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denne rapport er blevet til på baggrund af udviklings- og forskningsprojektet 
’Aktionslæring i dagtilbud‘. Projektet, som er finansieret af BUPLs forskningsfond, 
er løbet over halvandet år og er udført i samarbejde mellem følgeforskere fra 
Professionsinstituttet KLEO ved Professionshøjskolen UCC og konsulentfirmaet 
Ambios samt medforskende pædagoger fra 31 institutioner i København og 
Nordsjælland.

Erfaringer fra tidligere arbejde med aktionslæringsmetoden har vist, at denne me-
tode har bidraget til øget stolthed hos praktikerne og har givet bedre muligheder 
for at få italesat tavs viden og svært formulerbare kompetencer. derfor fandt vi det 
oplagt at efterprøve metoden på pædagogområdet og få undersøgt, om de gisnin-
ger og fornemmelser, vi havde om professionsstyrkelse, faglig stolthed og positiv 
følelsesmæssig energi, holdt vand. 

denne rapport skal give et billede af, hvordan et udsnit af danmarks pædagoger har 
oplevet aktionslæring bidrage til at skabe bedre forudsætninger for en mere synlig 
og offensiv anvendelse af pædagogers viden samt de muligheder og udfordringer, 
der ligger heri. Rapporten henvender sig hermed i bred forstand til alle, der er in-
teresseret i pædagogprofessionen og det pædagogiske arbejde, der udføres rundt 
omkring i daginstitutionerne, og i mere snæver forstand til forvaltningsfolk samt 
pædagoger og ledere i danmarks daginstitutioner.

Rapporten indeholder syv kapitler. det første kapitel præsenterer projektet 
’Aktionslæring i dagtilbud‘. i andet kapitel om aktionslæring sættes der fokus på 
aktionslæring som metode og aktionslæringens teoretiske forankring. Målet med 
aktionslæring er udvikling af pædagogers professionsviden. det eksemplificeres i 
en case, som omhandler den gode fællessamling.

Herefter følger fire kapitler, hvor vi analyserer og diskuterer ud fra projektets 
empiri. i rapportens tredje kapitel, ’de medforskende pædagogers forundringer’, 
belyser vi ved hjælp af endnu en case, hvordan medforskende pædagoger gennem 
et aktionslæringsforløb konkret får styrket deres fagprofessionelle identitet og 
viden. Kapitlet rummer desuden en oversigt over de vidensfelter, som de med-
virkende pædagoger og dagtilbud samlet har ønsket at undersøge. i kapitel fire, 
’Aktionslæring – en lærings- og selvstændighedsfremmende metode’ sætter vi 
fokus på, hvordan aktionslæringsmetoden kan bidrage til læringsgevinster samt 
en større selvstændighed og selvfølelse som repræsentation for pædagogprofes-
sionen. Kapitlet indeholder også en nærmere beskrivelse af selve håndværket i ak-
tionslæring – at handle, at fokusere, at skrive, at observere, at dokumentere – og 
evaluere. Herefter beskriver og eksemplificerer vi i kapitel fem, ’Aktionslæringen 
sætter spor i institutionens kultur’, hvordan aktionslæring sætter spor i institu-
tionens kultur og omvendt; hvordan institutionens kultur påvirker udbyttet af 
aktionslæringsforløbene samt hvordan omgivelserne spiller ind på forløbene. 

Indledende bemærkninger og læsevejledning
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desuden viser vi, hvordan institutionerne bliver styrket i at sætte dagsordenen 
over for omgivelserne.

I sjette kapitel, ’Aktionslæringen styrker pædagogernes myndighed’, ser vi nær-
mere på, hvordan aktionslæringsmetoden kan anskues som et bidrag til at styrke 
professionens kontrol over og ejerskab over for udviklingsprocesser og udviklings-
projekter – og herigennem også bidrage til en styrkelse af faglig stolthed, myndig-
hed og autonomi. dette belyser vi ved hjælp af en case, som præsenterer, hvordan 
medforskende pædagoger udarbejder målstyringsredskaber som pejlemærker for 
kvalitet i en konkret praksis. Afslutningsvis konkluderer og perspektiverer vi i rap-
portens sidste og syvende kapitel.

Vi vil gerne bringe en stor tak til pædagogerne i de 31 deltagende institutioner. 
Uden dem ville nærværende rapport ikke have været mulig. Også en stor tak til 
Jens Saarup og Jens Skovholm for deres kompetente gennemlæsning af rapporten, 
til medarbejderne fra Ambios for deres medvirken som følgeforskere og sparrings-
partnere og selvfølgelig til BUPL for deres finansielle og faglige støtte.

God læselyst.

Trine Pedersen, Nanna Koefoed-Nordentoft og Janne Olsson



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd 7

Gennem de senere år har vi set en stigende offentlig interesse for pædagogers 
arbejdsopgaver og metoder. i kraft af at børns opvækst ikke længere kun er et 
anliggende, der ligger hos familien, men også i dagtilbuddene, er pædagogernes 
arbejdsfelt blevet et område, hvor politiske vinde blæser, og hvor statslig styring 
fylder mere og mere (Nørregård-Nielsen, 2005: 12f, Andersen, Hjort & Smidt 2008: 
12-37). Pædagoger skal med den øgede opmærksomhed og de stigende krav være 
garanter for kvaliteten af en del af den næste generations udvikling. ikke mindst 
derfor er det vigtigt, at pædagogerne selv i højere grad definerer det pædagogiske 
arbejde og deres fagprofessionelle viden1 – hvis ikke, er der en risiko for, at andre 
vil gøre det. For at øge den pædagogiske gernings kvalitet og pædagogers medbe-
stemmelse kan der gives hjælpemidler og rammevilkår, kurser og efteruddannelse 
udefra. i dette projekt sættes fokus på den daglige pædagog-barn-arena ud fra en 
forståelse af, at det er her, kvalitet og erfaringer overvejende skabes – ikke i ministe-
riet eller i den kommunale forvaltning. ærindet har været at udvikle dagtilbud inde-
fra ved at give pædagogerne redskaber til at styrke og dokumentere deres faglighed 
over for sig selv og omverdenen i offentlige og tværfaglige debatter. den stigende 
offentlige interesse i og styring af pædagogernes arbejdsopgaver aktualiserer en 
forskningsmæssig udfordring i at udvikle sprog og måder at beskrive, begrebssætte 
og videreudvikle pædagogers viden samt at klæde pædagogerne på til at blive mere 
deltagende og definerende i debatten om udviklingen af daginstitutionsområdet.

For at ruste pædagogen til at være en tydeligere aktør og medforsker på eget 
felt og sætte fokus på det, der virker i den pædagogiske praksis, har vi i projektet 
’Aktionslæring i dagtilbud‘ valgt at zoome ind på udvikling af pædagogers profes-
sionsviden for således at forsøge at bidrage til styrkelsen af pædagogprofessionen. 
Ud af adskillige forskellige bud på, hvad der karakteriserer en stærk profession, 
er det gennemgående hos professionsforskere, at en veldefineret vidensbase er 
en afgørende forudsætning for dette (Nørregård-Nielsen 2005: 25, Hjort 2006). i 
’Aktionslæring i dagtilbud‘ har vi derfor eksperimenteret med at afprøve aktionslæ-
ringsmetoden i forhold til pædagoger i dagtilbud med det sigte at udvikle pædago-
gers fagprofessionelle sprog, deres faglige identitet og deres autonomi.

derfor går projektet ’Aktionslæring i dagtilbud‘ ud på at undersøge, hvordan akti-
onslæring kan bidrage til, at pædagoger får sat ord på deres kompetencer og viden. 
det er desuden interessant at sætte fokus på, hvordan personalet i dagtilbud med 
hjælp fra aktionslæringsmetoden kan kommunikere deres viden og kompetencer 
videre til forældre, forvaltningsfolk og andre faggrupper som en systematiseret 

1   Professionsviden eller fagprofesssionel viden er karakteriseret ved at være viden om, hvad praktikeren kan 

og bør gøre, samt hvad der virker i praksis. denne form for viden adskiller sig fra videnskabelig viden ved ikke 

at være frembragt gennem en systematisk vidensproduktion, men denne er dog ofte teoretisk informeret. 

Professionsviden lægger sig op af og bygger videre på den praktiske, tavse og intuitive viden, der er forbun-

det til rutiner, reflekser og underforståede værdier. Professionsviden adskiller sig også fra denne ved netop 

at være italesat og bevidst (Plauborg et al. 2007: 18).

1. Aktionslæring i dagtilbud 
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og tilgængelig viden, således at ’tavs viden’ gøres til (an)erkendt viden. Ud over at 
beskæftige os med disse spørgsmål er det et vigtigt ærinde at ruste og motivere 
pædagoger til at forske i egen praksis med henblik på at skabe gode forudsætninger 
for, at pædagoger i højere grad anvender viden offensivt til at sætte dagsordenen 
på deres eget felt. 

Med disse hensigter vil vi i denne rapport videregive de erfaringer og den viden, 
vi i samarbejde med pædagoger i de deltagende institutioner har samlet om disse 
spørgsmål. 

1.1. Rammer for projektet
Projektet ’Aktionslæring i dagtilbud‘ er gennemført i 31 institutioner2 fordelt på 
fem kommuner i Hovedstadsområdet (det vil sige København og Nordsjælland) i 
perioden februar 2008 – marts 2009. de deltagende institutioner fik mulighed for 
at inddrage hele personalegruppen i aktionslæringsprojektet, hvilket nogle institu-
tioner benyttede sig af, mens andre institutioner tilmeldte to-tre pædagoger til at 
committe sig til den særlige rolle som medforskende pædagog. denne rolle indebar 
blandt andet, at de sammen med følgeforskeren formulerede konkrete problem-
stillinger eller forundringer, der tog udgangspunkt i institutionens konkrete praksis, 
designede eksperimenter, gennemførte disse i egen praksis, evaluerede dem og 
udtænkte nye handlemuligheder3. Undervejs i forløbet havde de medforskende 
pædagoger mulighed for at deltage i konferencer, hvor omdrejningspunktet var den 
fagprofessionelle pædagog og aktionslæring. På konferencerne var der desuden rig 
mulighed for at udveksle erfaringer med pædagoger og ledere fra de øvrige insti-
tutioner. Som et videre led i videndelingen og erfaringsudvekslingen i projektet har 
’Aktionslæring i dagtilbud‘ en tilknyttet hjemmeside (www.aktionslaering.dk), hvor 
de medforskende pædagoger har kunnet læse om hinandens aktionslæringsforløb 
og aktionslæringsmetoden samt downloade relevante artikler om aktionslæring og 
emner relateret til udvikling af dagtilbud.

Forskningsprojektet er opdelt i fire faser:

1.1.1. Før iværksættelse af aktionslæring

i perioden fra december 2007 til februar 2008 kunne institutioner fra kommuner i 
hovedstadsområdet tilmelde sig projektet. interessen var så stor, at kun halvdelen 
af de institutioner, der ønskede at tilmelde sig projektet, blev antaget.

inden aktionslæringen blev sat i værk – og til sammenligning efter dets afslutning – 
blev der foretaget en kvantitativ undersøgelse blandt de medforskende pædagoger 

2  i respekt for pædagogerne, deres arbejdspladser og børnene på institutionerne er alle navne, stednavne og 

institutionstyper tilslørede.

3  Se kapitlet ’Aktionslæring‘ for en mere udførlig beskrivelse af pædagogens rolle som medforskende pædagog.
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fra de deltagende institutioner. i et spørgeskema4 blev der spurgt ind til pædago-
gernes egen oplevelse af pædagogers professionelle viden og identitet samt samar-
bejdsrelationer og pædagogisk udvikling. Med denne del af undersøgelsesdesignet 
ønskede vi at tilføre projektet en målbar dimension, ikke i form af en traditionel ’før 
og efter-måling’, men snarere som en måde at tage temperaturen på de medfor-
skende pædagogers oplevelser, meninger og erfaringer, hvad angår faglighed samt 
professionel viden og identitet. 

1.1.2. Under iværksættelse af aktionslæring

i perioden maj 2008 til marts 2009 blev aktionslæringen gennemført på institutio-
nerne. Hver institution fik tildelt fem besøg. Under besøgene blev der formuleret te-
maer og forundringer med udgangspunkt i de medforskende pædagogers interesse, 
gennemført observationer af de tilrettelagte aktioner samt afholdt strukturerede 
og reflekterende samtaler. Gennem vejledning og sparring fra følgeforskerne fik de 
medforskende pædagoger støtte til undersøgelse af institutionernes egenforstå-
else, hjælp til forundringerne og teoretiske input til de aktuelle udfordringer, som 
de ønskede at arbejde med. de medforskende pædagoger førte i perioden logbog 
efter nogle retningslinjer, som er tæt relateret til aktionslæringselementerne: for-
undring, aktioner (eksperimenter) i praksis, iagttagelse, refleksion, ny aktion osv.

1.1.3. Efter aktionslæringsprojektet

Efter aktionslæringsprojektets afslutning i de enkelte institutioner gennemførtes in-
terviews med de medforskende pædagoger. interviewene blev foretaget som semi-
strukturerede interviews, hvilket gav mulighed for både at fokusere på det enkelte 
projekts særlige kendetegn og stille nogle af de samme centrale spørgsmål til alle 
de medforskende pædagoger. Herudover gennemførtes som ovenfor nævnt endnu 
en spørgeskemaundersøgelse5 med de medforskende pædagoger som informanter. 
Yderligere blev flere af de studerende, der havde været i praktik på de deltagende 
institutioner, interviewet.
 
1.1.4. Analyse og rapportering

i foråret 2009 satte projektets sidste fase ind, og følgeforskerne fra UCC / KLEO ana-
lyserede det indsamlede datamateriale, der bestod af alle følgeforskeres løbende 
notater og interviews fra institutionsbesøgene, interviews med de studerende, de 
medforskende pædagogers egne logbogsnoter samt det kvantitative materiale ind-
samlet via de to spørgeskemaundersøgelser.

1.2. Hvorfor aktionslæring?
det er en grundlæggende antagelse bag dette projekt, at aktionslæringsmetoden 
kan bidrage til at hjælpe pædagoger med at sætte ord på deres fagprofessionelle 
viden. Aktionslæring tager udgangspunkt i praksis, hvilket går godt i spænd med de 

4  Se første spørgeskema i bilag 1.

5 Se andet spørgeskema i bilag 2.
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krav, der er i samfundet i dag – et samfund som undertiden kaldes for det lærende 
samfund. i dette samfund taler man ikke bare om livslang – men også om livsvid 
– læring.  På den måde er det ikke bare menneskers fortsatte læring og udvikling, 
der er central, men også den læring og udvikling, der foregår uden for den for-
melle uddannelseskontekst. dermed udvides den traditionelle opfattelse af uddan-
nelsessystemet som det primære sted for læring, og blandt andet arbejdspladser 
inddrages også i stigende grad som lokale non- og uformelle læringsmiljøer, hvor 
de professionelles kompetenceudvikling er af stor vigtighed – arbejdslivet generelt 
synes at indtage en central plads i borgernes liv (Hermann 2003, Korsgaard 1999: 
206-211, Jensen 1998: 50).

Aktionslæring er en metode, der kontinuerligt udvikler praktikeres kompetencer i 
deres lokale praksisser frem for at uddanne dem i en mere løsrevet kontekst, som 
en undervisningssituation kan være. derfor synes aktionslæring at være en hen-
sigtsmæssig metode i et samfund, hvor praktikeres kompetenceudvikling er et væ-
sentligt omdrejningspunkt. På trods af aktionslærings potentielle øgede betydning 
i et samfund, hvor praktikeres kompetenceudvikling sættes højt, er metoden stadig 
relativt udefineret, da den udspringer fra adskillige fortolkninger af aktionsforsk-
ningen, som populært kan siges at være aktionslæringens storebror (Furu 2007: 13). 

Aktionslæringsmetoden er relativt velbeskrevet i forhold til læreres læring (se 
eksempelvis Plauborg et al. 2007), men der foreligger forud for nærværende pro-
jekt ikke danske erfaringer med aktionslæringsmetoden i forhold til pædagoger. 
’Aktionslæring i daginstitutioner‘ er således også et bidrag til at ændre på dette. 
’Aktionslæring i dagtilbud‘ skal derfor ses som et forsøg på at få en klarere forstå-
else af, hvordan aktionslæring som metode kan bidrage til at udvikle pædagogers 
professionsviden samt faglige identitet og autonomi med henblik på at skabe en 
større bevidsthed om egen viden og egne kompetencer.
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2. Aktionslæring

Aktionslæring er en metode, der bruges til at udvikle praksis ved kontinuerligt at 
eksperimentere med og reflektere over praksis. der tages udgangspunkt i de er-
faringer, praktikeren allerede har, og ved at systematisere, forvalte og reflektere 
over disse erfaringer bliver praktikeren medforsker i egen praksis. i aktionslæring 
beskæftiger man sig med tavst indlejrede logikker via en proces, hvor praktikeren 
(her: pædagoger) sætter ord på forundringer og reflekterer over hverdagens ruti-
ner. Herved zoomer pædagogen skiftevis ind på og distancerer sig fra egen praksis.

Aktionslæring er kaldt for ’lillebror’ til aktionsforskning. Aktionsforskning, der har 
historiske rødder tilbage til 1940‘erne, er en praksisnær forskningstype, som dels 
har til formål at producere ny viden gennem forskning, dels at iværksætte nye 
handlinger eller aktioner. Aktionsforskning ses i mange afskygninger og kan både 
gennemføres i samarbejde mellem praktikere og forskere, eller ved at praktikere 
forsker i egen praksis (Bayer et al. 2004: 17f). i dette projekt er begge dele i spil. 
Qua projektets dobbelte formål har vi både fungeret som følgeforskere og som 
udviklingskonsulenter, hvorved ikke alene følgeforskningen har spillet en stor rolle, 
men også praksisudviklingen i de enkelte institutioner har været væsentlig. derfor 
kan vi ikke benævne ’Aktionslæring i dagtilbud‘ som et aktionsforskningsprojekt, 
men foretrækker at kategorisere det som et aktionslæringsprojekt.

i det følgende vil vi gennemgå metodens fem faser for derefter at eksemplificere 
dem med en case fra projektet. Afslutningsvis vil vi gøre rede for de teoretiske rød-
der, der har inspireret aktionslæringen.

2.1. Aktionslæringens fem faser
Som udgangspunkt for gennemførelsen af aktionslæring i daginstitutionerne har vi 
knyttet an til en aktionslæringstilgang udviklet af KLEO6 (Plauborg et al. 2007), hvor 
processen analytisk kan inddeles i fem faser. de fem faser kan ses som idealtyper 
for, hvordan vores aktionslæring kan forløbe, men faserne vil uundgåeligt gribe ind 
i hinanden undervejs, og forholdene i den enkelte institution vil gennem projektet 
bestemme de konkrete forløbs nærmere omstændigheder.

I første fase i et aktionslæringsforløb er omdrejningspunktet at formulere en forun-
dring7, der tager udgangspunkt i egen praksis, og som er så konkret, at den muliggør 
afprøvning af konkrete aktioner og efterfølgende refleksion. dette er vigtigt, da 
forundringen skal skabe motivation og energi til at arbejde videre med emnet samt 
være middel til at fokusere i forløbet. På baggrund af forundringen formuleres et 
eller flere spørgsmål, som indkredser, hvad man gerne vil blive klogere på i sin prak-

6  Professionsinstituttet KLEO – Ledelse og Organisationsudvikling er et institut under Professionshøjskolen 

UCC.

7  i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har vi valgt at anvende udtrykket ’forundring’ frem for ’problemstilling’ for at 

undgå at fokusere opmærksomheden på det problematiske, men i højere grad at vende fokus mod hvad 

pædagogerne undrer sig over og gerne vil blive klogere på.
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sis. En forundring kan være mange ting. Med en forundring kan man eksempelvis 
undersøge, hvad rummelighed er for os i institutionen, hvordan børnene forholder 
sig til konflikthåndtering, eller hvordan vi dokumenterer på en måde, så det giver 
anledning til refleksion og læring. Forundringen kan også handle om, hvordan vi 
hjælper de stille piger med at udvikle venskaber, hvordan vi forbedrer forældre-
samarbejdet i forhold til den gode morgenaflevering i institutionen, hvordan vi 
kan være mere rummelige over for de børn, der kræver ekstra opmærksomhed, 
eller hvordan vi kan optimere vores møder, så der bliver plads til flere pædagogiske 
diskussioner.

Forundringen kan således både være af undersøgende og eksperimenterende ka-
rakter. det vil sige, at man – når man i anden fase skal iværksætte aktioner – enten 
kan igangsætte en nærmere undersøgelse af forundringen, eller kan forsøge at blive 
klogere på forundringen ved at eksperimentere med nye hensigtsmæssige måder 
at tilrettelægge praksis på. Med udgangspunkt i forundringen igangsættes små, 
konkrete eksperimenter (aktioner) i praksis, som ikke tidligere har været iværksat 
eller er blevet undersøgt nærmere. Med andre ord skal man i aktionslæring gøre 
noget, man ikke tidligere har prøvet. Aktionerne skal ikke være store og forkromede 
og kræve langvarig planlægning, men kan være en eller flere konkrete handlinger, 
der nemt kan sættes i værk med kort frist. Ofte er det de mere jordnære tiltag, der 
får størst effekt på lang sigt. Plauborg definerer en aktion som „et eksperiment, der 
iværksættes med henblik på at lære af og raffinere praksis, og som knytter sig til en 
bestemt problemstilling“ (Plauborg et al. 2007: 43f).

