt mere 
interessant, hvis den havde haft nogle fle-
re casebeskrivelser, som pædagoger ville 
kunne genkende og spejle sig selv i. I ste-
det er den spækket med korte præsentati-
oner og namedropping af pædagogiske og 
psykologiske tænkere samt teoretiske be-
greber, der ikke går igen men kun nævnes 
få gange, hvilket gør, at man sidder tilbage 
med en lidt uklar og overfladisk læseople-
velse.    
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