I tredje fase observeres den valgte aktion systematisk. inden aktionen igangsæt-
tes er det vigtigt, at observatørerne har gjort sig klart, hvad de skal kigge efter, da 
det ellers kan være en stor udfordring at sortere i de mange indtryk, der kan være 
i løbet af en aktion. Selv om det til tider kan virke ømtåleligt at skulle observere 
hinanden, er det en afgørende proces for læringen i aktionslæringen, da man her 
systematisk ser med nye øjne på praksis. For at observationerne kan fastholdes og 
bære frugt, kan de registreres i en logbog, men det er også en mulighed for eksem-
pel at tage billeder, video eller optage lyd eller interviews på diktafon. Ligegyldig 
hvilken form man vælger, er det en god ide at nedskrive observationerne eller 
optage dem, så det bliver nemmere at genkalde sig detaljer og viderebringe ob-
servationer til kolleger.

Efter at observationerne af aktionen er indsamlet, afholdes den reflekterende sam-
tale. denne samtale er den fjerde fase, hvor de medforskende pædagoger med 
hjælp fra følgeforskeren analyserer og reflekterer over den gennemførte aktion og 
den valgte forundring. det drøftes, på hvilken måde den iværksatte aktion og de 
konkrete observationer bidrager til, at de medforskende pædagoger bliver klogere 
på forundringen. Målet med den reflekterende samtale er at dele erfaringer, blive 
bevidst om egen viden og ikke mindst at udtænke nye handlemuligheder for prak-
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sis. Samtalen afsluttes med valg af en ny aktion, der kan hjælpe de medforskende 
pædagoger til at blive endnu klogere på forundringen (Plauborg et al. 2007).

i sidste og femte fase bearbejder de medforskende pædagoger og følgeforskeren i 
samarbejde processen ved enten mundtligt eller skriftligt at evaluere udviklingspro-
cessen og bearbejde deres erfaringer. det kan fx udmunde i konkrete ’opskrifter’ på 
den gode praksis, små notater med vigtigste læringsgevinster, oplæg på persona-
lemøder om det undersøgte emne eller i refleksioner over egen læring i forløbet: 
Hvad har vi opnået? Hvad har vi lært om vores forundring? Hvordan kan vi sikre, at 
vi videre arbejder efter vores idealer og fastholder vores refleksioner?

Efter den reflekterende samtale og den efterfølgende bearbejdning er aktionslærin-
gen ikke slut. ideen er, at processen fortsætter, så de erfaringer, de medforskende 
pædagoger har fået ved første aktion, kan anvendes og videreudvikles i endnu en 
runde med forundring, aktion, observation, refleksion, ny aktion osv. Måske skal 
forundringen justeres med de nye erfaringer fra aktionen, eller måske skal der 
formuleres en ny. Men oftest arbejder man videre med den samme og forfiner og 
raffinerer sin viden om emnet.

2.2. At være forskende og pædagog
At være medforskende pædagog vil først og fremmest sige, at man påtager sig en 
forskende rolle gennem et aktionslæringsforløb. i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har vi 
hentet inspiration til definitionen af den medforskende pædagog fra publikationen 
’Aktionslæring – læring i og af praksis‘ (Plauborg et al. 2007). Vi har i ’Aktionslæring 
i dagtilbud‘ arbejdet med denne definition:

Medforskende pædagoger undersøger systematisk praksis, og planlægger ekspe-
rimenter med henblik på at videnbasere og raffinere praksis og derved fremme 
pædagogernes læring. 

Med det centrale ord ’undersøger’ understreges det, at der er tale om en udfor-
skende tilgang, som stiller spørgsmål til praksis i dagtilbuddet. ’Systematisk’ refe-
rerer til en struktureret måde at indsamle data på i undersøgelsen af egen praksis. 
i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har pædagogerne lånt redskaber til dette arbejde fra 
forskningens verden (observation, fokusgruppeinterview, spørgeskemaundersøgel-
ser, analyse af dokumenter m.m.). Med ’planlægger’ menes en intentionel handling, 
og det understreger dermed, at undersøgelsen af praksis – herunder eksperimenter 
i et aktionslæringsforløb – ikke er spontane. Planlægningen er en forudsætning for 
øget indsigt og læring i aktionslæring, men ikke nogen garanti! ’Eksperimenter’ refe-
rerer til de aktioner – det vil sige de nye handlinger, som planlægges og afprøves i et 
aktionslæringsforløb med henblik på at bryde med rutiner i pædagogernes praksis – i 
troen på, at nye erfaringer giver nye handlemuligheder. ’Videnbasere’ og ’raffinere’ 
henviser til den bagvedliggende tese i aktionslæring, nemlig at pædagoger



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd14

 „…i højere grad bliver mere bevidste om, hvad det er de gør, ved at sætte ord på 
det, og at det at man bliver mere bevidst om det man gør i sidste ende kan føre 
til en raffinering og udvikling af praksis“ (Plauborg et al. 2007: 14).

’Pædagogernes læring’ understreger, at målet for medforskende pædagoger er 
egen læring. det vil sige, at formålet med aktionslæring er at styrke pædagogernes 
kompetence i forhold til at kvalificere og forbedre praksis i dagtilbud.

2.3. Case: Den gode fællessamling…vi vil fylde mere i suppen!
Umiddelbart kan det at holde fællessamling ses som en relativt simpel rituel 
pædagogisk aktivitet. Nærmere betragtet er det, som nedenstående case 
illustrerer, ret komplekst at organisere, lede og gennemføre en god fælles-
samling med mange børn i alderen 0-6 år.

2.3.1. Forundring

i dagtilbuddet har det gennem mange år været en fast tradition at afholde 
fællessamling for hele børnegruppen hver fredag. Således samles ca. 25 vug-
gestuebørn og ca. 45 børnehavebørn fredag formiddag 20-30 minutter om 
fællessang, leg m.m. Personalet har holdt fast i traditionen i mange år, men 
flere har gennem de sidste par år givet udtryk for dalende interesse for fæl-
lessamlingen og haft en oplevelse af, at disse fællessamlinger ikke længere 
gav mening: „Vi fik flere og flere kedelige oplevelser af fællessamlingen – vi 
var flere kollegaer, der sad og summede – skulle vi tage de små væk, skulle vi 
helt droppe samlingerne? Hvorfor holder vi egentlig fællessamling, når vi mil-
dest talt ikke synes, at det er så hyggeligt?“, lyder det fra pædagogen Jette, 
som sammen med kollegaen Tine beslutter sig for at lade udforskningen af 
fællessamlingerne være omdrejningspunkt for institutionens aktionslærings-
forløb. Tines og Jettes første forundring får derfor et undersøgende aspekt 
og lyder således: Hvorfor holder vi fællessamling?
 
2.3.2. Hypotese

Både Tine og Jette er meget optaget af den del af dagtilbuddets læreplan, der 
omhandler børnenes sociale kompetencer, og de mener, at netop fællessam-
lingerne kan bidrage til at understøtte børnenes sociale kompetencer, men at 
fokus på dette formål gennem de sidste par år er blevet mere utydeligt eller 
glemt – fællessamlingerne er blevet noget, der helst bare skal overstås – en 
rituel sproglig udveksling mellem børn og pædagoger hver fredag formiddag. 
det er Tines og Jettes hypotese, at en nærmere undersøgelse af begrundel-
serne for fællessamlingen i institutionen vil klargøre den pædagogiske værdi 
af fællessamlingen, samt at en sådan undersøgelse (i fald fællessamlingerne 
ønskes bibeholdt) må være et godt udgangspunkt for den videre kvalificering 
af fællessamlingsseancerne – så fællessamlingerne igen opleves som mere 
meningsfulde, berigende og hyggelige for såvel børn som voksne. Hvis de 
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pædagogiske argumenter og værdierne bag fællessamlingen er tydelige, er 
det også lettere for hele personalegruppen at støtte op om den gode praksis, 
når det gælder samling, er argumentet fra de to pædagoger.

2.3.3. Aktioner

Som led i første aktion udarbejder Tine og Jette en liste med ’hovedingredi-
enser til den gode fællessamling’ samt et spørgeskema til personalegruppen. 
Listen med hovedingredienser bliver til på baggrund af en drøftelse med 
følgeforskeren, hvor Tines og Jettes iagttagelser, erfaringer samt teoretiske 
perspektiveringer inddrages. det er deres intention, at spørgeskemaunder-
søgelsen og deres bud på hovedingredienserne skal bruges til at videnbasere 
behovet for at udvikle fællessamlingerne samt give input til, hvordan fæl-
lessamlingerne kan kvalificeres. Tine og Jette ønsker endvidere, at listen og 
spørgeskemaet kan bruges til at skabe øget bevidsthed i personalegruppen 
angående den pædagogiske argumentation for fællessamlingen på en sådan 
måde, at det giver mening for personalegruppen at koble den pædagogiske 
argumentation og de pædagogiske processer i fællessamlingerne til dagtil-
buddets læreplan.

i spørgeskemaet bliver kollegaer blandt andet bedt om at forholde sig til føl-
gende ’hovedingredienser i den gode fællessamling’:
• Både børn og voksne skal være aktive
• der skal være noget visuelt
• der skal være krop og bevægelse
• Kendte sange
• En rød tråd

i spørgeskemaet og på et personalemøde opfordres Tines og Jettes kollegaer 
blandt andet til at komme med input på baggrund af følgende spørgsmål:
-  Hvilke elementer i læreplanen oplever du kommer til udtryk i 

’hovedingredienserne’?
-  Hvordan definerer vi, at et barn deltager i et socialt fællesskab?
-  Hvilke øvrige pædagogiske tiltag ved fællessamlingen sigter mod at styrke 

børnenes deltagelse i sociale fællesskaber?
-  Konkrete mål for børnenes deltagelse i sociale fællesskaber under 

fællessamlingen?

På baggrund af viden fra spørgeskemaerne og diskussionerne på personale-
mødet arbejder Jette og Tine videre med at kvalificere fællessamlingerne ud 
fra forundringen: Hvordan kan vi skabe bedre forudsætninger for at under-
støtte den sociale kompetence og fællesskabsfølelsen til vores fællessamling? 
der planlægges en række aktioner, nye eksperimenter, som skal bidrage til 
kvalificering af fællessamlingerne. Tine og Jette tager ’forskerbrillerne’ på, 
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iagttager børnenes samspil, roller og reaktioner. de iagttager kollegaer og sig 
selv, læser artikelmateriale osv. i nogle aktioner er der fokus på at gå nye veje 
i forhold til, at pædagogerne understøtter børnene i at være tydeligere me-
daktører. i andre aktioner er pædagogerne under luppen. der eksperimen-
teres eksempelvis med pædagogen som en tydeligere aktør og organisator 
– hvor observatøren har fokus på procesledelse, krop, stemme, sprog m.m. 
Eksperimenterne bibringer dimensioner og viden, som Tine og Jette arbejder 
videre med i kvalificeringen af fællessamlingerne.

2.3.4. Iagttagelser, refleksioner og bearbejdning

Jette og Tine mødes med følgeforskeren i alt fem gange. Her har følgeforske-
ren mulighed for at deltage som observatør til fællessamlingerne eller se på 
videomateriale, der illustrerer aktioner, som er gennemført ved fællessam-
linger, hvor følgeforskeren ikke har været til stede. iagttagelser og erfaringer 
samles op og bearbejdes i den reflekterende samtale, hvor der på baggrund 
af refleksioner og perspektivering også planlægges nye aktioner. Som led i 
bearbejdningen af erfaringerne fra aktionslæringsforløbet udarbejder Jette 
og Tine på et af de sidste møder en tjekliste, som bliver en slags guideline til 
personalet. Tjeklisten inkluderer ’Listen med de gode ingredienser til fælles-
samlingen’, men listen er blevet justeret og forfinet undervejs og inkluderer 
nu også punkter vedrørende planlægningsprocedurer m.m. de enkelte stuer 
skiftes til at planlægge fællessamlingerne, og det er således Tines og Jettes 
intention, at tjeklisten skal bruges til at sikre en højere og mere ensartet kva-
litet under fællessamlingerne.

Undervejs i aktionslæringsforløbet gentager Tine udtrykket ’mere i suppen’: 
„Det er en succes – vi skal hælde mere i suppen“, lyder det eksempelvis. de to 
pædagoger giver udtryk for, at de har fået god opbakning fra kollegaer til at 
gå i front med at revurdere fællessamlingen. de mener, at de har fået med-
vind til deres aktionslæringsforløb, fordi det har været tydeligt for mange 
kollegaer, at der burde gøres noget ved fællessamlingerne. der er ofte ble-
vet talt om det, men ikke handlet på det – „Der har været så meget andet 
at prioritere“. Tine og Jette giver desuden begge udtryk for, at det er deres 
meget konkrete og virkelighedsnære fokus, som har haft størst betydning 
for deres oplevelse af, at ’det virker’. Jette reflekterer over, hvorfor hun tror, 
aktionslæringen virker:

„Vi går og gør en masse ting per automatik. Hvad er det, der giver dig den 
forundring? – hvad er det, som gør, at jeg ønsker at skabe en forandring? Jeg 
tror, at det handler om, at vi arbejder ud fra den tanke i aktionslæringen, at 
der er et konkret problem – man irriteres lidt over … Man tør eksperimentere 
mere, når det starter i det små. Det er mere overskueligt. Og når man så 
oplever, at kollegaerne synes, at det er godt – ja så får man lyst til at fylde 
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mere i suppen! … Til foråret når vi skal holde cirkusfest – vi kan bruge nogle af 
de elementer, vi har lært – til at planlægge cirkusset – både planlægningen og 
udformningen kan udvikles gennem den metode“.

Jette og Tine summerer op, hvad deres studier over fællessamlingen især 
har bidraget med. En væsentlig erfaring er, at planlægning og forberedelse 
spiller en stor rolle. Ligeledes synes aktionerne at have genereret mere viden 
omkring barnet og pædagogens rolle som aktører under fællessamlingen:

„Det virker altså, når personalet er mere forberedt! Listen med hovedingre-
dienser og tjeklisten har været et rigtig godt indspark til konkretisering af, 
hvem der gør hvad hvornår. Det er blevet en succes; der er en helt anderle-
des stemning omkring fællessamlingen nu. Og det har styrket bevidstheden 
om, hvorfor fællessamlingen er vigtig og hvordan det også er et rum, hvor 
vi i den grad understøtter børnenes sociale kompetencer samt oplevelsen af 
fællesskab“.

da følgeforskeren er på besøg for sidste gang drøfter Tine og Jette, hvad de-
res aktionslæringserfaringer i øvrigt har bidraget med. 

„Aktionerne fører mere med sig end først antaget. Jeg synes, at vi tænker 
anderledes: det har ændret vores arbejde. Vi tænker mere over nye løsninger 
– det har været skønt at opleve, hvor lidt der egentlig skal flyttes – det har 
givet hele huset en aha-oplevelse“.

„Det er svært at sige – jeg tror at vi i forhold til huset – der er meget mere 
fokus på at reflektere – prøv at se det var lige det, du gjorde … ahh det – det 
var det, der virker – og så det at vi får det sagt, får sat ord på vores praksis“.

2.3.5. Professionsviden om den gode samling …

En samlings kompleksitet kan fornemmes, mærkes rent fysisk og mentalt, 
mens processen er i gang. den gode stemning kan registreres i glade børn og 
voksne. Stemningen lader sig afspejle gennem engagement, mimik, krops-
sprog og deltagelse. Omvendt er det også let at aflæse den mindre gode fæl-
lessamling – ukoncentrerede børn og voksne, der gerne vil videre til noget 
andet. Hvis sidstnævnte stemningsbillede kommer til at dominere, er det på 
tide at stoppe op og revurdere fællessamlingens formål.

det gjorde Jette og Tine. de brugte aktionslæringen til at gå på opdagelse i 
fællessamlingen med henblik på at kvalificere denne og genopdage fælles-
samlingens pædagogiske gevinster for børnegruppen – i dette tilfælde koblet 
til dagtilbuddets læreplan. Aktionslæringen blev på baggrund af systematisk 
videnindsamling og videnbasering en anledning til at begrebsliggøre, hvor-
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dan pædagogernes egen procesledelse – herunder pædagogernes organisa-
toriske, kommunikative og sociale repertoire – spiller en afgørende rolle i 
understøttelsen af den gode fællessamling. Og forløbet gav også anledning 
til, at dagtilbuddet fik opstillet en række kvalitetskriterier for den gode fæl-
lessamling. dermed formulerer dagtilbuddet selv indikatorer for kvalitet på 
baggrund af erfaringerne fra egen kontekst. 

2.4. Teoretisk forankring
Aktionsforskning er ikke en given størrelse. der er forskellige definitioner af 
begrebet og forskellige tilgange til og fortolkninger af videnskabelige, teoretiske 
og metodiske forhold. desuden er der forskel på, hvordan og med hvilket sigte 
aktionsforskningen udføres på den internationale arena. der er dog fællestræk 
i form af de historiske rødder og interessefelter (Furu 2007: 14). Afgørende in-
spirationskilder og udviklingskræfter går tilbage til pragmatismen og dermed 
den amerikanske uddannelsesfilosof John deweys (1859-1952) forsøg på at 
forene teori og praksis samt tyskeren Kurt Lewins (1890-1947) gestalt- og so-
cialpsykologiske studier (Funch 2007: 54-58, Zeichner & Noffke 2001: 6, Furu 
2007: 13-37). dewey efterstræbte at skabe vidensproduktion i praksisfeltet og 
havde samtidig et ideal om demokratisk deltagende praktikere. Lewin forsøgte at 
forstå de socialpsykologiske processer i forskellige (arbejdsmæssige) relationer 
og grupper ved at påvirke gruppen for på den måde at skabe forandringer og 
derpå studere effekterne heraf. Lewin havde en ide om, at praktikere i samar-
bejde med forskere gennem forskning i egen praksis må søge at udvikle praksis. 
dette er grundtanken i hans aktionsforskningsmodel, som har betydet, at mange 
regner ham for at være faderen til den klassiske aktionsforskning (Lewin 1946). 
Lewins aktionslæringsmodel er blevet benævnt som deltagerorienteret, fordi 
han lægger vægt på det løbende samarbejde mellem praktiker og forsker, hvor 
både praksis og viden produceres i vekselvirkningen mellem praktiker og forsker. 
Lewin anskuer aktionsforskningsprocessen som cyklisk, hvor elementerne plan-
lægning, aktion, observation og refleksion indgår. denne cykliske måde at tænke 
et udviklingsforløb på er i dag karakteristisk for forskellige aktionsforsknings- og 
aktionslæringsmodeller.8

i efterkrigstiden arbejdede man i Europa videre med nogle af Lewins tanker, blandt 
andet i kraft af grundlæggelsen af Tavistock-instituttet i 1946, som var kraftigt in-
spireret af Lewin (Zeichner & Noffke 2001: 10). Lewins model har dog også stået for 
skud, da kritikere har ment, at forskeren har haft en for styrende rolle, og der ikke 
har været nok fokus på den sociale forandring i aktionsforskningen. ifølge kritik-
ken kunne forskeren indtage en manipulerende rolle qua hans / hendes centrale 
position i processen. i forlængelse af denne kritik udviklede William Foote Whyte et 
aktionsforskningskoncept, som han kaldte for ’deltagende aktionsforskning’. Med 

8  http://www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm
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denne model skulle forsker og praktiker samarbejde hele vejen gennem projektet, 
og praktikerens og forskerens rolle skulle være mere ligeværdige (Bayer et al. 2004: 
19, Furu 2007: 17). 

i dette projekt lægger vi os op af Whytes deltagende aktionsforskning, da vi har en 
intension om, at samarbejdet mellem følgeforsker og medforskende pædagog skal 
afspejle, at de medforskende pædagoger selv definerer forundringer og aktioner, 
og at de selv sætter rammen for den efterfølgende refleksion. For at understøtte at 
aktionslæringsforløbene tager udgangspunkt i, hvad de medforskende pædagoger 
selv finder relevant at arbejde med, har følgeforskerne forsøgt ikke at være for sty-
rende i interventionen, men har i stedet bidraget med facilitering af processerne, 
inspiration til teorier og metoder, råd og vejledning samt et fremmed blik udefra 
med mere.

Ud over inspirationen fra deltagende aktionsforskning har vi skelet til Chris Argyris‘ 
teori om ’Actions Science’. Cirka 25 år efter Lewin viderebragte han tanken om at 
udvikle praksis via refleksion og handling i praksis (Argyris 1985). Praktikerens re-
fleksion skulle øges gennem bevidstliggørelse af de tavst indlejrede logikker. Han 
mente, at der ofte var diskrepans mellem, hvad man gør, og hvad man siger, man gør. 
i sin teori om espoused theories og theory-in-use hævder han, at mennesket bygger 
sine udtrykte teorier om, hvad det gør, på idealer og normer samt forestillinger om, 
hvordan det ønsker at agere i praksis. Samtidig styres menneskets handlinger af 
baghovedmodeller, praksisteorier og værdier, det ikke selv er bevidst om. Formålet 
med bevidstgørelsen af de tavse logikker er at gøre den tavse-teori-i-anvendelse 
(theori-in-use) bevidst, for dermed at lette transformationen af erfaringen til læring 
og dermed udvikle praksis (Tiller 1999: 48f, Argyris et al. 1985: 82). Schön har fore-
slået, at for at praktikere kan minimere den føromtalte diskrepans, må de reflektere 
mere systematisk over deres praksis, således at de styringsmekanismer, de egentlig 
handler efter, bliver udtrykt (Schön 1983).

Som grundlag for opfattelsen af, at der er diskrepans mellem det udtrykte og de 
egentlige handlinger, ligger der en forståelse af, at mennesket har en tavs viden, 
som ikke bliver italesat. Argyris skriver, at 

„The point is, of course, that intelligent action is informed by highly skillfull and 
complex reasoning, most of which is tacit“ (Argyris et al. 1985: 52). 

Med anvendelsen af begrebet ‘tacit’ bidrager han til en diskussion om, hvad viden 
er, samt hvordan mennesker ved, hvad de ved. denne diskussion omkring tavs vi-
den tager sit afsæt i Michael Polanyis ‘The Tacit dimension‘. i teorien om tavs viden 
(tacit knowing) er hans hovedargument, 

„...that we can know more than we can tell“ (Polanyi 1966: 4).
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Pointen er, at mennesker besidder viden, der er så integreret i deres handlinger, 
at den hverken er bevidstgjort eller kan sættes på ord af personen selv. i forhold 
til praktikerne betyder det, at de bruger deres tavse viden, når de udfører deres 
arbejde kompetent, selv om denne viden ikke har en sproglig form (Polanyi 1966: 
3-25, Wackerhausen 1993: 195).

dette syn på viden har været inspirationskilde blandt aktionsforskere, og tanken om 
at eksplicitere den tavse viden og dermed gøre praktikerne mere bevidste herom, 
har ført til ideer om måder, hvorpå handling og refleksion kan føre til udvikling 
af praksis. En måde at hjælpe dette på vej er at reflektere systematisk i samar-
bejdende grupper, hvilket også adskiller praktikerens refleksion og handling i akti-
onsforskning og -læring fra den refleksion og handling, der almindeligvis udføres. 
Når praktikeren er medforsker, er formålet ikke bare at problemløse, men også at 
undersøge de bagvedliggende årsager til, at det givne problem opstår, for derved at 
kunne ændre på de handlinger, der medfører problemerne (Cohen et al., 2001: 227, 
Schön 1983, Argyris 1985). Nye perspektiver og andres spørgsmål, problemstillin-
ger og provokationer kan hjælpe praktikere til at omdanne erfaringer fra hverdagen 
til bevidst læring og dermed undgå at blive viklet ind i rutiner og selvfølgeligheder. 
Følgeforskerens fornemme opgave er her at skabe rammerne for, at praktikere mø-
des systematisk og får de nødvendige udfordringer for, at en kreativ og udviklende 
praksis kan forekomme, samt at give teoretiske og anvendelige input som redskab 
til refleksion (Tiller 1999: 47).
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3. Praksisnære forundringer

’Aktionslæring i dagtilbud‘ har været en anledning til at lægge luppen ned over den 
helt nære pædagogiske hverdag, som udfordrer eller sætter forundringer i gang i 
den konkrete kontekst. Netop det udgangspunkt synes at have været motiverende 
og øget deltagernes lyst til at arbejde med nye tiltag og eksperimentere med nye 
tilgange i pædagogiske processer. Pædagogerne giver udtryk for, at fokus på hver-
dagsprocesserne og hverdagsviden har styrket den fagprofessionelle identitet, 
blandt andet fordi aktionslæring som metode har hjulpet til at sætte ord på nuan-
cerne og den kompleksitet, der er en del af den professionelle opgavevaretagelse i 
dagtilbuddet. i dette kapitel vil vi ved hjælp af en case eksemplificere, hvordan de 
medforskende pædagoger gennem arbejdet med aktionslæring får styrket deres 
fagprofessionelle identitet og viden. Først vil vi dog se på de videnfelter, som de 
medforskende pædagogerne har undersøgt, og gøre os overvejelser om fordelin-
gen af disse.

3.1. Valgte temaer i aktionslæringsforløb
Nedenfor følger en oversigt over centrale videnfelter, som pædagogerne valgte at 
undersøge og udforske. Listen dækker de temaer, som har været omdrejningspunk-
ter for aktionslæringsforløbene i de 31 institutioner. Vi har delt temaerne op i to 
kategorier:

1. Pædagogiske processer
2. Organisatoriske forhold

Tallene i parentes angiver, hvor mange gange det enkelte tema har optrådt som 
enten hovedtema eller dimension i en forundring i et aktionslæringsforløb. Blandt 
de 31 dagtilbud har flere arbejdet med mere end et enkelt aktionslæringsforløb, 
enten fordi der deltog flere teams, eller fordi man nåede at tage fat på et nyt 
aktionslæringsforløb.

Pædagogiske processer:
- Anerkendelse / ressourceorienteret pædagogik (10)
- Barnets selvhjulpenhed (4)
- Bleskift (2)
- Børns medbestemmelse (5)
- innovation (3)
- Konfliktløsning (5)
- Legepladsens indretning / betydning for pædagogikken (2)
- Modtagelsen af nye børn (2)
- Måltidet / madkultur (5)
- Overgange (4)
- Rummelighed (4)
- Ture ud af huset (4)
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Organisatoriske forhold:
- Evaluerings- og dokumentationsarbejde (4)
- Mødekultur / personalemøder (3) 
- Stueopdeling (2)
- Videndeling / samarbejde / trivsel på tværs af stuer (4)

Temaerne indikerer tydeligt, at det er viden om hverdagens pædagogiske processer 
i dagtilbuddets nære praksis, der er blevet vægtet og prioriteret højest blandt de 
medforskende pædagoger. Når anerkendelse / ressourceorienteret pædagogik er 
det tema, som flest har beskæftiget sig med, kan det skyldes:

-  At der både i forskningsverdenen og på praksisfeltet gennem de seneste år er 
kommet øget fokus på den professionelle omsorgsgivers relationskompetence 
i et didaktisk perspektiv. Mange publikationer har fokus på anerkendende rela-
tioner og ressourceorienteret pædagogik, og der bliver udbudt kurser, efterud-
dannelse og konferencer med pædagoger som målgruppe om emnet. derfor 
er det ikke overraskende, at pædagogerne orienterer sig mod dette videnfelt 
(Westmark 2002; Lynge 2004).

-  de medforskende pædagoger giver i materialet udtryk for, at de oplever, at 
der inden for normalområdet kommer flere børn med særlige behov i dagtil-
bud. Børn, der ifølge pædagogerne ’fylder meget’, børn som kan være ’svære 
at rumme’ eller børn, som bliver bærere af etiketter som eksempelvis ’sårbare 
børn’, ’udsatte børn’, ’curlingbørn’ eller ’projektbørn’. disse børn fordrer, at 
pædagogerne fokuserer på den professionelle omsorgsgivers handlemønstre i 
samspillet, at pædagogerne finder nye pædagogiske tilgange gennem profes-
sionalisering af relationsarbejdet og at de aktiverer eller udforsker feltet med et 
fagprofessionelt sprog. Medforskende pædagoger har ønsket at eksperimentere 
med nye tilgange i samspillet med disse børn.

Undersøgelser af og eksperimenter med organisatoriske forhold i dagtilbud-
det har også spillet en (overraskende) central rolle blandt valget af forundringer. 
Følgeforskergruppen har fået det indtryk, at en relativ stor del af de deltagende 
dagtilbud har været meget optaget af at finde nye tilgange i forhold til at forbedre 
samarbejdsstrukturer, videndeling og trivsel. datamaterialet peger endvidere på, at 
de medforskende pædagoger vælger at zoome ind på organisatoriske forhold i et 
aktionslæringsforløb i de tilfælde, hvor man (oftest lederen) føler sig presset til at 
effektivisere arbejdsgange. 

Fælles for ovenstående temaer er, at de blev rammer for pædagogernes medpro-
duktion og eksplicitering af viden om hverdagsprocesserne i dagtilbuddet. inden 
for hvert tema har pædagogerne således med udgangspunkt i en aktuel udfordring 
formuleret forundringer, hypoteser, eksperimenteret, reflekteret og bearbejdet ny 
viden. Vi skal i det følgende se nærmere på, hvordan et aktionslæringsteam blandt 
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de 31 deltagende dagtilbud valgte at arbejde med aktionslæringen som en anled-
ning til at ændre, raffinere og videnbasere og / eller effektivisere deres pædagogi-
ske praksis. Sigtet er at illustrere, hvordan professionsviden kan udvikles gennem 
et aktionslæringsforløb fra partikulære, ofte meget personbundne og kontekstuelle 
erfaringer til mindre kontekstbunden og mere præcis viden om et videnfelt, der er 
relevant for den nære praksis.

For at give læseren indblik i, hvordan et typisk aktionslæringsforløb for pædagoger 
i dagtilbud kan se ud, er eksemplet skrevet som en case med ’klip’ fra pædago-
gernes observationsnotater, logbøger samt interview med følgeforskeren og følge-
forskerens iagttagelser. Med henblik på at illustrere typiske dilemmaer, pointer og 
udfordringer for dagtilbuddenes arbejde med aktionslæring bliver casen efterfulgt 
af en kort opsummering af de refleksioner, som følgeforskergruppen har gjort sig i 
forbindelse med aktionslæringsforløbet – med særlig fokus på aktionslæringsmeto-
dens muligheder i forhold til at fremme og tydeliggøre professionsviden.

3.2. Case: Man kan være anerkendende på et højere plan …
Lone og Pernille er pædagoger og kollegaer. de arbejder sammen om en 
gruppe vuggestuebørn i Halsnæs Kommune. Kamilla, som er praktikstude-
rende, deltager også i aktionslæringsteamet. 

3.2.1. Forundring

Lone giver udtryk for, at hun oplever den to-årige pige Amalie i vuggestue-
gruppen som en pige, der til tider kan være ret svær at rumme, at samspil-
let med hende ofte ender i konflikter. Ved første møde med følgeforskeren 
fortæller Lone, at hun oplever Amalie som en nærmest beregnende, ma-
nipulerende og meget kontaktsøgende pige: „ja nogle gange lader vi os 
provokere af barnet, og vi kommer tit til at skælde ud – og vi vil faktisk 
rigtig gerne ændre på dette“. Pernille supplerer: „Amalie har også meget 
travlt med at styre de andre børn samt at have styr på de andre børn. Hun 
bidrager ofte til konfliktskabende situationer, hvis de andre børn ikke vil / 
kan som hende“.

Lone og Pernille fortæller om en række situationer, hvor ovenstående op-
levelser spejler sig – hverdagssituationer, som de begge forundres over, 
situationer, som de begge gerne vil udforske og blive klogere på. de oplever, 
at Amalie har været mere ked af det i den seneste tid, ’mere pylret’, og de 
fortæller, at det muligvis hænger sammen med, at moderen har fået nyt ar-
bejde. de har prøvet at tale med Amalies mor om situationen. „Jeg synes det 
er svært med den mor – moren bakker meget væk …“, lyder det fra Pernille.

Teamet beslutter sig i første omgang for, at deres overordnede forundring skal 
lyde: Hvordan kan vi arbejde med en mere anerkendende tilgang til Amalie?
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Lone, Pernille og Kamilla drøfter med følgeforskeren, hvordan de skal gribe 
deres udfordring an, så de kan få nye erfaringer og nye handlemuligheder, 
der kan hjælpe med at bryde skæld-ud-mønstret i rækken af de uhensigts-
mæssige konfliktsituationer, som kan opstå med Amalie. i samtalen peger 
pædagogerne på nogle forhold, der ligger uden for institutionen. For eksem-
pel forældrenes håndtering af Amalie, der i de medforskende pædagogers 
optik influerer på og muligvis forklarer noget af Amalies adfærd i vuggestuen. 
Teamet har erkendt, „at det er svært med den mor“ og beslutter, at de gerne 
vil udvikle og blive klogere på deres egen anerkendende tilgang. „Vi har altid 
været anerkendende i vores tilgang til børnene, men vi har sikkert også flere 
knapper at skrue på“, lyder det. de medforskende pædagoger og følgeforske-
ren bliver enige om, at det er nødvendigt med en indsnævring, før forundrin-
gen kan blive brugbar at arbejde med. det er nødvendigt dels at præcisere, 
hvad vi forstår ved en anerkendende tilgang, dels at lægge luppen ned over 
en konkret situation, hvor der handles anderledes. En konkret tilbageven-
dende udfordring er spisesituationen, beretter Pernille:

„Hver gang vi lige har sat os ved bordet, skal Amalie tisse og skal have en 
voksen med. Hun bruger ikke ble længere, så det er vigtigt, at hun kommer på 
toilettet, inden vi kommer ind til bordet. Det opfordrer vi hende til – men hun 
nægter. Det bliver ofte konfliktfyldt, fordi Amalie skal på toilettet hver gang, 
vi sidder ved bordet. Hun bliver nødt til at få en voksen med, hvilket er svært 
at håndtere med de mange små – netop når vi lige har sat os, og så er det, at 
vi synes: nu er det nok“.

de beslutter sig for at ’forske’ i disse spisesituationer med henblik på at blive 
klogere på, ’hvad der egentlig sker’, samt se på deres egen tilgang til Amalie. 
inden næste besøg vil de nøje iagttage, hvad der sker i situationen og ikke 
mindst prøve et eksperiment af. Lone foreslår, at de næste gang, når situatio-
nen opstår – i stedet for at lade sig irritere over Amalies ubelejlige tissetrang 
ved frokostbordet – vil prøve en ny tilgang. den konkrete forundring bliver 
således: Hvordan kan vi hjælpe Amalie med at styre uden om konflikter om-
kring tissesituationen og dermed skabe bedre betingelser for frokostmåltidets 
begyndelse?

3.2.2. Aktion

„Amalie skal selv lære at gå på toilettet uden en voksen. Vi vil prøve at respek-
tere Amalies behov for at gå på toilettet, når hun sidder ved frokostbordet, 
men i stedet for at gå med hende, vil vi eksperimentere med at give hende lov 
til at gå på toilettet alene“. de vil iagttage, hvad der sker med Amalie samt 
iagttage, hvordan Lone kommunikerer med Amalie under eksperimentet. de 
beslutter sig således for, at Pernille og Kamilla skal observere situationen, og 
at Lone skal prøve at imødekomme Amalies ønske ved at give hende lov til 
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selv at gå på toilettet. Forinden har de drøftet, hvilke tegn på en anerken-
dende tilgang, de gerne vil efterleve i situationen, når Amalie udfordrer dem 
og de andre vuggestuebørn i spisesituationen.  

3.2.3. Hypotese

Pernille er spændt på situationen: „Det er faktisk meget at mestre, når man 
kun er to år, men på den anden side, Amalie er faktisk ret så fremmelig på 
nogle områder“. Pernille forestiller sig, at Amalie sandsynligvis ikke vil finde 
det så interessant at skulle tisse, når der ikke følger en voksen med. de mener 
også, at eksperimentet vil hjælpe dem med at bryde deres eget mønster – 
herunder automatreaktionen, der tilsiger dem, at vuggestuebørn på to år 
ikke går på toilettet alene. Og aktionen vil måske også hjælpe dem med at få 
øje på andre sider af Amalie end dem, de plejer at se. Måske fører aktionen 
til en højere grad af selvhjulpenhed og selvværd hos Amalie?

3.2.4. Iagttagelser

Lone, Pernille og Kamilla har i hverdagen gennem flere uger høstet nye erfa-
ringer med samspillet med Amalie, og de har indsamlet data gennem kollega-
observation, videooptagelse og logbogsnotater. Lone beretter med stolthed, 
da teamet møder følgeforskeren ved næste besøg:

„Det er helt utroligt. Problemet er løst. Det er pludselig ikke længere så inte-
ressant at ’tisse’ midt i frokosten. Det sker stort set ikke mere – jeg tror især, at 
det er vores ændrede tilgang til situationen. Vi reagerer ikke automatisk med 
irritation som tidligere – det i sig selv har hjulpet“.

Sammen med følgeforskeren zoomes ind på de situationer, som er blevet 
iagttaget. der kigges på materialet og lyttes til kollegaobservationerne. 
Pernille refererer til en observation:

„Inden børnene sætter sig, aftaler Lone med Amalie, at hun i dag selv skal gå 
ud at tisse – uden en voksen. Amalie: ’Jeg skal ikke tisse’. Ganske få minutter 
efter vuggestuebørnene er samlet sammen omkring frokostbordet sammen 
med de voksne, skal Amalie ’tisse’. Lone møder Amalie med rolig stemme, 
roligt kropssprog og et smil: ’ja det må du gerne, du må gerne gå ud og tisse’. 
Amalie hopper ned fra stolen, går på toilettet alene (og hun tisser rent fak-
tisk!) … Amalie får anerkendelse af Lone: ’Det var du god til Amalie, du var god 
til at holde vores aftale, og det var rigtigt flot, at du kunne tisse helt alene’“.

de medforskende pædagoger fortæller, at de i øvrigt har bemærket, at der 
generelt har været færre konflikter med Amalie, efter at de er begyndt at 
være mere opmærksomme på samspillet med pigen – og ikke mindst deres 
egen tilgang i interaktionen. de har registreret, at hyppigheden af Amalies 
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tissetrang under frokosten er dalet en hel del. deres observation af, at 
Amalie reagerede positivt på udfordringen, får dem endvidere til at fundere 
over, om Amalie – udover at blive mødt med anerkendelse – måske har brug 
for flere udfordringer i hverdagen? disse overvejelser bliver til input i den 
fælles overvejelse i den videre drøftelse. den reflekterende samtale kommer 
således til at kredse om den anerkendende tilgang og et mere nuanceret blik 
på Amalie. 

3.2.5. Refleksioner

Under den reflekterende samtale spørger følgeforskeren mere systema-
tisk ind til iagttagelserne og de nye erfaringer. Fokus fastholdes på de nye 
erfaringer og på forundringen: Hvordan kan vi hjælpe Amalie med at styre 
uden om konflikter omkring tissesituationen og dermed skabe bedre betin-
gelser for frokostmåltidets begyndelse? dette spørgsmål udspringer af den 
overordnede forundring: Hvordan kan vi arbejde med en mere anerkendende 
tilgang til Amalie? i den reflekterende samtale er der først fokus på pædago-
gernes egen oplevelse af aktionen – i første omgang ud fra Lones perspektiv. 
Følgeforskeren interviewer: „Hvad gjorde du? Hvad gjorde Amalie, hvad skete 
der ellers? De andre børns reaktion?“ osv. Lone beskriver sin egen oplevelse af 
situationen og giver især udtryk for, hvor overrasket hun er over betydningen 
af hendes egen justering (gennem krop, stemme m.m.) i forhold til Amalie. 
det er meget tydeligt for observatørerne og Lone selv, at Lone i situationen 
viser positive følelser for Amalie gennem sprog, krop og stemme. Lone fulgte 
Amalies initiativ og gav ros og anerkendelse for det, Amalie mestrede. Fra 
Lone lyder det:

„Jeg har altid været anerkendende i forhold til børnene. Men når man går i 
dybden, kan jeg se, at der er mange ting, man kan gå ned i, og man kan være 
anerkendende på et højere plan. Det at få nogle flere ord på det, man gør eller 
ikke gør – det virker for mig. Jeg er meget mere bevidst om, hvad der virker. 
Det kan jeg virkelig bruge til noget“.

i anden del af samtalen drøfter de medforskende pædagoger med følgefor-
skeren, hvad der er det særlige interessante ved de nye erfaringer, og hvad 
de kan bruge dem til i hverdagen. det giver anledning til en række reflek-
sioner, erkendelser og ikke mindst lyst til at udforske samspillet med Amalie 
nærmere. Samtalen kredser i høj grad om den anerkendende tilgang. Om 
hvordan man som pædagog kan tilrettelægge pædagogiske processer ud fra 
barnets potentialer. de vil gerne læse litteratur og teori om anerkendelse og 
ressourceorienteret pædagogik, og de vil gerne afprøve flere aktioner, hvor 
der fortsat er fokus på den anerkendende tilgang med henblik på at hjælpe 
Amalie og dem selv med at styre uden om konflikterne. de drøfter også, 
hvorvidt de nye erfaringer peger på Amalie som et barn med særlige forud-
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sætninger. Både Lone og Pernille tilkendegiver, at de ikke tidligere har tænkt 
dette perspektiv med i håndteringen af de uhensigtsmæssige situationer med 
Amalie. Så de beslutter, at de vil undersøge det nærmere, og de beslutter sig 
tillige for at læse materiale om børn med særlige forudsætninger som klang-
bund for den videre udforskning af forundringen. den nye aktion går således 
ud på at invitere Amalie med til billedlotteri i selskab med de større børn fra 
en anden stue. Pædagogerne vil iagttage Amalies reaktion på udfordringen, 
og de vil observere indikatorer på deres anerkendende tilgang i samspillet. 
Aktionslæringstemaet vil endvidere lave en kurv med særligt udvalgt legetøj, 
der kan udfordre Amalie. Samtalen afrundes med at samle op på de væsent-
ligste pointer og praktiske aftaler: Hvem gør hvad hvornår? Hvornår er næste 
møde med følgeforskeren og hvilken type teorier og materialer forventes 
læst inden næste møde? osv.

de medforskende pædagoger oplever, at det fokus, aktionslæringen er med 
til at skabe, hjælper dem med at tackle udfordringen på en konstruktiv måde: 
„Vores fokus på Amalie hjælper os med at tackle vores frustration, træthed og 
irritation over for barnet på en meget konstruktiv måde, fordi det knytter an 
til nye handlinger“.

3.2.6. Flere aktioner

Pernille, Lone og Kamilla bliver meget optagede af at undersøge situatio-
nerne med Amalie. de oplever en stor gevinst ved at ’lægge luppen’ ned over 
et enkelt barn, som Pernille udtrykker det. Læringen fra den første aktion 
motiverer dem til at blive klogere på deres samspil med Amalie gennem 
nye aktioner samt at læse og perspektivere til teori, som er relevant for de 
udfordringer, som de står med. de næste aktioner kredser alle om den over-
ordnede problemstilling: Hvordan kan vi arbejde med en mere anerkendende 
tilgang til Amalie? – men med forskellige undersøgelsesperspektiver og 
forskellige læringsgevinster, der igen afføder nye spørgsmål og nye perspek-
tiver på Amalie. dette giver – sammen med studiet af ressourceorienteret 
pædagogik og børn med særlige forudsætninger – anledning til, at teamet 
funderer videre over, hvorvidt Amalie er et barn med særlige forudsætninger 
samt anledning til at spotte endnu et potentiale hos Amalie. Lone siger:

„Det er ufatteligt, så godt artiklerne passer på Amalie på rigtig mange områ-
der. Det har været en genial måde at lære noget om det på, fordi vi har koblet 
det til dagligdagen og vores arbejde med Amalie. Det hjælper os virkelig med 
at forstå nogle af hendes handlinger. Jeg tror dog ikke, at hun på alle områder 
er så kvik igen, men aktionen med billedlotteriet har absolut været en øjenåb-
ner for os. For det første var det rart at se, at Amalie endelig kunne give slip 
– hun kan blive helt stresset af at skulle have så meget styr på de andre børn. 
Her oplevede vi for en gang skyld, at hun fordybede sig og koncentrerede sig 
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om sit eget. Vi er i hvert fald blevet mere opmærksomme på, at vi skal huske, 
at Amalie måske nogle gange er klar til nogle større udfordringer end det, vi 
oftest tilbyder“. 

Pernille pointerer, at observationerne har en værdi, som rækker ud over 
den konkrete situation: „Jeg synes, at aktionen peger på, at vi med fordel 
kunne mixe børnene noget mere på kryds. Vi skal generelt tænke de store 
børn mere ind. Vi skal finde nogle tidspunkter, hvor vi voksne skal blive bedre 
til at udfordre dem, der er mere fremmelige eller store – skabe rammer for at 
udfordre de store i vuggestuen. Hvordan kan vi gøre det? Det må vi tage op i 
personalegruppen“.

Teamet fortsætter således med at træne og skærpe bevidstheden om en 
anerkendende tilgang til Amalie samtidig med, at de gennem nye aktioner 
eksperimenterer med nye pædagogiske tilgange og processer, der hjælper 
Amalie med at styre uden om potentielle konfliktsituationer. de to sidste 
aktioner, som teamet søsætter i projektperioden, har ligeledes hverdagskon-
tekster som læringsarena. Pædagogerne lægger luppen ned over to hver-
dagssituationer, der ligeledes ofte kan give anledning til konflikter.

3.2.7. Bearbejdning 

På møderne med følgeforskeren samles løbende op på den viden, som de nye 
erfaringer og nye erkendelser medfører. På det sidste møde med følgeforske-
ren drøftes, hvad aktionslæringen især har bidraget med, samt hvordan nye 
erfaringer og nye erkendelser kan sikres værdi i institutionen i fremtiden. Her 
følger nogle klip fra denne samtale: 

„Vi har ændret rutiner og talt om, hvad det er, vi gør med hende. Vi har snak-
ket meget omkring, hvad er det her anerkendelse er for noget. Fået sat nogle 
flere ord på og fået en viden om, hvordan vi kan agere anderledes i nogle 
situationer, når det handler om børn som Amalie. … Vi tror, der sker noget, 
og at det er af nogle grunde, men så har vi set nogle helt andre grunde, fordi 
vi har haft det fokus og virkelig set hvad der sker. … Det har været rigtig godt 
at være fokuseret på ét emne, på et barn. Den viden, vi har fået gennem det 
fokus, kan vi bruge i mange andre sammenhænge.

Jeres besøg udefra har givet os et skub. Vi tænkte anderledes inden, I kom. 
Det krævede meget mod fra min side at diskutere det her, men man bliver 
meget mere bevidst, når vi får sat ord på, og når man har luppen ned over sig 
selv og børnegruppen“.

der er, som tidligere omtalt, en stor risiko for, at den viden, som genereres i et 
aktionslæringsforløb, forbliver hos de pædagoger, som har arbejdet direkte 
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med aktionslæring. For at sikre, at den nye viden også får værdi uden for 
aktionslæringsteamet, er det derfor væsentligt, at der løbende bliver gjort 
status over, hvordan værdifuld viden kan formidles og få transferværdi for 
andre. Pædagogerne vælger, at deres næste indsats skal være at inddrage 
resten af personalegruppen i arbejdet med aktionslæring.

3.2.8. Udvikling af og i praksis

Ovenstående case peger på, at erfaringerne fra aktionslæringsprojekterne i dagtil-
bud har været en anledning til, at pædagogerne er blevet mere bevidste om evnen 
til at se, interagere og støtte de børn i dagtilbuddet, som pædagogerne i udgangs-
punktet har oplevet som udfordrende, svære at rumme, særligt sårbare eller udsat-
te i forhold til den øvrige børnegruppe i dagtilbuddet. i og med at de medforskende 
pædagogers udviklingsarbejde tog udgangspunkt i et emne, de selv fandt relevant, 
og at deres arbejde udmundede i konkrete ændringer for deres praksis, blev akti-
onslæringsprojektet nærværende for de medforskende pædagoger. de ændrede 
ikke alene nogle væsentlige ting i deres praksis, men tilegnede sig igennem deres 
arbejde med aktionslæring også nogle udviklingsbaserede erfaringer med forskel-
lige måder at udvikle praksis på. 

disse erfaringer og de efterfølgende gevinster, som pædagogerne i ovennævnte 
case, men også de andre medforskende pædagoger fik erfaringer med, vil vi komme 
nærmere ind på i det følgende kapitel.
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4. En lærings- og 
selvstændigheds fremmende metode

de fleste medforskende pædagoger fortæller i datamaterialet om læringsgevinster, 
positive forandringer i praksis og nye erkendelser som følge af deres deltagelse i 
aktionslæringsforløbene – og en efterfølgende følelse af større selvstændighed og 
selvfølelse som repræsentant for den pædagogiske fagprofession. dette fremgår 
blandt andet af nedenstående:

Vigtigheden af at kunne fortælle en ny skoleleder om, hvad vi kan, det er rigtig 
vigtigt for mig, fordi det kan godt være svært for et pædagogisk personale at 
være under en skole, fordi vi er jo ’kun pædagoger’, men vi ved nu, at vi kan 
gøre en forskel. Jeg kan nu sige, at vi har en faglighed og vi kan sige, hvordan 
vi gør det, vi kan observere og komme med eksempler på, hvad der sker i en 
børnegruppe, og hvordan den udvikler sig… skolen lytter nu meget til, hvad vi 
kommer med og byder ind med. Når man føler sig meget professionel, så tør man 
godt sige en masse ting, vi kommer frem med en faglig stolthed, der er sket en 
udvikling fra at være pædagog med et lille p til et stort p (pædagog, Gribskov).

Men hvad er det mere konkret i aktionslæringsforløbene, der giver pædagogerne 
dette udbytte? Før vi går tættere på pædagogernes erfaringer med aktionslæring, 
vil vi pointere, at det naturligvis ikke forholder sig sådan, at læringen udelukkende 
kan tilskrives aktionslæring som metode. Når vi har spurgt ind til de fagprofessio-
nelles læringsudbytte, er det for det første naturligt, at det er metodens fordele 
som kommer til at træde tydeligst frem. For det andet er det en gammel socialpsy-
kologisk erfaring, at forsøg får medvind, idet engagementet fra alle parter er større. 

i den anvendte model for aktionslæring gennemfører pædagogerne fem selvstæn-
dige men sammenhængende arbejdsprocesser. Vi har analyseret vores datamate-
riale for at få klarlagt pædagogernes erfaringer med de forskellige arbejdsformer. 
det har resulteret i disse fem temaer, som behandles i dette kapitel:

• Gevinster ved at handle
• …med hjælp fra systematikken
• At fokusere
• Skrivning gør tankerne synlige, men…
• At observere, at dokumentere – og evaluere.

Afslutningsvis relateres resultaterne af pædagogernes konkrete erfaringer til deres 
oplevelse af øget selvstændighed som professionelle. 

4.1. Gevinster ved at handle
i arbejdet med aktionslæring ligger der en form for indbygget handletvang i og 
med, at der stilles krav til, at der udføres aktioner, som der efterfølgende reflek-
teres over. de medforskende pædagoger har udtalt, at det faktum, at der kommer 
en følgeforsker og besøger dem, virker som et venligt pust i nakken, hvilket igen 
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bidrager til, at de faktisk får handlet. det at arbejde med aktioner som eksperimen-
terende handlinger i praksis har for de medforskende pædagoger været en øjen-
åbner i forhold til, at de selv kan tage de små skridt og gøre de store forskelle ved 
for eksempel at „gøre noget andet end det, vi plejer“, bryde rutiner og vaner eller 
„snyde rygmarven“. det har samtidig også givet dem energi til det videre arbejdet 
med praksisudvikling, som en pædagog fra København her giver udtryk for:

Jeg synes, at vi i vores lille aktionslæringsgruppe har fået et sandt kick af at ar-
bejde sammen på denne måde. Vi har fået meget mere lyst og energi til at handle 
i stedet for bare at snakke om, hvad vi kan gøre (pædagog, København).

Flere institutioner oplevede også, at fordi de var med i et organiseret projekt, blev 
det mere legitimt ’bare at handle’. dette betød, at nogle institutioner fik afprøvet 
og lavet om på ting, som de længe havde overvejet, men som før kun var blevet 
ved snakken. Medforskende pædagoger, der før snakkede om, at de skulle have lov 
til at gennemføre praksisudvikling, tog sagen i egen hånd og brugte aktionslæring 
som en anledning til at gå nye veje. Flere steder er det at sætte eksperimenter i 
gang efterhånden blevet en ny vanlig praksis, og medforskende pædagoger udtaler, 
at de mere og mere tænker i aktioner i hverdagen. dette betyder, at det ikke kun 
var under og lige efter følgeforskerens besøg, der blev eksperimenteret og reflek-
teret, men at det pædagogiske arbejde mere generelt er præget af nytænkning og 
refleksion.

Når jeg er på stuen, så kommer forundringerne bare til mig. Men det, jeg virkelig 
har kunnet bruge, det er at tænke i aktioner. At vi kan gøre det, og det. Det er 
en sjov måde at tænke, nå, det virker ikke, ok, men hvad så, så prøver vi det …. 
(pædagog, Allerød).

Medforskende pædagoger oplever det som særlig betydningsfuldt for kvalificerin-
gen af deres praksis, at de oftere sætter mål for deres handlinger, hvilket medførte, 
at de udtænker nye handlinger og bearbejdede disse ud fra en større systematik.

4.2. … med hjælp fra systematikken
Vi tør næsten ikke sige det, men det plejer altså at være sådan, at vi evaluerer a 
la ’hvordan gik det?’ – og så siger vi næsten altid – ’det gik da meget godt’. Det, 
der har været den afgørende forskel denne gang, det har været systematikken og 
fokus – at vi har haft fælles fokus og fælles ønske om at forbedre vores modta-
gelse af nye børn. Systematikken har især betydet, at vi kom ud over den med ’at 
det gik da meget godt (pædagog, Halsnæs).

i arbejdet med pædagogisk udvikling har systematikken været en afgørende faktor. 
For at nå ud over forståelser som ’det går da meget godt’ og ’sådan plejer vi at gøre’, 
er der blevet planlagt og struktureret. i første omgang har det været afgørende, at 
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det gennem en struktureret samtale er blevet klargjort, hvilke forforståelser de in-
volverede pædagoger havde i forhold til det emne og den forundring, de arbejdede 
med. de medforskende pædagogers øgede bevidsthed om deres forforståelser har 
medført en mere kvalificeret udvælgelse af, hvad de har ønsket at understøtte i 
deres praksis, og hvad de har ønsket at afvikle. 

i en institution i København arbejdede de med rummelighed, og deres første op-
gave i aktionslæringen var følgelig at afklare, hvad de forstod ved rummelighed. 
En sådan fælles forståelse var vigtig for den videre indsats mod at skabe en rum-
melig institution. Senere i arbejdet med rummelighed var deres fokus rettet mod 
at være mere rummelig over for et enkelt barn. Her blev det igen vigtigt for de 
medforskende pædagoger at afklare forforståelser. Men denne gang med deres 
tilgang til det udvalgte barn som omdrejningspunkt. disse to processer var begge 
strukturerede, i og med at de medforskende pædagoger systematisk gennemgik 
deres erfaringer og pædagogiske viden både omkring rummelighed og barnet ved 
blandt andet at begrebsafklare begrebet rummelighed og komme nærmere deres 
egen forståelse ved at sætte sig ind i teorier og artikler om emnet samt reflektere 
over deres egne erfaringer.

Afklaringen af deres forforståelser blev et godt udgangspunkt for dem til at blive 
klarere på deres pædagogiske mål i forhold til arbejdet med den rummelige in-
stitution og det barn, de havde valgt at sætte fokus på. i institutionen udarbej-
dede de konkrete værdikriterier for den gode rummelige praksis, hvilket giver 
anledning til udarbejdelsen af et planlagt og struktureret arbejde for at nå disse 
kriterier og mål.

i de medforskende pædagogers videre arbejde med at opnå deres pædagogiske 
mål, blev systematikken også central. Både i planlægningen af deres aktioner, under 
indsamlingen af data, der skal bringe viden om aktionerne og i den efterfølgende 
bearbejdning af de indsamlede observationer kom systematikken dem til gode. den 
gav plads til pædagogiske refleksioner i planlægningen af aktionerne, tid til udvik-
ling af konkrete observationspunkter i forberedelsen til observationerne og rum 
for detaljerede beskrivelser og refleksioner på baggrund af de indsamlede data i 
den reflekterende samtale. de medforskende pædagogers systematiske fordybelse 
i praksis gav anledning til at få sat nye ord på deres udfordringer og forundringer 
og dermed forebygge at evalueringen af praksis ender i udtalelser som ’det går da 
meget godt’. denne oplevelse har ikke bare denne ene institution i København fået, 
men flere har givet udtryk for, at planlægningen og systematikken i arbejdet har 
positive følger.

Planlægningen er overskriften på det hele – der kan man sige øv, hvorfor bruge 
tid på det – men det er en god investering … vi bliver bedre og mere engagerede 
i det, mere stolte af vores fag. Det har været fedt at opleve (pædagog, Halsnæs).
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Vi fik lavet uskrevne regler til skrevne. Tingene er eskaleret – det afføder mere 
skriv – det afføder, at vi får mere lyst til at systematisere … (pædagog, Halsnæs).

Erfaringer fra projektet har vist, at hvis denne systematik skal lykkes og fordybelsen 
skal medføre den lyst og ekstra energi, som pædagogen ovenfor taler om, kan det 
være en god idé at indsnævre fokus, således at de medforskende pædagoger kun 
arbejder med en lille børnegruppe, en afgrænset problemstilling eller en konkret 
situation fra hverdagen. Vi vil i det følgende udfolde, hvilken betydning dét at fo-
kusere kan få for et aktionslæringsforløb, de involverede praktikere og den videre 
læring.

4.3. At fokusere
… i fasen, hvor vi fik rammet projektet ind, lærte vi at trække det personlige ud af 
det (pædagog, København).

de medforskende pædagoger i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ oplever, at aktionslæ-
ringsmetoden er rammeskabende for en særlig fokusering i kraft af arbejdet med 
at indkredse og afgrænse en forundring. den reflekterende samtale med fokus på 
beskrivelser og fortolkninger af konkrete situationer er også rammeskabende. Når 
pædagogerne oplever det at fokusere som en særlig luksus og en meget berigende 
måde at lære på, hænger det blandt andet sammen med, at fokus og struktur i 
samtalen er med til at sikre en etisk funderet dialog om praksis.

i den ideelle reflekterende samtale holdes fokus ikke på de faktorer, der er rela-
teret til det personlige, men til sagen, og de pædagogiske overvejelser er i stedet 
centrale. Fokus på sagen kan være yderst gunstigt, da kollegaobservationer og 
fælles refleksioner ellers kan blive en ømtålelig affære – dette fordi pædagogers 
praksis ofte er tæt relateret til personlige værdier og overbevisninger (Plauborg 
et al. 2007).

i denne sammenhæng bliver Michael Husens teori om det fælles tredje relevant. 
Han skriver blandt andet at: 

„Vigtigheden i det fælles tredje er, at der er et ydre fælles fokus, som de involverede 
er optaget af. Hver enkelt, der er med i det fælles tredje, skal kunne føle sig som 
værende en del af projektet“ (Husen 1996). 

Husen siger endvidere, at der med fokus på det fælles tredje underbygges en pæ-
dagogisk og etisk dimension, hvor dagsordenen ikke er magtforhold relationerne 
imellem, men den værdifulde sag hvor forholdet imellem parterne forbliver lige, og 
at relationen er præget af respekt. Pædagogerne fremhæver undervejs i projektet 
netop vigtigheden af at have fokus på det fælles tredje. For eksempel beskriver en 
pædagog, hvad det betyder, at der holdes fokus i den reflekterende samtale:
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… det gode er, at man lettere kan gå efter bolden nu end at sidde og snakke i 
krogene. Man er tvunget til at få bolden i mål og komme i dybden med praksis 
(pædagog, København). 

Vi har gennem projektet erfaret, at når fokus fastholdes på, hvad der udspiller sig 
i praksis under aktionen, og dermed skabelsen af det fælles tredje, opstår der et 
tillidsfuldt rum i den reflekterende samtale – et rum, hvor pædagogerne erfarer, 
at der lige præcis gås efter bolden. dette betyder, at der skabes en dialog om prak-
sis, som befordrer, at man bliver klogere på praksis og – ikke uvæsentligt – at det 
bliver sjovere at beskæftige sig med det pædagogiske arbejde, som det udtrykkes i 
nedenstående citat:

Det pædagogiske arbejde bliver nemmere og sjovere, fordi man ved, at den an-
den lytter, og det bliver sjovere, fordi vi kan komme længere, når folk kan komme 
ud over kanten med at sige, at det har jeg lyst til, fordi det giver vores børn det 
og det’ (pædagog, Gribskov). 

Det med at fokusere på noget helt småt og bestemt har været rigtig godt. Vi har 
givet os selv lov til at være helt konkrete…’(pædagog, København).

Vores data peger således på, at det at bevare fokus har indflydelse på lysten til 
udførelse og udvikling af det pædagogiske arbejde samt effekt på tilliden mellem 
pædagogerne i institutionen. Samtidig tyder det på, at fokus bidrager til, at pæda-
gogerne i højere grad får sat ord på deres pædagogiske visioner, handlemåder og 
forståelser og dermed får en større bevidsthed omkring deres faglighed og profes-
sionelle viden.

det fælles fokus som aktionslæringsmetoden lægger op til, har altså været med til 
at fastholde fokus på de pædagogiske diskussioner, frem for det personlige, hvilket 
har styrket den tillidsfulde kultur mellem pædagogerne, men også den faglige stolt-
hed omkring, hvad pædagoger kan. Ved at få diskuteret de pædagogiske spørgsmål 
gennem en fokuseret og systematisk dialog, er det blevet mere tydeligt for de med-
forskende pædagoger i projektet, hvilke kompetencer og hvilken viden de besidder. 
En anden måde, pædagogerne har forsøgt at tydeliggøre deres pædagogiske viden 
og kompetencer, er gennem skriftliggørelse, hvilket vil være omdrejningspunktet i 
det følgende.

4.4. Skrivning gør tankerne synlige, men …
det generelle indtryk er, at hverdagsrytmen i dagtilbuddets interne kontekst har 
svært ved at understøtte idealet om pædagogen som ’medforskende’, især hvis det 
fordrer tid og rum til skriftliggørelse af refleksioner samt skriftlig bearbejdning af 
disse. i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har det ikke været intentionen, at medforskende 
pædagoger skulle producere større bearbejdede og dokumenterende tekster un-
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der og efter aktionslæringsforløbet. Velvidende at pædagoger og ledere ikke ønsker 
at bære et større afrapporterings- og dokumentationspres end det, de i forvejen 
forventes at levere, har følgeforskerteamet fra starten pointeret, at der ikke blev 
stillet forventninger om større afrapporteringer.

der er således ikke blevet stillet krav til medforskende pædagoger om en bestemt 
afrapporteringsgenre, men alle medforskende pædagoger er blevet opfordret til 
løbende at skrive mindre referater af den reflekterende samtale samt opfordret til 
at anvende den elektroniske logbog, som har været tilgængelig på hjemmesiden  
www.aktionslaering.dk. 

Skriftlighed giver mulighed for øget refleksion, faglig præcision og bevidstgørelse og 
faciliterer videndeling. ifølge Olga dysthe gør skriftligheden det muligt at organisere 
tankerne, finde dem frem igen og komme videre i tænkningen. 

„Skrivning gør tankerne synlige“ (dysthe 2001: 16). 

Skriftligheden fører dermed til dybdelæring i stedet for overfladisk læring, fordi 
skriftligheden kan åbne op for erkendelser hos skribenten, der kan få en udviklende 
betydning. Følgeforskerteamet opfordrede derfor til skriftlighed (for eksempel at 
udarbejde referater af den reflekterende samtale), med henblik på at skabe gode 
forudsætninger for at medforskende pædagoger kunne få et godt grundlag for vi-
dendeling samt videre drøftelser med resten af personalegruppen.

Trods kraftig opfordring lykkedes det kun for omkring halvdelen af de deltagende 
dagtilbud at benytte sig af muligheden for at bidrage på hjemmesiden. det viste sig 
snart, at det var en (for) stor udfordring for mange pædagoger at prioritere denne 
opgave – også selv om der i mange tilfælde blev givet ekstra tid og opbakning fra 
dagtilbuddets ledelse.

Skriftligheden er der, hvor det har været sværest at få systematiseret og fastholdt 
viden. Der gives ressourcer til at pædagogerne kan gå fra og skrive her hos os, 
men det bliver ikke gjort i høj nok grad (pædagog, København).

Enkelte pædagoger gav udtryk for, at det kun kunne lade sig gøre at gå på besøg 
på aktionslæringshjemmesiden, fordi de mødtes uden for arbejdstid for at skrive, 
reflektere og forberede nye aktioner. Andre pædagoger oplevede stor opbakning 
fra ledelse og kollegaer til ’at gå fra’ til diverse skriveopgaver. Følgeforskerteamet 
mødte ligeledes dagtilbud, hvor alle fagprofessionelle pædagoger havde faste 
ugentlige tider til at prioritere skriftlighed omkring dokumentation i dagtilbud. Men 
langt de fleste medforskende pædagoger gav dog udtryk for, at det at finde tid og 
ressourcer til at besøge hjemmesiden og prioritere det skriftlige arbejde her forblev 
vanskeligt og affødte en masse dårlig samvittighed i forhold til projektdeltagelsen. 
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Følgeforskerteamet besluttede derfor halvvejs i forløbet at nedtone ambitionerne 
og dermed forventningerne til de medforskende pædagoger vedrørende logbogen 
og skriftligheden på nettet. En del medforskende pædagoger fortsatte dog med at 
lægge aktionslæringsforløb ind på hjemmesiden. den fælles logbog rummede såle-
des 70 aktionslæringsforløb ved projektets afslutning i foråret 2009.

At medforskende pædagoger kun i begrænset omfang bidrog til hjemmesiden skal 
også ses i lyset af at mange dagtilbud tilsyneladende ikke havde mulighed for at 
tilbyde medforskende pædagoger attraktive vilkår i forbindelse med arbejdet på 
den virtuelle platform. Følgeforskerteamet noterede sig, at dagtilbuddets eneste 
computer ofte stod i et hjørne i lederens kontor, og at pc‘en ofte var i stykker eller 
optaget! At nogle pædagoger oplever skriftligheden og arbejdet med pc‘en som 
distancerende i forhold til kerneydelsen kan ligeledes have hæmmet den interaktive 
deltagelse på den virtuelle platform: 

Det er som om, at det ikke er en del af (stue-) pædagogens faglighed at se sig selv 
som skriftlig. Pædagog er, når man gør noget med børnene / forældrene, ikke 
noget man gør med en computer (pædagog, Helsingør).

Uden for det virtuelle univers blev der imidlertid produceret store mængder do-
kumentationsmateriale – herunder også store mængder af skriftligt materiale. 
Følgeforskerteamet oplevede, at medforskende pædagoger producerede en over-
raskende stor mængde dokumentationsmaterialer i forbindelse med aktionslærin-
gen. Under dataindsamlingen udfærdigede pædagogerne notater fra iagttagelser, 
interviews, spørgeskemaundersøgelser, praksisfortællinger, analyseskabeloner, 
billede- og videoproduktion m.m. i bearbejdningsfasen producerede de løbende 
referater af aktionslæringsforløb, evalueringsskemaer, notater vedrørende værdig-
rundlag, refleksioner, PowerPoint-oplæg, plancher, plakater, pjecer og artikler m.m. 
disse dokumentationsmaterialer fungerede dels som led i den systematiske data-
indsamling som grundlag for de kollektive refleksioner i den reflekterende samtaler, 
dels fungerede de bearbejdede dokumentationsmaterialer som interne pejlemær-
ker for værdier og kvalitet eller som dokumentationsmaterialer, der orienterede sig 
eksternt (mod forældre, forvaltning m.m.). Netop dokumentation og evaluering vil 
være fokus i de næste afsnit, hvor indsamlingen af data ved hjælp af observationer 
vil være det første fokuspunkt.

4.5. At observere
For at praksisudvikling kan anskues som aktionslæring er det afgørende, at der 
forekommer kollegaobservationer af de forberedte aktioner. Når vi undervejs i 
projektet har bedt pædagogerne observere hinanden, har vi forsøgt at understøtte 
systematiske og fokuserede iagttagelser af aktionerne og konsekvenserne af disse 
for den pædagogiske praksis (Plauborg et al. 2007). Systematik og fokus bliver her 
relevant, da det som nævnt ovenfor kan hjælpe de medforskende pædagoger til 
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at fokusere på situationen og det pædagogiske indhold og ikke pædagogen som 
person.

Gennem samtaler med de medforskende pædagoger har vi erfaret, at det ikke alene 
kan være en udfordring at blive observeret – det kan også være vanskeligt at være 
observatør. Observatørrollen har været en opgave, som mange på den ene side 
har oplevet som spændende og inspirerende, og på den anden side som en meget 
intens opgave, der har krævet både tid og energi. de medforskende pædagoger har 
erfaret, at man i observatørrollen må være på dupperne og skrive så meget som 
muligt ned, da det kan være små detaljer, der kan være nøglen til viden om praksis. 
Flere har også nævnt, at de blev udfordret og klogere på deres egen praksis ved at 
observere andres, da de uundgåeligt kom til at reflektere eller genspejle deres egne 
handlinger i det, de så.

det er kommet bag på flere af pædagogerne, at de har fundet det svært at obser-
vere. Erfaringer fra forskellige udviklingsprojekter, hvor observationer var en del af 
projektet, viser, at det kan være en udfordring at observere. dette skyldes bl.a. „at 
der sker meget i en [praksissituation], og ofte foregår meget af det, der sker, på 
samme tid“ (Plauborg et al. 2007: 51f). Som observatør er det således afgørende at 
holde fokus i en mangfoldig praksis.

At observere og lade sig observere er med andre ord forbundet med en vis kom-
pleksitet. Væsentlige elementer er tillid til kollegerne og selvtillid til at turde gøre 
tingene anderledes og turde indøve og perfektionere den praksis, vi vælger at gøre 
anderledes (Weinstein 2008). Vores data afspejler, at når dette lykkes, bidrager ob-
servationsdelen til at kvalificere refleksionerne over praksis og skaber grundlag for 
nye eksperimenter og dermed ny viden. Observationerne giver ligeledes anledning 
til at se sin kollega i et nyt perspektiv, hvilket tydeliggøres i følgende eksempel:

Det var et overrasket og muntert personale, som ugen forinden havde set en kol-
lega i aktion på en helt anden måde, end de havde set og forestillet sig tidligere. 
Almindeligvis blev pædagogen ikke betragtet som en meget igangsættende og 
aktiv pædagog. At få øje på, hvor professionelt og konstruktivt, han gennemførte 
aktionen med drengene, var derfor en overraskelse. Stemningen var høj, men 
aktionen var på intet tidspunkt ude af kontrol, og børnene havde tydeligvis stor 
respekt for pædagogen.

Pædagogen selv var ikke i samme omfang overrasket over, at aktionen blev så 
stor en succes – han mente nok, at det eksperiment, han havde kastet sig ud i, 
ville blive modtaget godt af børnene, og han vidste også, hvad han plejede at 
kunne gennemføre sammen med dem. Men som pædagogen sagde, så varmer 
og styrker det lysten til nye aktioner, når man bliver positivt bekræftet af ens 
kolleger (notat fra følgeforsker).
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i ovenstående eksempel er der både tillid og selvtillid på spil, og det ses, at obser-
vationer kan bidrage til at løsne op for fastlåste forventninger. Her i forhold til en 
kollega, hvor det i andre sammenhænge kan være i forhold til en børnegruppe eller 
et enkelt barn. Brugen af observationer har gennem projektet vist sig at give ny 
viden om enten børn eller voksne. Når pædagogerne har skærpet blikket og kigget 
grundigt efter, har de ofte set et andet samspil mellem pædagoger og børn, end de 
i første omgang havde forventet:

Det har været givende at få lov til at tage en lille børnegruppe og være to pæda-
goger til nogle aktiviteter. Det er guld værd, fordi vi ser andre sider af børnene, 
fordi vi har tid til at tale med dem, og vi fokuserer sammen med dem… Jeg grif-
lede ned, og så læste jeg det op bagefter for en pædagog, og vi fik så mange 
guldkorn med på vejen (pædagog, København).

At observere kollegaer er en form for feltarbejde i egen praksis. i et sådant arbej-
de er det en udfordring at finde balancen mellem at være deltagende og tæt på 
praksis og samtidig at kunne distancere sig til den observerede praksis, således at 
man kan fortolke og analysere de indsamlede data uden at trække på gængse og 
lokalt herskende forklaringer og forforståelser i institutionen (Nielsen & Repstad 
1993; Gulløv & Højlund 2003). Når man som pædagog er tæt på begivenhederne 
i egen institution, er det for at komme ud over eget perspektiv vigtigt at spille 
djævlens advokat og systematisk lede efter data, der afkræfter ens forforståelser, 
således at der gennem refleksion skabes distance til feltet. Arbejdet som forsker 
i egen praksis kan virke (positivt) forstyrrende i forhold til den daglige rutine, da 
pædagogens arbejde bygger på fagspecifikke kategorier som en hjælp til den pæ-
dagogfaglige indsats, mens forskeren kontinuerligt forsøger at nedbryde sådanne 
kategorier for netop at kunne distancere sig til det pædagogiske arbejde med 
praksis.

At udøvelse af feltarbejde i egen praksis både har fordele og ulemper kan tyde-
liggøres i eksemplet, hvor en medforskende pædagog skal stille spørgsmål til sin 
kollega omkring hendes aktion. Forståelsen mellem de to pædagoger er øjensynlig 
klar med det samme – de har et fælles sprog i institutionen, hvilket kan føre dem 
langt på kort tid i deres daglige praksis. Men dette kan også være en ulempe, for 
hvad hvis de to pædagoger ikke tildeler ordene den samme betydning? Netop af 
denne grund er det vigtigt systematisk at gå ned i observationerne og få afklaret, 
hvilke forudfattede forståelser der er af praksis. En proces, hvor de medforskende 
pædagoger nærmer sig hinanden i deres forståelser – eller i hvert fald bliver mere 
klare på hinandens forståelser – er et godt udgangspunkt for god og kontinuerlig 
praksisudvikling. der findes således ikke én rigtig tolkning af praksis, men arbejdet 
med aktionslæring kan bidrage til at få flere forståelser på bordet – og til at få dem 
vendt og drejet. For at dette kan lykkes, må der sættes tid af til kollegaobservationer 
og den efterfølgende refleksion og bearbejdning.
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4.6. At dokumentere – og evaluere
i aktionslæringens faser er dokumentation og evaluering væsentlige størrelser i 
og med at de medforskende pædagoger gennem forløbet både indsamler data fra 
praksis samt beskriver, reflekterer over og bearbejder disse. Arbejdet med doku-
mentation og evaluering kan have mange forskellige formål, fx at beskrive praksis 
med henblik på at synliggøre, skabe refleksion omkring eller udvikle praksis eller 
have styring, standardisering og kontrol som formål. Uanset hvilket formål doku-
mentations- og evalueringsarbejdet har, vil det ifølge Andersen (2002) medvirke til 
at skabe ændrede forudsætninger for og forestillinger om den pædagogiske virk-
somhed. At arbejde med dokumentation er således ikke bare at fremstille den pæ-
dagogiske virksomhed neutralt. Og når fokus rettes mod en bestemt del af praksis, 
vil denne del blive fremhævet enten positivt eller negativt. Andersen understreger 
ligeledes, at bare fordi vi dokumenterer og evaluerer, opstår der ikke nødvendigvis 
forbedringer af praksis.

i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har de medforskende pædagogers arbejde bidraget til 
både at synliggøre, skabe refleksion over, udvikle og i visse tilfælde også standardi-
sere praksis. igennem de systematiske beskrivelser af praksis har de medforskende 
pædagoger både over for dem selv og potentielt også over for omverdenen skabt 
en tydelighed omkring, hvad det er, de kan, som pædagoger og profession mere ge-
nerelt. Samtidig har den efterfølgende refleksion og opfølgningen på denne i form 
af nye aktioner og refleksioner bidraget til pædagogernes refleksion omkring deres 
professionsviden og dermed også skabt muligheden for udvikling af denne. 

Erfaringer viser, at hvis dokumentation skal være anledning til pædagogisk udvik-
ling og overvejelser om praksis, er det afgørende, at forundringerne udspringer fra 
pædagogernes ’egen mave’, og at der er rum til fælles refleksion, dvs. både tid, 
men også en opbygget kultur, hvor der er plads til, at der stilles spørgsmålstegn ved 
eksisterende rutiner, praksisser og værdier (EVA 2007: 17, 20). Kan aktionslæring 
være med til at understøtte en sådan kultur? – og hvis den kan, hvad er så vigtigt i 
processen?

dokumentation og evaluering har været et emne, som en stor del af de deltagende 
institutioner har berørt, og nogle af de ovenstående spørgsmål og problemstil-
linger indgår i de deltagende institutioners aktionslæringsforløb. i en integreret 
institution i København har to ledere tilmeldt sig projektet. de har ønsket at skabe 
større ejerskab til evaluerings- og dokumentationsprocesserne hos pædagogerne. 
Lederne planlægger første aktion, hvor pædagogerne skal observere til en sports-
dag og efterfølgende vende tilbage med små stykker dokumentation og reflek-
sioner over, hvad de har set. det viser sig, at pædagogerne ikke er opsatte på at 
dokumentere og evaluere sportsdagen i samme grad, som lederne er. På baggrund 
af disse erfaringer afholder lederne et møde om dokumentation og evaluering i 
institutionen, som lægger op til, at pædagogerne selv kommer med input til eva-
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luerings- og dokumentationsformer, og at de selv udvikler konkrete ideer til, hvilke 
situationer der skal være udgangspunkt for deres arbejde. dette udmønter sig i en 
stor stak af praksisfortællinger og læringshistorier, som pædagogerne udformer. 
det giver lederne indsigt i betydningen af, at dem, som skal udføre dokumenta-
tionen og evalueringen, også selv får mulighed for at formulere målene, og at det 
sker gennem dialog og meningsskabelse mellem ledere og pædagoger. Herved 
bliver evaluerings- og dokumentationsarbejdet drevet af egen motivation og ikke 
præget af kontrol eller styring. det bliver til et praksisudviklingsprojekt med afsæt 
i pædagogernes visioner og refleksioner med udgangspunkt i den hverdag, som 
pædagogerne alligevel skal forholde sig til. Samtidig giver det et fagligt løft blandt 
pædagogerne og større professionel selvbevidsthed, når pædagogerne selv defi-
nerer deres arbejde med dokumentation og evaluering. dermed sætter de selv ord 
på det pædagogiske arbejde, de udfører med børnene, og udfordrer deres daglige 
rutiner. desuden bliver det tydeligt, at hvis dokumentations- og evalueringsarbej-
det skal være anledning til pædagogiske overvejelser og udvikling, må der skabes 
rum til det i institutionen, dvs. at der både må sættes tid af til arbejdet og være 
en vis åbenhed over for forandringer af praksis, selvfølgeligheder og normer i 
institutionen.

i en anden integreret institution i København har to ledere fokus på rummelighed 
både blandt kollegaerne og i barn/voksen-relationen. Med inspiration fra aktions-
læringens faser udvikler de deres brug af observationsskemaer9, således at det 
bliver et redskab til praksisudvikling, hvor både refleksion og handling er inkluderet. 
Skemaet bliver udgangspunkt for mange små aktioner i løbet af dagen, hvor de kan 
udfylde deres forundringer, aktioner, observationspunkter og observationer.

Jeg har fået et redskab til, at jeg kan skabe reflektionsrum. Jeg har haft viljen 
hele tiden, men det er mere, hvordan gør vi det. Det er et mirakel, observations-
skemaet. Der skal så lidt til. Der er ikke en lang teoretisk metode og en masse 
seancer, man kan gå lige til det. Man kan ikke gå forkert, fordi man har fokus på 
noget. Med ens øgede fokus bliver man bevidst om en ny vinkel, man skal have 
(leder, København).

deres erkendelse er, at det, for at lave godt og udviklende dokumentations- og 
evalueringsarbejde, ikke er nødvendigt at skrive store rapporter med indvik-
lede problemstillinger, men at de ved at bruge observationsskemaet løbende 
igennem dagen kan blive klogere på deres praksis og igangsætte refleksioner. 
Aktionslæringsmetoden hjælper dem til at skabe et mere struktureret arbejde 
med et fælles fokus på særlige dele af deres praksis. desuden er aktionslæring 
med til at gøre arbejdet med evaluering og dokumentation til en naturlig del af 
deres hverdag, hvor små som store udfordringer og forundringer kan gøres til 

9  Se bilag 3 for observationsskema.
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genstand for undersøgelse og refleksion. Lederne siger, at skemaet har været med 
til at skabe en refleksionsgrund og en faglig bevidsthed i deres og pædagogernes 
arbejde.

Lederne anvender observationsskemaerne på flere måder, både til at blive klogere 
på børnenes adfærd, samspil og udvikling m.m., men også til at blive klogere på 
hinandens og pædagogernes måde at håndtere forskellige situationer i praksis. Et 
eksempel på dette er:

Vi vil i fremtiden bruge observationsskemaerne til at få gode historier frem. 
For eksempel med Uffe, som ikke har været begejstret for at dokumentere. Vi 
kan bruge skemaerne til at lave observationspunkter på, hvorfor er Uffe så god 
til at få historierne frem fra børnene? – det kan vi andre lære noget af (leder, 
København).

Observationsskemaet bliver en integreret del af ledernes arbejde, da de for eksem-
pel inddrager det til både MUS-samtaler og stuemøder. Udbredelsen af skemaerne 
i institutionen er med til, at pædagogerne selv i deres dagligdag kan udvælge ind-
satsområder, bestemte børn eller andre emner, som de selv synes, det er vigtigt 
at fokusere på, og som endvidere kan hjælpe dem i deres praksis. På den måde er 
dokumentations- og evalueringsarbejdet med til at lade pædagogerne sætte dags-
ordenen i deres dagligdag og gennem dette arbejde formulere deres pædagogiske 
kompetencer, hvilket kan være med til at styrke den professionelle identitet og 
viden i institutionen.

Eksemplerne fra disse to institutioner i København stiller skarpt på nogle af de vigtige 
pointer, når man skal arbejde med dokumentation, evaluering og praksisudvikling 
og belyser også, hvordan aktionslæring kan bidrage til at gøre processen bedre, give 
pædagogerne mere ejerskab, give mening til arbejdet samt skabe mere naturlig 
forbindelse mellem dokumentation og evaluering og hverdagen i institutionerne. 
Nogle pointer, som især blev vigtige i institutionerne, var, at den dokumentation, 
der skaber dialog, og som tager udgangspunkt i egne visioner samt formulerer fæl-
les mål og mening, er mest udviklende og vellykket. desuden blev det klart, at det at 
inddrage hverdagens små og store dilemmaer er med til at styrke både pædagogers 
og lederes følelse af, at arbejdet er betydningsfuldt. Samtidig kan det, at pædago-
gerne selv er med til at udvælge, hvad de vil fokusere på, bidrage til at pædagogerne 
i højere grad er med til at sætte dagsordenen, og at deres motivation for arbejdet 
med praksisudvikling stiger.

4.7. Følelsen af større selvstændighed
Som det fremgår af det foregående afsnit, kan arbejdet med aktionslæring – og med 
dokumentation og evaluering i særdeleshed – understøtte de medforskende pæ-
dagogers fagprofessionelle viden. Men hvad kendetegner de professionelles viden 



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd42

og kunnen, og hvordan kan aktionslæring mere præcist bidrage til at understøtte 
denne? 

Hans Jørgen Staugård10 beskriver i sin artikel ‘Professioner i klemme‘, at professio-
ner historisk set blandt andet er kendetegnet ved at have monopol eller eneret på 
sin ydelse og ved at have en særlig specialviden og –kunnen11. der har dog gennem 
tiden været mange definitioner af professionsbegrebet i spil, og der har næppe 
været noget entydigt svar på, hvad en profession er. Hverken over tid eller mellem 
forskellige professionsforskere har der været udtalt klarhed. Staugård giver udtryk 
for et skift i professionsopfattelserne og fremhæver autonomi i dagligdagen som et 
betydeligt element – de professionelle har ifølge Staugård ret og pligt til selvstæn-
digt at vurdere situationer og handle derudfra. 

„Ret og pligt til selvstændigt at vurdere en situation og handle ud fra det har stor 
betydning for mange, og det er sandsynligt, at det vil blive tillagt endnu større 
betydning i fremtiden, når den relative autonomi ses i forhold til, at også opgaver 
inden for relationsprofessionernes område i stigende grad underlægges kvantitative 
målinger med fare for at store dele af de mellemmenneskelige relationer i arbejdet 
gøres til genstand for tidsstudier med efterfølgende detaljebeskrivelse og regelsty-
ring af de enkelte arbejdsprocesser, så rutine i effektivitetens navn bliver vigtigere 
end erfaring og indsigt“ (Staugaard). 12

Projekterne i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har vist, at de medforskende pædagogers 
styrkede fokus på de pædagogiske grundantagelser og forståelser, der ligger bag 
deres handlinger, kan føre til en følelse af øget indflydelse på eget arbejde. En med-
forskende pædagog sagde i et interview, at hvor hun før følte, at hun skulle spørge 
nogen om lov til at sætte eksperimenter i gang, havde de nu i institutionen ’taget 
skeen i egen hånd’. Nogle af de medforskende pædagoger har oplevet, at i takt med, 
at de i højere grad sætter dagsordenen i institutionerne og deres valg og handlinger 
bliver mere pædagogisk funderet, bliver de også bedre til at manifestere og udleve 
deres autonomi i praksis.

i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har de medforskende pædagoger blandt andet gennem 
aktionslæringen styrket deres selvstændighed i arbejdet ved at inddrage doku-
mentation under deres egenkontrol. dette er blandt andet sket gennem udarbej-
delse af procedurebeskrivelser og fastlæggelse af værdikriterier. Pædagogernes 
øgede bevidsthed omkring deres fagprofessionelle viden, der blandt andet kom-
mer til udtryk i disse beskrivelser, har således styrket følelsen af selvstændighed i 
nogle af de medforskende pædagogers arbejde. de medforskende pædagoger har 
fået øjnene op for, hvordan de selv kan bidrage til at sætte dagsordenen, uden at 

10  Leder af Videncenter for udvikling af professioner og professionsuddannelser, UCN.

11  http://www.ucn.dk/Forside/UCN/UCN_Udgivelser.aspx

12  http://www.ucn.dk/Forside/UCN/UCN_Udgivelser.aspx
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de behøver at spørge om lov. Ved selv at sætte standarder og sætte ord på deres 
praksis, er pædagogerne med til at definere deres virkelighed og præmisserne for 
denne.
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5. Aktionslæring sætter spor i 
institutionens kultur

På baggrund af erfaringer fra de 31 deltagende daginstitutioner i ’Aktionslæring i 
dagtilbud‘, har vi i de foregående kapitler peget på en række muligheder og per-
spektiver for at arbejde med aktionslæringsmetoden for pædagoger som fagpro-
fessionelle. Vi har gennemgået aktionslæringsmetoden i forhold til pædagoger, 
eksemplificeret metoden gennem to cases, analyseret hvilke erfaringer, pædago-
gerne har gjort sig i arbejdet med aktionslæringsmetodens grundelementer og vist, 
hvordan dette kan give pædagogerne en stærkere platform at stå på med henblik på 
at fremme videnbasering i praksis.

i dette kapitel vil vi undersøge, hvordan aktionslæring sætter spor i institutionens kul-
tur – og hvordan institutionens kultur påvirker udbyttet af aktionslæringsforløbene.

Analysen er inspireret af den svenske skoleforsker Gerhard Arfwedsons (1983) for-
ståelse af skolens organisationsform med en indre og ydre kontekst. Aktionslæringen 
kan under forskellige betingelser både få organisatorisk med- og modvind fra dag-
tilbuddets indre og ydre kontekst. At medtage organisationsperspektivet (ledelse, 
samarbejdsformer, kultur, kommunikation m.v.) er vigtigt for at forstå, hvad der 
også har betydning for det vellykkede aktionslæringsforløb.

Følgeforskerteamet, som sammenlagt har gennemført knap 150 besøg i de delta-
gende dagtilbud, har haft rig mulighed for at komme tæt på og få indblik i mange for-
skellige dagtilbudskontekster, mange forskellige dagtilbudskulturer – og dermed også 
mulighed for at observere, hvordan aktionslæringen og dermed også pædagogernes 
engagement har haft forskellige betingelser at virke under i de forskellige dagtilbud.

de 31 dagtilbud fik ikke økonomisk kompensation for pædagogernes deltagelse i 
projektet (for eksempel til vikardækning), hvilket har betydet, at det har været en 
stor udfordring at finde tid og ressourcer til at deltage i projektet. de deltagende 
dagtilbud har forvaltet denne præmis meget forskelligt. Ligeledes peger erfarin-
gerne på, at engagementet, fra både lederen og de medforskende pædagogers kol-
legaer, er blevet forvaltet på meget forskellig vis i de deltagende dagtilbud.

Uanset hvordan og i hvilket omfang aktionslæringen blev organiseret i de delta-
gende dagtilbud, og på trods af de mange positive beretninger om udbyttet af 
aktionslæring, så er det følgeforskerteamets klare indtryk, at nogle pædagoger har 
måttet kæmpe hårdt for at skabe rum og legitimitet til at arbejde med metoden, 
– blandt andet fordi der har været forskellige typer af organisatorisk og kulturel 
modvind. For eksempel måtte to af de 31 tilmeldte dagtilbud melde fra undervejs 
med henvisning til manglende tid, ressourcer og / eller sygdom eller på grund af, at 
de bærende kræfter fandt nyt job. Enkelte institutioner valgte at nedjustere deres 
ambitioner med hensyn til aktionslæringens intensitet, hvorimod andre oplevede, 
at metoden ekspanderede på en sådan måde, at en samlet personalegruppe selv 
gik i gang med eller fortsatte med at praksisudvikle i regi af aktionslæring.
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i dette kapitel følger en undersøgelse af sammenhængen mellem aktionslærings-
projekterne og dagtilbuddets kultur. Hvad er det i dagtilbuddet indre og ydre 
kontekst, der i særlig grad virker fremmende eller hæmmende på pædagogernes 
arbejde med metoden ’aktionslæring som udviklingsredskab’?

Undersøgelsen baserer sig især på følgeforskerteamets iagttagelser af de kontekster, 
som aktionslæringen har fungeret i. Analysen beror endvidere på medforskende 
pædagogers udsagn under interview og spørgeskemaundersøgelse samt fokusgrup-
peinterview med pædagogstuderende, som har deltaget i aktionslæringsforløb i 
fire dagtilbud.  Analysen har ført frem til, at vi har struktureret undersøgelsen ud fra 
syv forskellige vinkler:

• Følelsesmæssig energi
• Kollegial anerkendelse
• Stærkere sammenhæng
• Når lederen går forrest
• At give sig selv lov til at bruge tid
• Pondus i forældresamarbejdet
• Praktisk anvendelig læring med teoretisk perspektiv

5.1. Følelsesmæssig energi
i følgeforskergruppen har vi oplevet, at pædagogerne har givet udtryk for et stærkt 
følelsesmæssigt engagement i aktionslæringen, som har givet pædagogerne energi, 
styrke og lyst til at lægge luppen ned over praksis og ændre denne – at gøre noget 
sammen med kollegaer:

Jeg tager glæden med ved at arbejde med aktionslæring ved at gennemføre ak-
tioner og fordybe mig sammen med kollegaer, det har jeg virkelig nydt, det har 
givet overskud, det har været et åndehul, det at få lov til at lave et pædagogisk 
stykke arbejde, og hvor jeg føler mig kompetent og min faglighed kommer i fokus 
og alt det fede ved at være pædagog … (pædagog, København).

Glæden ved at arbejde på denne måde har helt klart ført til faglig stolthed, man bli-
ver sgu glad for sit fag, når tingene går op i en højere enhed … (pædagog, Gribskov).

Vi tænker anderledes i forhold til at være professionelle – jeg har oplevet, hvor 
vigtige vores diskussioner i teamet er for vores faglighed, hvor stor betydning 
det har – det styrker min faglighed og mit arbejdsliv – det gør det meget mere 
interessant – det har været så fedt at gå fra de møder – fyldt med energi og lyst 
til at gøre noget (pædagog, København).

Elin Moksnes Furu fra Tromsø Universitet har skrevet doktorafhandlingen ’Rakk 
lærerrygg – aktionslæring i skolen‘  (2007) om erfaringer fra et aktionslærings -
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uddannelsesforløb for grundskolelærere. Med inspiration fra blandt andet so-
ciologen Randall Collins har Elin Moksnes Furu hæftet sig ved og undret sig over 
den stærke følelsesmæssige energi, som deltagere i efteruddannelsesforløbet gav 
udtryk for.

det er interessant at se nærmere på, hvad i dagtilbuddets indre kontekst, der især 
skaber forudsætninger for denne følelsesmæssige energi, som også er det centrale 
begreb for Randall Collins. Collins definerer følelsesmæssig energi som „en følelse 
af tillid, glæde, styrke og villighed til at handle“ (Collins 2004: 49). Collins har end-
videre udviklet en model for interaktionsritualer for at forstå, hvorfor nogle men-
nesker oplever sig selv fyldt med energi. Følgende fire betingelser er ifølge Collins 
knyttet til et stærkt interaktionsritual: 

1.  To eller flere personer er fysisk forsamlede, således at de påvirker hinanden ved 
deres fysiske tilstedeværelse, uanset om dette er fremme i deres bevidsthed 
eller ej.

2.  der er en afgrænsning udadtil, således at deltagerne har en fornemmelse af, 
hvem der medvirker, og hvem der udelukkes.

3.  Personerne har deres opmærksomhed rettet mod et fælles mål eller en fælles 
aktivitet, og ved at kommunikere dette fokus til hinanden bliver de gensidigt 
opmærksomme på hinandens fokusering. 

4.  de deler en fælles stemning eller følelsesmæssig erfaring (Collins 2004: 48).

Punkterne indvirker på hinanden, men Randall Collins pointerer, at det vigtigste er 
den fælles opmærksomhed mod et fælles mål. Følelsen af en fælles stemning inten-
siveres, jo mere deltagerne fokuserer på en fælles aktivitet, og jo større bevidsthed 
de har om, hvad kollegaerne gør og føler. Og følelserne smitter. ifølge Collins vil 
mennesker, der mødes, altid rette deres opmærksomhed mod hinanden, hvilket 
forklarer, hvorfor mennesker er så følelsesmæssigt opmærksomme over for hin-
anden og hurtigt kommer i et fælles stemningsleje, uanset om det er med positive 
eller negative følelser.

Vi har spurgt pædagogerne, hvad der skal til for, at denne energi opstår? Hvad er 
det i dagtilbuddets indre kontekst, som skaber gode forudsætninger for oplevelsen 
af at være fyldt med energi gennem aktionslæringen?

5.1.1. I hverdagen har det fælles svære betingelser

Pædagogerne giver i stort omfang udtryk for, at det er de fælles faglige refleksioner, 
følelsen af at være et team – og ikke mindst den kollegiale anerkendelse, som giver 
god energi. Pædagoger i det typiske dagtilbud er vant til at arbejde tæt sammen 
med kollegaerne i dagtilbuddet – oftest i mindre grupper på stuen. Men det betyder 
ikke, at der nødvendigvis bliver levnet meget rum til faglige diskussioner i hverda-
gen. Erfaringerne fra projektet peger på, at pædagogerne ikke i udgangspunktet 
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oplever en høj grad af samarbejde på trods af, at de arbejder tæt sammen i det 
samme fysiske rum i dagtilbuddet. Opmærksomheden er rettet mod børnene, og 
det er derfor vanskeligt at prioritere tid til ’time out’ med dybde i de pædagogiske 
diskussioner, lyder det fra flere medforskende pædagoger. Oftest fordi diskussio-
nerne må foregå hen over hovederne på børnene, idet pædagogerne ikke oplever, 
at der er tid til at gå fra. Flere af pædagoger giver endvidere udtryk for, at der er stor 
uenighed om, hvorvidt denne type diskussioner kan betegnes som faglige diskus-
sioner, da det er yderst vanskeligt at nå i dybden med forskellige perspektiver i den 
type diskussioner. Flere pædagoger peger endvidere på, at personalemøderne ej 
heller synes velegnede eller er tilstrækkelige i forhold til behovet for faglig sparring 
og pædagogiske diskussioner. dels fordi der er så mange praktiske forhold, som 
melder sig og skal prioriteres, og dels fordi tiden ofte bliver brugt på struktur frem 
for pædagogik. det gode, tætte kollegiale samarbejde kan have svære vilkår – og er 
ikke altid kun et spørgsmål om tid.

Vi er godt nok på stue sammen, mig og Ella, men der er sjældent tid til at 
diskutere fagligt i hverdagen, med mindre det altså handler om problemer, der 
skal løses her og nu. I brandslukningssituationerne, der er vi faktisk gode til at 
give hinanden gode råd, men det bliver altså ikke til meget faglig snak og spar-
ring i hverdagen. Jeg tror også, at samarbejdet på stuerne hos os nogle gange 
bremses af, at vi handler som de individer, som vi nu engang er – vi er jo ret 
forskellige, og det gælder nok for mange institutioner … Og måske netop derfor 
er vi bange for at komme for tæt på det personlige, selv om det er det faglige, 
det handler om. Vores arbejde med børnene kommer jo så tæt ind på vores 
personlighed og vores personlige livsholdninger, at man let kan føle, at det 
handler om ens personlighed i stedet for det faglige, så kan det være man lader 
det ligge. Aktionslæring har for os på en måde skabt nogle helt andre rammer 
for, hvordan vi kan samarbejde om det faglige – det har været en anden spirit, 
både lettere og meget sjovere, når vi får skrællet noget af det personlige væk 
(pædagog, København).

Citatet indrammer nogle centrale pointer omkring pædagogers samarbejde, som 
flere medforskende pædagoger giver udtryk for: En meget stor del af pædagogerne 
fortæller, at samarbejdet i dagtilbuddet har svære betingelser. At samarbejdet om 
de faglige udfordringer i hverdagen synes vanskeligt kan virke paradoksalt set i lyset 
af, at pædagoger i en meget stor del af arbejdstiden er sammen og erfarer sammen 
(er tæt på hinanden i det fysiske rum). Man kunne derfor forvente, at pædagogerne 
i højere grad oplevede, at arbejdet i dagtilbud byder på gode forudsætninger for at 
samarbejde om hverdagens faglige udfordringer.

Som pædagogen i citatet ovenfor udtaler, så oplever hun, at det professionelle 
samarbejde især fungerer under ’brandslukning’, herudover kan det synes svært at 
få skabt rum til faglige drøftelser i hverdagen – og dermed også svært at skabe rum 
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for læring i og af hverdagen. det handler, som pædagogen først påpeger, blandt 
andet om mangel på tid – tiden til fordybelse, men det handler også om en anden 
hæmmer for det gode samarbejde, som ligeledes kommer til udtryk i citatet „at få 
skilt det personlige og det professionelle ad“. En udfordring som kommer til udtryk 
på mange måder:

Der kan komme nogle løsninger på nogle andre måder, fordi at man er begyndt 
at lytte til andre. Det gør, at jeg er begyndt at spille bold med de andre og være 
mere tolerant over for dem. Jeg er også blevet mere opmærksom på det faglige. 
Det er opstået, fordi vi er begyndt at reflektere og bearbejde det en gang mere i 
stedet for bare at diskutere, hvem der skal have ret. Nu arbejder vi sammen, og 
vi diskuterer. Måske er vi ikke enige, men det er der plads til, og man kan skille 
tingene ad. Det har givet mere luft og tolerance over for hinanden (pædagog, 
København).

i samarbejdssituationer, i den fælles håndtering af praktiske situationer, kan det 
være svært at holde et skarpt fokus på et fælles fagligt mål eller aktivitet (jfr. Collins 
betingelse nr. 3), hvis personlighed tillægges for stor betydning i drøftelsen eller 
håndteringen af en pædagogfaglig situation.

Vi skal huske at adskille det faglige og personlige, så det ikke bliver personligt, 
hvis vi griber ind i hinandens håndtering af situationer (pædagog, København).

dette synes ikke altid let at huske. Netop fordi pædagogerne bruger sig selv meget i 
arbejdet kan det tilsyneladende let opleves som et personligt angreb, når man skal 
gå på kompromis med, hvordan tingene skal gøres på stuen eller diskutere forskel-
lige pædagogiske tilgange.

5.1.2. Aktionslæring rummer ingredienser til følelsesmæssig energi

Når aktionslæringensmetoden synes i stand til at skabe god følelsesmæssig energi 
blandt pædagogerne og oplevelsen af det gode samarbejde, kan det forklares med 
det iscenesatte, strukturerede og nærmest rituelle faglige fællesskab, som aktions-
læringen medfører. Et iscenesat fællesskab omkring en forundring, et fælles fokus, 
aktion i og refleksion over den nære hverdagspraksis – det fælles sprog, det rituelle 
og systematiske i metode og dialog – gør det muligt for pædagogerne dels at ad-
skille deres professionelle identitet og deres privatperson, dels at fordybe sig i det 
læringspotentiale, der ligger i hverdagens praksis, så der frigives lyst og energi til at 
høste nye erfaringer. Som Furu pointerer: Jo større grad af følelsesmæssig energi, jo 
større beredskab til at handle får man:

„Ritualer med høy følelsesmessig energi gir et forråd med tanker som individet 
kan bruke når hun eller han tenker eller kommuniserer. Når noen tenker med de 
begrep som var fokus for gruppas oppmerksomhet, gjenopptas de følelsene av 



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd 49

medlemskap i gruppa. Dette mener Collins forklarer hvorfor personer som får po-
sitiv følelsesmessig energi fra gruppeinteraksjoner, fortsetter å ha følelsesmessig 
energi også når de er alene. Det kan kanskje også forklare at lærerne på studiet 
hadde følelsesmessig energi til å utføre endringer i sitt praksisfelt. Og for å utvikle 
eller endre trengs det en drivkraft. Jo mer følelsesmessig energi man har, jo større 
handlingsberedskap for å handle får man“ (Furu 2007: 180).

i Randall Collins‘ optik kan vi således betragte et aktionslæringsforløb som et in-
teraktionsritual, der er konstitueret af en række elementer, der gentager sig. For 
det første er selve modellen cyklisk. For det andet er der de gentagne besøg af 
følgeforskeren. Og for det tredje er der den gentagne pendling mellem det konkrete 
projekt og de fælles konferencedage placeret uden for dagtilbuddet. i møderne 
med følgeforskertemaet er der også rituelle gentagelser – dagsordenen lyder: iagt-
tagelse (eller drøftelse af iagttagelser), den reflekterende samtale (med de samme 
spørgsmål) og planlægning af ny aktion. 

Et andet eksempel på, hvordan ovenstående ’ingredienser’ til den følelsesmæssige 
energi kommer til udtryk hos pædagogerne, ser vi blandt andet i citatet nedenfor. 
Pædagogen har mange års erfaring som ansat i en børnehave i Lyngby Taarbæk 
Kommune. Hun beretter her om, hvordan begrebet ’forundring’ (fra projektets 
terminologi) er blevet et fælles konstruktivt og ikke mindst energiskabende omdrej-
ningspunkt for teamet:

At kunne starte med forundringen har givet så meget god energi. En fælles forun-
dring. Så behøver det ikke at være sådan et problem: ’det her kan jeg ikke finde 
ud af’. Når vi har en forundring, så er det et mere åbent fremadrettet spørgs-
mål, hvad gør vi så ved det? – hvor vi måske mere før aktionslæringen havde 
tænkt: ’det her er et problem’, eller det ved jeg ikke noget om’, det er meget mere 
fremadrettet nu, når vi griber fat i forundringen. Spørgsmålet er nu, hvordan vi 
fremover kan få et problem til at blive til en forundring?  Og hvordan vi kan nå 
ud til de andre, kollegaerne. I stedet for at spille nogle bolde ind på bordet og så 
sige ’sådan er det ikke’, så tror jeg, det er enormt vigtigt at sige, som vi gør her 
’jo sådan er det nu lige nu for mig’, og hvordan kan vi så i et fællesskab få det til 
at blive til sådan et positivt hop? Sådan ser jeg – altså i stedet for at slå hinanden 
ned – så løfte hinanden op ved at sige, det her, det kan vi løse – det er ikke dig, 
der er dum, det er en forundring, en problemstilling vi skal tage op, jeg har lært 
utrolig meget af bare det at være sammen om det – for ellers har vi jo slet ikke 
det forum (pædagog, Lyngby Taarbæk).

Begrebet ’forundring’ bliver opfattet som et energiskabende, forløsende begreb, 
der både binder aktionslæringsgruppen sammen gennem strukturer (fælles sprog, 
fælles metode, fælles handlekraft) og åbner op for tankemæssigt sporskifte i for-
hold til at tackle problemer i dagligdagens praksis. ’Bare det at være sammen om 



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd50

det’, lyder det her fra pædagogen. den kollegiale anerkendelse synes således i 
denne dagtilbuds-kontekst at have fået et (tiltrængt) boost gennem aktionslærin-
gen. Fællesskabet og gruppefølelsen omkring aktionslæringen (jfr. Collins betin-
gelse nr. 2) manifesterer sig i pædagogens hyppige brug af ’vi’ samt udtrykket ’de 
andre’. det fælles fokus har ikke blot skabt rum og legitimitet til ’at være sammen 
om det’ – det vil sige de faglige udfordringer – men også skabt forudsætninger for 
et andet stemningsleje, en anden tankegang, der motiverer til action – lyst til at 
handle.

5.2. Kollegial anerkendelse 
Kollegial anerkendelse og følelsen af at arbejde sammen i et team synes at have 
stor betydning – men den synes langt fra at være en selvfølgelighed for pro-
fessionelle omsorgsgivere. Alle medforskende pædagoger blev opfordret til at 
formulere forundringer, som først og fremmest tog udgangspunkt i hverdagens 
pædagogiske udfordringer. Undervejs i projektet har følgeforskerne opfordret til 
at tage fat på forundringer, som er båret af en nysgerrighed efter at udforske, eks-
perimentere og høste nye erfaringer og erkendelser i den pædagogiske praksis. 
Langt de fleste dagtilbud har således arbejdet med pædagogiske udfordringer, 
som orienterer sig mod kvalificering og udforskning af pædagogernes hver-
dagspraksis, det vil sige samspillet med børnene i mange forskellige hverdags-
situationer. Flere dagtilbud valgte imidlertid af rette nogle af deres forundringer 
og aktioner mod organisatoriske problemstillinger – som for eksempel kollegial 
anerkendelse. det kan tolkes som et udtryk for, at kollegial anerkendelse dels er 
meget betydningsfuld for pædagogerne, dels som udtryk for at det er en reel 
udfordring at understøtte og praktisere kollegial anerkendelse i dagtilbuddets 
hverdag.

Frustrationerne, som er opstået undervejs, bliver omdannet fra diskussioner til 
dialoger, fra forvirring til læring og dermed til en bedre forståelse af hinandens 
værdier og holdninger (leder, København).

Der er åbnet op for en anden tankegang. Man har fået den følelse af, at man er 
blevet anerkendt her i vores gruppe, der er blevet lyttet til en. Jeg ville ønske, at 
kollegaerne skulle opleve det – det er så vigtig en følelse. Det er sgu en virkelig 
del af det at trives – synes jeg (pædagog, Allerød).

Tre dagtilbud valgte at bruge aktionslæringen til at arbejde mere systematisk med 
kollegial anerkendelse. Et dagtilbud i Fredensborg besluttede sig for eksempel 
for at udforske dagtilbuddets succeshistorier. En af aktionerne var oprettelsen af 
’GLAd-tavlen’. Aktionen gik ud på at hænge en blank tavle op i personalerummet. 
Personalegruppen blev opfordret til at skrive små ord, sætninger eller historier fra 
dagligdagen, som gør én glad, imens man arbejder. dagtilbuddet oplevede stor suc-
ces med tavlen – og det blev anledning til skærpet opmærksomhed på betydningen 
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af den kollegiale anerkendelse i forhold til arbejdsglæde og fællesskab, som også 
sætter spor i den pædagogiske praksis. 

Børnene mærker den gode stemning (pædagog, Fredensborg).

5.3. Stærkere sammenhænge
Erfaringerne fra projektet tyder på, at aktionslæringens fokus på det meget nære 
og konkrete i hverdagen let kan blive en anledning til at udforske relationen mellem 
udtrykte værdier og værdiernes spor i praksis. Aktioner, iagttagelser og den kritiske 
refleksion blandt kollegaer kan derfor også blive en anledning til at aktivere eventu-
elle konflikter eller underkommunikerede13 og usynlige processer om uenighed og 
forskellighed. det kan være sårbart at komme så tæt på forskellen på de udtrykte 
værdier og det, der sker i praksis – idet forskellige syn på den pædagogiske tilgang, 
ofte synes underkommunikeret i det kollegiale rum i dagtilbuddet. Kritisk refleksion 
gennem aktionslæringsmetoden kan bidrage til, at dagtilbuddet bliver mere klar 
på de værdier, som pædagogerne ønsker at være fælles om og giver en anledning 
til at sætte ord på de forskellige optikker, der kan vanskeliggøre intentionen om at 
arbejde for et fælles mål.

Aktionerne omkring bleskift og omkring måltidet er lavet med tanke på ’den ide-
elle situation‘ som desværre ikke altid er til stede. Men alene fokus på ‘den ideelle 
situation‘ skaber en ændring og et løft, også når den ikke er til stede. Alle har 
fået snakket om, hvilken ‘bagage‘ man har med sig, og om hvilke og hvorfor man 
har de holdninger, man har … Samtidig er det blevet legitimt at tale om både 
succeser i forbindelse med for eksempel bleskift eller måltider, men også når man 
erkender, at man ikke levede op til de idealer, stuen i fællesskab har arbejdet 
frem. Det kan skabe faglig udvikling og professionalisering, at der er kommet 
et fælles refleksionsrum eller en form for fælles referenceramme, som man kan 
sparre med hinanden med og forstå hinanden og egne plus andres handlinger i 
forhold til – altså foretage løbende, formative evalueringer af sit eget og andres 
pædagogiske arbejde … (pædagog, Fredensborg).

Aktionslæringens blotlægning af det udfordrende spænd mellem dagtilbuddets 
vision / værdi og praksis er ligeledes blevet bemærket af en pædagogstuderende, 
som deltog i et aktionslæringsteam.

Men jeg synes, at deres fagprofessionalitet var oppe og blive vendt, og vi måtte 
diskutere, hvorfor vi gjorde mange ting, og hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Det 
blev vendt lidt på hovedet, både for dem, men jeg begyndte også – hvor jeg i 
mine andre praktikker ikke tænkte så meget over, at der kan være forskel på 
virksomhedsplanen, og hvad de reelt gør, så begyndte jeg at tro mere på, hvad 

13  Med underkommunikeret menes her, at der ikke har været en fyldestgørende kommunikation.
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jeg selv så, og jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved – og de begyndte selv 
at stille spørgsmålstegn – og det var super spændende (pædagogstuderende, 
København).

dermed synes aktionslæringen ligeledes at kunne bidrage til at forbedre kontakten 
mellem dagtilbuddets visioner – det pædagogerne ønsker – og det, man faktisk 
gør. Erfaringerne fra projektet vidner således om, at fokus på den helt nære praksis 
og drøftelsen af de visioner, der ligger bag, kan blive en anledning til at tage fat 
på konflikter, som har ulmet eller været skjult. Konflikterne kan have rødder i for-
skellige syn på og håndteringer af pædagogiske praksissituationer eller manglende 
overensstemmelse mellem ’fælles’ værdier og holdninger til praksis. Hverdagens 
dominante træk bliver tydeligere i aktionslæringsforløbet og det er netop tydelig-
heden, der er en forudsætning for at kunne gribe forandrende ind i hverdagen med 
henblik på at gentænke, forbedre eller forny. derfor fordrer aktionslæringen mod 
og tillid blandt medforskende pædagoger samt større krav til kulturel sensitivitet og 
kommunikativ kompetence end til et almindeligt stuemøde eller personalemøde.

At få lov til at holde fokus på nogle ting – at få lov at tale om det – det har været 
guld værd – man bliver mere tilfreds med sit arbejde, når man ved, at det er et 
fælles mål, vi arbejder med – nogle gange i dagligdagen, hvor vi har så mange 
ting i gang, er det svært at se det fælles grundlag. Med den metode gør jeg lidt 
men godt i stedet for mange ting skidt, at blive opmærksom på det – det synes 
jeg i hvert fald har været guld værd. … Projektet har samlet noget for os, hvor vi 
har fået den der erkendelse af, at det er ok, at vi har de holdninger, vi har …, men 
at vi sammen er enige om, at det er noget, vi ved noget om (pædagog, Lyngby 
Taarbæk).

Et vigtigt skridt på vejen til professionalisme i dagtilbud er uden tvivl overensstem-
melse mellem udtrykte værdier og praksis. Med sigte på at blive klogere på fælles 
værdier i det enkelte dagtilbud – og ikke mindst værdiernes spor i praksis – valgte 
en meget stor del af de medforskende pædagoger at benytte aktionslæringen til at 
gå på opdagelse i værdier og forståelser af den gode praksis. disse udforskninger 
affødte en række regulære procedurebeskrivelser, guidelines, kvalitetsindikatorer 
m.m., hvilket vi vil komme nærmere ind på i næste kapitel.

5.4. Når lederen går forrest
Gennem flere år er der ofte blevet peget på, at ledelse synes at være den enkeltfak-
tor, som har størst betydning for udviklingen af organisationers læringskultur – og 
dermed også for lyst til læring og udvikling af dagtilbuddets kvalitet.14 deltagende 
pædagoger fremhæver samstemmende, at ledelsen har afgørende betydning for 
deres trivsel, arbejdsglæden, den gode arbejdsplads og dermed også lyst til læring 

14  Jfr. Fx ‘Ledelse uden grænser – Syv råd til ledere. Om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv‘ © Væksthus 

for Ledelse og det Personalepolitiske Forum, september 2008.
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og deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter a la ’Aktionslæring i dagtilbud‘. i 
projektet mødte vi flere ledere, som er meget bevidste om denne rolle:

Vi har selvfølgelig også et medansvar, når det gælder om at følge med alt det 
nye, vores kompetenceudvikling og hele institutionens udvikling, men det er le-
deren, som er ansvarlig for, at det er muligt. Lederen må gå foran og bakke op 
(pædagog, Lyngby Tårbæk).

det er følgeforskergruppens indtryk, at projektdeltagerne i langt de fleste tilfælde 
har oplevet god opbakning fra deres ledelse, men der har også været tilfælde, hvor 
enkelte pædagoger har oplevet, at ledelsen enten har taget for meget styring i for-
løbet eller det modsatte ved for eksempel at være helt usynlig eller uinteresseret i 
aktionslæringen. Nogle pædagoger har følt at de stod alene med aktionslæringsfor-
løbet, og har dermed haft særdeles svært ved at skabe legitimitet overfor kollegaer 
og som følge deraf oplevet aktionslæringsforløbet som ’op ad bakke’.

5.4.1. Konkrete opmærksomhedspunkter for lederen

Når aktionslæringen ikke får tilstrækkelig opbakning fra lederen, kan det især skyl-
des manglende forventningsafstemning i forhold til, hvad forløbet fordrer af perso-
naleressourcer, tid til møder med følgeforsker, observationer m.m. eller manglende 
prioritering af aktionslæringen i forhold til dagtilbuddets mange andre fokusområ-
der. Til gengæld kan vi se, at når lederen går forrest i udviklingen af en læringskultur, 
smitter det ofte af, så pædagogerne oplever følelsesmæssig energi, som giver dem 
lyst til at handle og prøve nye veje af. Lederen kan gennem aktionslæring på en 
meget direkte måde give medarbejderne troen på og tillid til deres egen fagprofes-
sionelle formåen. 

Erfaringerne fra aktionslæringsprojektet peger på, at aktionslæringen får de bedste 
betingelser, hvis lederen påtager sig et særligt ansvar i forhold til koordinering – før, 
under og efter aktionslæringsforløbet.  Omvendt – hvis lederen ikke påtager sig 
dette ansvar, er det vanskeligt for medforskende pædagoger selv at mobilisere de 
fornødne kræfter og energien til at arbejde med aktionslæring. 

Nedenstående model er udledt af datamaterialet og er et overblik over, hvad der 
ideelt set kræves, hvis lederen vil sikre, at aktionslæringen får optimal organisato-
risk medvind internt i dagtilbuddet. Modellen illustrerer, hvad lederen med fordel 
kan være opmærksom på, når dagtilbuddet har besluttet sig for at arbejde med 
aktionslæring.
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Praktisk koordinering Formidling til resten af personalet

•  Hensigtsmæssig tidsmæssig place-
ring af forløbet

•  Fastlæggelse af datoer i samar-
bejde med følgeforsker

•  Prioritering ift. andre tiltag / 
fokusområder

• Teamdannelse
 o Arbejdsfællesskab
 o Størrelse
 o Kemi
•  Logistisk planlægning mhp. at 

skabe tid i dagligdagen for teamet
•  Opfølgning
 o Fortsat logistisk planlægning
 o  Fortsat prioritering ift. andre 

kommende tiltag
•  Skabe mulighed for teamets 

forberedelse til bearbejdning og 
videndeling

•  Kommunikation af projektets 
formål, forløb og rammer samt 
ledelsens forventninger

•  Tydeliggørelse af formål og rammer
•  Stuemøder
•  Personalemøder
•  Evt. formidling eksternt af projekt / 

forløb / proces
•  Synliggørelse af processen
•  deltagelse når det er relevant
•  deltage i bearbejdning og 

videndelingsprocessen
•  Tydeliggøre anvendelse af erfarin-

ger fra projektet

5.4.2. Hvis alle skal være med

Vi ville gerne det hele, vi var ret tændte – og vi troede, at kollegaer bare var med 
– sådan var det altså ikke lige … så det var sådan lidt op ad bakke. Jeg ved ikke, 
hvorfor det er så svært, men det har altså ikke været let at få resten af kollega-
erne med på vognen. Vi har i hvert fald lært, at det er vigtigt, at alle får samme 
baggrundsviden fra starten – hvis alle skal være med (pædagog, København).

Lederens opmærksomhed på formidling af aktionslæringen spiller en central rolle. 
Aktionslæringsprojekterne har fået mest interesse og opbakning fra hele personale-
gruppen i de dagtilbud, hvor lederen sammen med følgeforskerteamet og medfor-
skende pædagoger tidligt i forløbet har påtaget sig et ansvar i forhold til formidling 
og kommunikation til resten af personalegruppen. 

det er en særlig betydningsfuld opgave for lederen at understøtte og bidrage til 
planlægningen og ikke mindst til faciliteringen af formidling og kommunikation, når 
dagtilbuddet arbejder med aktionslæring. Aktionslæringen kan have den ulempe, 
at der ikke nødvendigvis er så mange pædagoger, som kommer til at profitere af 
projektet. Hvis det blot er et enkelt team, for eksempel to pædagoger, som arbejder 
med aktionslæringen, kan disse medforskende pædagoger komme til at føle sig som 
’en isoleret ø’ i dagtilbuddets indre kontekst. det er dagtilbudslederens ansvar at 
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overveje, hvordan man ser aktionslæringsteamet i forhold til hele dagtilbuddets 
udvikling – og at inddrage alle medarbejdere i det omfang, det er muligt.

Af ressourcemæssige hensyn opfordrede følgeforskerteamet til, at hvert af de 31 
dagtilbud blev repræsenteret med et team i ’Aktionslæring i dagtilbud‘, hvilket var 
den typiske konstellation. Enkelte dagtilbud konstituerede sig på en sådan måde, 
at hele personalegruppen blev inddraget i samarbejdet med følgeforskeren. ikke 
overraskende oplevede de dagtilbud, hvor hele personalegruppen var engageret, 
færrest problemer med at skabe interesse og opbakning til projektet. Nogle dag-
tilbud havde gode erfaringer med at starte med et aktionslæringsteam for senere 
at medinddrage resten af personalegruppen. To dagtilbud delte fra starten perso-
nalegruppen op i to teams, som arbejdede med aktionslæring på én gang. Uanset 
hvilken model, der vælges, peger erfaringerne på, at det er vigtigt at medtænke, 
at der også bliver sat tid af til fælles diskussioner og erfaringsopsamling teamene 
imellem.

Det er vigtigt, at man tager det op i hele huset, så man er fælles om det. Vi synes 
også at resten af huset skal ind over det her, men vi har startet det … Der har ikke 
været mulighed for at tage det op i hele gruppen endnu. Vi skal have vores leder 
mere med ind over … (pædagog, Halsnæs).

Flere aktionslæringsteams har haft gode erfaringer med at have et fast punkt om 
aktionslæring på dagsordenen, når der holdes stue- eller personalemøder. Generelt 
giver medforskende pædagoger udtryk for, at det er en stor udfordring at formidle 
erfaringerne videre, og mange påpeger, at skriftlighed også bør være vejen, ad hvil-
ken man understøtter formidlingen til kollegaer:

Jeg synes, at det er blevet markeret fint på denne måde – men formidlingen af 
det skal vi nok blive bedre til, så det bliver ordentlig integreret for alle. Måske 
som et fast punkt på personalemødet. Vi skal nok være bedre til at være mere 
bevidste om at lave et lille skriv om, hvad vi laver – og så tydeliggøre hvad vi 
tager ansvar for som pædagog (pædagog, Helsingør).

Vi har set et enkelt eksempel på aktionslæringsforløb, hvor det først og fremmest 
har været lederen eller ledelsesteamet, der har ønsket at arbejde med aktionslæ-
ring, hvor et par medarbejdere blev pålagt opgaven. Uanset at det i dette tilfælde 
endte med et stort engagement fra de pågældende pædagoger, så siger det sig selv, 
at aktionslæringen kan få svære betingelser at virke under, hvis der er tale om, at 
aktionslæringsopgaven er en tvungen opgave (Madsen 2007). En vigtig forudsæt-
ning er netop, som vi tidligere har pointeret, at deltagere i aktionslæringsteamet er 
pædagoger, som er oprigtigt optaget af en problemstilling, er drevet af en autentisk 
nysgerrighed og derfor selv har lysten og modet til at kaste sig ud i eksperimenter 
og refleksive processer i samarbejdet med kollegaer. det frivillige element samt 
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den autentiske nysgerrighed er en yderst vægtig og vigtig del af arbejdet med 
aktionslæring. 

5.4.3. Når lederen selv deltager

Projekt ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har først og fremmest haft menige pædagoger 
som målgruppe. i 25 ud af 31 tilmeldte institutioner bestod aktionslæringsteamet 
udelukkende af menige pædagoger, som typisk havde tilmeldt sig projektet som et 
makkerpar eller som et team med tre til fire kollegaer. i to mindre dagtilbud ønskede 
lederen at deltage på lige fod med medarbejdere, i tre dagtilbud deltog lederen i 
møderne med følgeforskeren, men var ikke selv deltagende i forhold til aktioner 
og observationer, i to dagtilbud var det primært lederteamet (institutionsleder og 
souschef), som valgte at arbejdede med aktionslæring – og påtog sig rollen som 
medforskende.

Man kunne forestille sig, at de konstellationer, hvor leder og medarbejder sam-
arbejder om aktionslæringen, kunne skabe bekymringer for, hvordan lederens 
deltagelse influerer på pædagogernes oplevelse af et magtfrit og tillidsfuldt reflek-
sionsrum i den reflekterende samtale med kollegaer og følgeforsker. Pædagogerne 
har imidlertid ikke givet udtryk for, at dette har været problematisk. Tværtimod. En 
forklaring kan være, at magtdistancen mellem leder og medarbejdere i dagtilbud 
ofte er langt mindre end på andre arbejdspladser. i mindre dagtilbud ses institu-
tionslederen for eksempel ofte på gulvet blandt medarbejdere. Selv om medfor-
skende pædagoger ikke har givet udtryk for bekymringer eller problematiseret 
dagtilbudslederens deltagelse i den reflekterende samtale, så kan vi naturligvis 
ikke afvise, at det overalt er foregået problemfrit. Lederen bør under alle omstæn-
digheder være meget opmærksom på egen rolle og bidrage til at skabe rammer 
for aktionslæringen, således at den reflekterende samtale forbliver et tillidsfuldt 
rum, hvor medforskende pædagoger blandt kollegaer har mulighed for at sætte 
ord på det, der synes udfordrende og svært i praksis, uden at personalet føler sig 
udstillet.

For nogle ledere, der selv har påtaget sig rollen som medforskende, og altså selv har 
været aktive i forløbet, viser det sig, at aktionslæringen kan være en anledning til 
at blive mere afklaret i forhold til lederrollen. Aktionslæringen har i nogle tilfælde 
bidraget til, at lederen har trådt mere i karakter. På spørgsmålet om, hvad lederen 
især tager med sig fra aktionslæringsforløbet, lyder svaret:

Jeg blev mere og mere klar over min identitet som leder. Vi er i udvikling og ikke i 
afvikling. Det nytter ikke noget, at folk læner sig tilbage. Man må være sikker på, 
at fagligheden er i top, hvis vi for eksempel siger nej til sprogtests. Vi skal være 
sikre på, at vi arbejder på det. Den øgede refleksion og bevidsthed om sproget, 
og måden vi låser hinanden fast på, har betydning for den fagprofessionelle fø-
lelse (leder, København).
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5.5. At give sig selv lov til at bruge tid
• Det har været skønt at få lov til at fordybe os …
• Jeg har fået lov til at dykke ned i ….
•  Det har været et åndehul, det at få lov til at lave et pædagogisk stykke arbejde, 

hvor jeg føler mig kompetent …
• At få lov til at holde fokus på nogle ting – at få lov at tale om det …
• Det har været givende at få lov til at tage en lille børnegruppe …
• Det, at vi har givet os selv lov til time out, …

Ovenstående er et lille udpluk af citatklip fra de medforskende pædagoger under 
sidste besøg af følgeforskerteamet. Vendingen ’få/fået lov til’, ’givet os lov til’, ’give 
os selv lov til’ optræder yderst hyppigt i de medforskende pædagogers beskrivelse 
af gevinsten ved at fordybe sig i og reflektere over de pædagogiske processer i 
dagtilbuddet gennem aktionslæringsmetoden. det har overrasket os, hvor hyppigt 
denne talemåde optræder i interviewene med medforskende pædagoger samt i 
pædagogernes logbøger. Hvad skal man have lov til og hvorfor? Hvem giver lov? 
Hvem giver ikke lov? Hvorfor er det så svært at få / give sig selv lov til fordybelse? 
Hvordan får man lov til at fordybe sig som pædagog i en travl dagtilbudshverdag?

Frekvensen i talemåden indikerer under alle omstændigheder både en generel yd-
myghed over for det potentiale, der ligger i fordybelsen, og en opfattelse af, at det 
er luksuriøst, nærmest eksotisk at fordybe sig. Endelig kan hyppigheden i ordvalget 
sige noget om et sovende udviklingspotentiale for kolossal hverdagslæring i dagtil-
buddets dagligdag, hvis flere fik lov… eller gav sig selv lov …

5.5.1. Tid til time-out

Tom Tiller omtaler i bogen ’Forskende partnerskab, aktionsforskning og aktionslæ-
ring i skolen‘ (2000), at der sjældent er time-out i en offentlig virksomhed. Han 
drager en sammenligning til idrættens verden. i håndbold praktiseres der time-out i 
den erkendelse, at spillerne på en håndboldbane er for tæt på situationen til, at de 
kan opfange ændringer i spillet. Træneren på sidelinjen kan, til forskel fra spillerne, 
se og forstå ændringer i spillet, og kan skabe sig overblik og se helheden. Træneren 
kan så forlange time-out, hvor han eller hun kan give sine råd til spillerne. Tillers 
pointe er, at vi måske også i det offentlige virke – her oversat til daginstitutioner 
– kunne have god gavn af at afholde time-out. Men som Tiller fremhæver, så gør 
vi det sjældent, fordi hverdagen ofte er presset, men man kan spørge, om ikke det 
er en god ide at indarbejde nye rutiner med jævnlige time-outs i danske dagtilbud 
(Tiller 2000: 47).

i dette årti har der været gennemført flere lovmæssige krav inden for daginstitu-
tionsområdet. Blandt andet kan nævnes loven om de pædagogiske læreplaner, 
børnemiljøvurderinger og sprogvurdering af de treårige børn. de øgede lovmæs-
sige krav til daginstitutionerne er med til, at der i institutionerne – måske mere 
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end nogensinde – er sat fokus på begrebet tid. Pædagogerne giver udtryk for, at 
deres eget råderum over tiden i dagtilbuddet er blevet indsnævret på grund af de 
mange nye ’skal-opgaver’. det kan være særlig vanskeligt at se meningen med og 
nødvendigheden af at mobilisere tid og kræfter til at arbejde systematisk med erfa-
ringslæring, hvis oplevelsen er, at alle udviklingsinitiativer kommer udefra / ovenfra.

Hvis aktionslæring skal lykkes, er det en forudsætning, at man giver sig selv lov – at 
man som pædagog først og fremmest er villig til at udfordre egne hverdagsrutiner 
gennem eksperimenter i sin praksis – og det er en forudsætning, at man får lov 
– det vil sige får mulighed, tid og rum og kollegaer, der kan bidrage med perspek-
tivbrydning, til at tænke over det, man har lært. Læring af erfaringer opstår, når vi 
reflekterer, vurderer og systematiserer vores erfaringer. Medforskende pædagoger 
i projektet har således brugt aktionslæringsmetoden som en ramme, der legitime-
rer (og fordrer!) time-out og fordybelse. Pædagogerne har brugt aktionslærings-
rammen til ’at give sig selv lov’ til at reflektere over og fordybe sig i pædagogiske 
hverdagsprocesser. dagtilbuddene fik, som sagt, ikke midler til frikøb af deltagende 
medforskende pædagoger, men har på forskellig vis fundet løsninger, der systema-
tisk har kunnet understøtte tid til time out i en travl hverdag. Vi må antage, at der 
ikke er nogen i de deltagende dagtilbud, der har forbudt tid til refleksion / ’time-
out’ og pædagogernes læring af erfaringer – tværtimod! det handler i højere grad 
om dagtilbuddets prioritering af og mulighed for facilitering af erfaringslæring, end 
det handler om tilladelser og pædagogernes villighed. Oplevelsen af ’at få lov’ synes 
derfor at være et fænomen, som især er bundet til dagtilbuddets interne kontekst, 
hvor erfaringerne peger på, at det at finde tid til time out og refleksion er muligt, 
men at der hersker forskellig grad af legitimitet og understøttende rammer omkring 
medforskende pædagogers tid til fordybelse.

Observationer fra følgeforskerteamets knap 150 besøg vidner om, at nogle dagtil-
bud har haft langt lettere ved at tilrettelægge hverdagen på en sådan måde, at der er 
blevet tid og rum til refleksion. ifølge nogle pædagoger har forskellige typer af dag-
tilbud forskellige præmisser for organisatorisk og systematisk at kunne understøtte 
tid til refleksion i hverdagen. For eksempel lyder det fra en fritidshjemspædagog:

Jeg er glad for, at der her er tid til at mødes med kollegaer om formiddagen. 
Her er der ro inden det vælter ind. Jeg har engang været i en vuggestue, der var 
det helt umuligt at få tid til at gå fra i hverdagen. Her har vi faktisk tiden, men 
vi kommer let til at brug det meste af tiden til at planlægge en masse praktisk. 
Oplevelsen af at være med i et team med et fælles fagligt fokus har netop be-
tydet, at pædagogik kommer til at fylde meget mere på de møder (pædagog, 
København).

Nogle vuggestuepædagoger giver imidlertid udtryk for, at de netop føler sig privi-
legerede, fordi de i vuggestuen netop har tid til at tale med kollegaer, mens bør-
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nene sover til middag. disse enkeltstående betragtninger ændrer dog ikke på det 
generelle indtryk af, at mulighed for ’time-out’, tid til refleksion, er en mangelvare 
i dagtilbuddet samt at det især er holdningen i det enkelte dagtilbud, som har af-
gørende betydning for, hvorvidt det kan lade sig gøre. Her spiller ledelsen selvsagt 
en stor rolle i forhold til at prioritere systematisering af hverdagslæring. det er 
ikke tilstrækkeligt, at pædagogerne blot mødes, fx via deres arbejdsfællesskab 
på stuen. Mødet mellem kollegaer må styres, for at læring kan finde sted, fordi 
kollegaerne kan bidrage med udfordringsstimulanser i den reflekterende samtale. 
det fordrer viden om, og ikke mindst metoder og beslutsomhed fra ledernes side.

5.5.2. Hvor meget tid kræver aktionslæring?

Men hvor meget tid fordrer arbejdet med aktionslæring? det er her centralt at 
fremhæve, at aktionslæring, er læring på jobbet – det er udvikling af og i praksis. 
det betyder, at den tid, der skal benyttes til aktionslæring er tiden på jobbet, dels 
sammen med børnene, dels uden børn. Når der er tale om selve aktions- og obser-
vationsfasen, handler det helt konkret om den pædagogiske praksis sammen med 
børnene, og set i det lys skal der ikke nødvendigvis afsættes ekstra tid, fordi der 
arbejdes med aktionslæring, men der skal tænkes i personaleressourcer, idet der 
skal være minimum en pædagog, som kan observere. i forhold til de tre faser, hvor 
der formuleres en forundring, gennemføres reflekterende samtale og erfaringerne 
bearbejdes, skal der afsættes ca. to timer til hver fase – og denne tid er uden børn. 
Når først aktionslæringsforløbet er startet op, er det således kun den reflekterende 
fase, som kræver tid uden børn, og så selvfølgelig den endelige bearbejdning af hele 
forløbet.

Aktionslæring er således ikke en metode, som er meget tidskrævende i den forstand, 
at der kontinuerligt skal tænkes i ekstra ressourcer, men om forløbet opleves som en 
tidsrøver eller en tidsbooster afhænger selvfølgelig af, hvad der er sket i det enkelte 
konkrete forløb, og om man som pædagog har oplevet, at praksis har løftet sig.

Langt de fleste institutioner har givet os positive tilbagemeldinger på, at tiden har 
været givet godt ud og at de, hvis det er muligt, gerne vil arbejde med aktionslæ-
ring igen. de har med andre ord oplevet det som en tidsbooster. Vi har plukket et 
par citater:

Metoden er spændende – metoden betyder, at vi får gjort det, som vi aftaler, 
at vi får fastholdt vores indsats og gennemført aktiviteterne. Det, som er særlig 
godt ved metoden, er, at den ikke fordrer ekstra personaleressourcer for at kunne 
gennemføres. Vi skal give metoden videre til den øvrige personalegruppe, og vi 
skal fastholde os selv på, at vi skal arbejde med den igen – også selv om vi så ikke 
har følgeforsker på (pædagog, København).

Og i forhold til det faglige udbytte udtrykkes følgende:
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Metoden er spændende, men jeg synes også, at det i starten var lidt diffust. Til 
forskel fra andre metoder, synes jeg, at det her har været spændende hele tiden. 
Vi har fastholdt noget for en gang skyld… det startede med at handle om den 
udfordrende drengegruppe og sluttede med at handle om vores faglige udvikling. 
Vi har udviklet os sammen (pædagog, Gribskov).

Selv om arbejdet med aktionslæring ikke er specielt tidskrævende, så er det en 
forstyrrelse af den daglige pædagogiske praksis, som kræver opmærksomhed og 
opfølgning, og det har været nemmere for nogle dagtilbud end andre at tage tiden 
til at arbejde med metoden. Og alt efter institutionstype, så har det også været 
nemmere for nogen end for andre. det er, som nævnt, ofte tiden uden børn, som 
har været den største udfordring at finde. Her har det været en fordel at være 
en SFO, fritidshjem eller KKFO. Flere af disse har ved hjælp af god planlægning 
kunne benytte formiddagstimerne til at gennemføre den reflekterende samtale. 
den mulighed foreligger ikke for 0-6 års institutionerne. der har man skulle tænke 
i andre muligheder. For eksempel har flere benyttet sig af tidspunktet omkring 
børnenes sovetid, hvor de har udnyttet den forholdsvise stille stund i institutionen 
og har måske kombineret det med, at en eller to kollegaer har sagt ja til at blive 
lidt længere tid på arbejde. På den måde har de deltagende pædagoger kunnet gå 
fra arbejdet med børnene til den reflekterende samtale uden børn. Andre har haft 
mulighed for at anvende vikarer i kombination med studerende og medhjælpere, 
og nogen har arrangeret ’råpasning’ / leg på legepladsen for alle institutionens 
børn og på den måde sikret, at de deltagende  pædagoger har fået mulighed for at 
gennemføre samtaler.

det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad de enkelte dagtilbud og de deltagende 
pædagoger har fået ud af at deltage, men det overordnede billede er, at den tid, 
de har investeret i aktionslæringen, har været givet godt ud. Enten fordi praksis 
har løftet sig, eller fordi de som personalegruppe har udviklet sig fagligt eller begge 
dele. Eller fordi der er tale om en organisationsudvikling.

5.6. Pondus i forældresamarbejdet
At forældre kan give med- og modvind i pædagogernes hverdag, er velkendt for en-
hver pædagog, og forældresamarbejdet er blevet en væsentlig del af det pædagogi-
ske arbejde. Forældre stiller i stigende grad krav til de pædagogiske institutioner og 
deltager som aktive medspillere i langt højere grad end tidligere. det er selvsagt af 
stor betydning for pædagogerne, hvordan dette samspil fungerer – ikke mindst fordi 
forældre ofte betragter pædagogerne som enkeltindivider frem for fagpersoner15. 

15  Jfr. professionsforsker Andrew Abbott (1998), der fremhæver, at den officielle holdning til professioner byg-

ger på en ærketypisk kategorisering af professionens medlemmer som fagprofessionelle. Han skriver, at ved 

et mere indgående kendskab til den professionelle kan brugere (i dette tilfælde forældre) begynde at opfatte 

den professionelle som et enkeltindivid frem for som en fagperson, der er en del af en profession (Abbott, 

1998: The System of Professions. An Essay on the division of Expert Labor). dette betyder, at pædagogen kan 
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i dagtilbuddets hverdag, hvor der bringes og hentes, kommer forældrene (næsten) 
til at kende pædagogerne personligt gennem den daglige dialog – minutterne i gar-
deroben, hvor forældre og personale får udvekslet informationer om det enkelte 
barns gøren og laden. At pædagoger i dagtilbuddets kontekst betragtes som enkelt-
individer af forældrene kan dels betyde, at pædagogerne får mulighed for at opleve 
stor personlig anerkendelse af deres job: 

Jeg synes at det er super fedt at opleve når forældrene spørger mig til råds om 
Lukas (pædagog, Allerød) 

men det kan også gøre pædagogen mere sårbar i forholdet til forældrene. Når no-
get går galt med et barn, bliver forældrenes kritik både rettet mod pædagogen som 
fagperson og som menneske.

de medforskende pædagoger giver generelt udtryk for, at forældrekontakten 
er af stor betydning, og at arbejdet med aktionslæringen både påvirkes af og 
påvirker forældresamarbejdet. Forældrearbejdets betydning afspejles således 
både i valg af temaer i aktionslæringsforløb og i pædagogernes refleksioner over 
aktionslæringens effekt. Flere dagtilbud valgte at sætte særligt fokus på foræl-
dresamarbejdet gennem aktioner, som især orienterede sig mod formidling og 
præsentation af det pædagogiske indhold over for forældre. Et dagtilbud valgte 
for eksempel at bruge aktionslæringen som en anledning til at blive klogere på 
modtagelsen af nye børn og deres forældre i vuggestuen ud fra forundringen: 
hvordan kan vi kvalificere modtagelsen af nye børn? Et andet dagtilbud valgte 
at arbejde med aktioner, der på forskellig vis kunne understøtte pædagogernes 
arbejde med at profilere dagtilbuddet som udelivsinstitution – herunder at få 
formidlet pædagogikken bag. Et tredje dagtilbud zoomede ind på den udfor-
drende forældredialog med forundringen: Hvordan kan vi / jeg fastholde den 
fagprofessionelle viden i kommunikationen med forældre, når vi bliver overrump-
let? Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere, at forældre stiller spørgsmål til 
vores praksis? de valgte temaer fra de medforskende pædagogers forundringer 
vidner om, at pædagogerne især er optagede af at få kommunikeret deres faglige 
indsigt til forældrene.

Projektet har gjort en forskel for det. Vi er blevet bedre klædt på til de pædagogi-
ske diskussioner både indadtil og udadtil (pædagog, Gribskov).

da en stor del af pædagogerne netop giver udtryk for, at aktionslæringen har været 
en anledning til at tydeliggøre pædagogiske værdier og argumenter internt i dagtil-
buddet, er det således heller ikke overraskende, at en stor del af de medforskende 
pædagoger giver udtryk for, at en effekt af aktionslæringen – uanset tema for forun-

opleve en øget sårbarhed i en situation, hvor forældre fx rejser kritik af hendes udøvelse af praksis.
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dringen – er, at man som pædagog har fået en stærkere platform at stå på, når det 
handler om formidling udadtil.

Det er en metode, man kan fortælle om til forældrene, og man bliver mere klar på, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det giver mere pondus. Det er ikke noget, 
vi bare har ladet os erfare, det er mere håndgribeligt. Det er ikke så uhåndterbart. 
Hvis man snakker med forældre og folk udefra, så er man bedre klædt på til at sige, 
hvorfor man gør det, som man gør, og ikke at man bare har det meget hyggeligt 
(pædagog, København).

Citatet ovenover illustrerer, hvordan pædagogernes oplevelse af aktionslærin-
gens output orienterer sig mod en styrkelse i den pædagogiske argumentation 
både i forhold til omgivelserne generelt – ’forældre og folk udefra’ – og til den 
tætte dialog i forældresamtalen. Her synes aktionslæringen at kunne hjælpe 
pædagogerne til at formidle nogle mere reflekterede konkrete iagttagelser, der 
tydeliggør fagligheden. Flere medforskende pædagoger beretter ligeledes om, 
hvordan aktionslæringen har skabt forudsætninger for nogle anderledes foræl-
dremøder via en styrkelse af pædagogernes fagprofessionelle identitet:

Det gav også noget til forældremødet. Vi har aldrig haft sådan et forældremøde før 
– tilbagemeldingerne var super! Vores forældremøde forløb helt anderledes – det var 
fedt at mærke, at pædagogerne var på en helt anden måde (pædagog, København).

Pædagogernes arbejde med aktionslæring og de medfølgende eksperimenter med 
praksis kan således føre til, at de lettere kan begrunde deres pædagogiske praksis 
og få sat ord på de grundantagelser, der ligger til grund for denne. dette kan styrke 
deres argumentationskraft i kommunikationen med forældrene.

5.7. Praktisk anvendelig læring med teoretisk perspektiv
Vi har været til mange foredrag, hvor man svæver deroppe og så er det glemt i 
overmorgen …

Mange vil sikkert kunne nikke genkendende til ovenstående, hvor man alene eller 
sammen med kollegaer har fået nye interessante faglige input udefra og oplevet, 
at det måske nok er lykkedes med gode fælles faglige diskussioner – men alligevel 
erfaret, at den nye viden ikke rigtig fik sat spor i den daglige praksis. Erfaringerne 
peger på, at aktionslæring kan være et rigtig godt supplement til kurser og efterud-
dannelse, netop fordi det er en arbejdsform, som er meget tæt på forandringerne i 
pædagogernes praksis – og netop motiveret af pædagogernes egne forundringer i 
den lokale kontekst.

At det kan knibe med det faglige udbytte, motivation og ikke mindst at efterud-
dannelsen sætter sig spor i praksis, er for nylig blevet bekræftet af Ellen Silleborg 



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd 63

i licentiatafhandlingen ‘Spændingsfelter i livslang læring – Fritidsledere og pæda-
goger i efteruddannelse‘ fra Pedagogiska institutionen på Lunds Universitet, 2008. 
Ellen Silleborg, har gennem tre år har fulgt 24 danske og svenske pædagoger på 
efteruddannelse tæt. Hun har kortlagt pædagogernes udbytte ved hjælp af obser-
vationer, spørgeskemaer og interviews. Hendes undersøgelse viser, at det faglige 
udbytte halter, og at økonomiske og menneskelige ressourcer går til spilde, fordi 
pædagogerne ikke bruger deres betydningsfulde arbejdserfaringer i efteruddannel-
sen. Hendes kritik er især rettet mod kommunernes korte efteruddannelsestilbud 
og i mindre grad mod de formelle efteruddannelsestilbud på professionshøjskoler 
og dPU. Silleborg konkluderer, at efteruddannelse for pædagoger, i langt højere 
grad end tilfældet er i dag, skal tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, 
som pædagoger og arbejdsgivere gerne vil have løst. Hun ønsker yderligere en for-
bedret kommunikation, der kan resultere i målretning af efteruddannelsestilbud, 
som i højere grad inkluderer en praksisnær og situeret læringsforståelse i efter- og 
videreuddannelsesområdet.

’Aktionslæring i dagtilbud‘ imødekommer denne kritik ved netop at fokusere på lo-
kalforankrede problemstillinger, som giver anledning til pædagogernes forundringer. 
den læring, pædagogerne gennemgår, er således kontekstafhængig. Medforskende 
pædagoger har peget på ønsket om flere temamøder, hvor praktikere formidler til 
praktikere – netværk og dialogfora – samt aktionslæringsforløb som alternativ til 
kommunale efteruddannelsestilbud. Fra en leder lyder det eksempelvis:

Som leder kunne man virkelig ønske sig, at distriktsforvaltningerne støttede så-
danne projekter. Det kunne give en hurtigere kommandovej og en oplevelse af 
sammenhørighed, hvis vi lavede det sammen med flere institutioner i distriktet.  
Hvis man lavede flere aktionslæringsprojekter – for eksempel alle børnehaver og 
vuggestuer i vores distrikt – det kunne jeg virkelig forestille mig, at det ville rykke. 
Det kunne være genialt, hvis vi så kunne samarbejde (leder, Fredensborg).

Med et sådant ønske stilles professionshøjskolerne i en central position, da de kan 
være en aktør i spillet om at udvikle daginstitutionerne igennem praksisudviklings-
metoder som for eksempel aktionslæring. Men også grunduddannelserne kan gøre 
en forskel på området, hvilket kommer til udtryk hos de pædagogstuderende, der 
har deltaget i ’Aktionslæring i dagtilbud‘.

de studerende nævner, at de efter aktionslæringsforløbet i særlig høj grad er blevet 
opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kunne argumentere fagligt og professionelt 
for ens handlinger og grundlæggende antagelser samt at følge tankerne op med 
handling. de kan se en fordel i, at andre studerende ligeledes får disse erkendelser. 
især i forbindelse med praktikken mener de, at det giver mening, at de studerende 
får kendskab til aktionslæring, da det netop er i denne sammenhæng, at koblingen 
af teori og praksis er relevant. de foreslår, at aktionslæring kunne være et fælles 
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samlingspunkt for de studerende, når de som praktikanter er spredt ud i forskellige 
institutioner.

Når vi er i praktik og skal på indkald, så er det ret tilfældige foredragsholdere, 
der kommer ud, og det er helt forskellige emner. Og man sidder og tænker: hvad 
man kan bruge det til. Og der tænker jeg, at det var noget, man kunne bruge 
aktionslæringen til, netop fordi den kobling af teori og praksis er så genial. Man 
kunne bruge noget tid på det op til praktiker eller på indkaldene. Selv om stedet 
ikke kører aktionslæring, kan du få meget ud af at bruge det i din egen praksis – 
tanken om forskning i egen praksis (pædagogstuderende, København).

5.7.1. Appetit på teori vækket til live

Følgeforskerne har haft som forpligtigelse at komme med teoretiske input til de temaer, 
der har været aktionslæringens omdrejningspunkt i løbet af aktionslæringsprocessen, 
samt at understøtte pædagogerne i at perspektivere erhvervet viden fra aktionslæ-
ringsprojekterne til relevante teoretiske perspektiver. det er dog vigtigt at understrege, 
at teorier ikke er udgangspunktet i aktionslæringsprocesserne. i stedet for at begynde 
med det teoretiske, og derefter forsøge at finde en måde at omsætte det til praksis på, 
har det været følgeforskernes opgave at understøtte teamet i selv at nå frem til vigtige 
pointer. Blandt andet gennem pædagogernes egne hypoteser om, hvad aktionerne vil 
føre til, og herefter gennem den reflekterende samtale eventuelt at give teoretiske input 
til yderligere udforskning. de medforskende pædagoger har fundet denne vej yderst 
konstruktiv, og mange pædagoger beretter, at aktionslæringen har smittet af på lysten 
til at læse teori om den pædagogiske praksis, men pointerer samtidig at den teori, der 
orienterer sig mod praksisfeltet, alt for ofte er for langt fra det praksisnære.

Jo mere inspireret man bliver i sin hverdag, som her, jo mere får man også lyst til 
at læse faglitteratur. Men jeg tror, det kommer baglæns. Det kommer efter for-
undring og aktioner … hvorfor virker det, eller virker det ikke. Jeg tror, pædagoger 
går baglæns, går den anden vej … hvis der ikke er et grundlag for at læse, bliver 
det slet ikke prioriteret. Vi får ikke prioriteret nye bøger og teorier særlig højt. De 
står der på hylden. Jeg tror, at vi skal gå den anden vej – vi skal forundres over et 
konkret problem, vi skal have lyst til at handle anderledes. Hvis det ikke er noget, 
vi har fingrene i, som vi på det personlige plan oplever som et problem, så får 
vi altså aldrig åbnet de bøger, for så vælter hverdagen ind over … Det skal være 
noget, vi her og nu har brug for. Det er også derfor, vi har kunnet fastholde det 
[aktionslæringen]. Vi har kunnet fastholde det her, fordi det er vores problem … 
Der findes en masse litteratur, og det kan være nok så klogt sagt, men hvis vi ikke 
kan bruge det i hverdagen, så ryger det ud med badevandet … hvis det ikke giver 
mening – så forget it … (pædagog, København).

Som vi har omtalt flere gange, så er der ingen tvivl om, at det er udforskningen af 
den autentiske problemstilling, som er motiverende for pædagogerne – og netop 
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den, som giver pædagogerne lyst til at inddrage og perspektivere til teori. Meget ty-
der på, at aktionslæringens bedste resultater kommer, når pædagogerne kobler den 
viden, de selv besidder og diskuterer sig frem til sammen med viden, der kommer 
udefra. På trods af denne gevinst har forskning vist, at praktikere har en vis skepsis 
over for det teoretiske greb. For eksempel har Professor John Elliott ved University 
of East Anglia forsket i læreres læring gennem aktionsforskningsprojekter i engelske 
skoler. Han har blandt andet skrevet ’Action research for educational change‘ (1991), 
og heri hævder han, at fagprofessionelle kan føle sig truet af teori, fordi de oplever, 
at teori skabes af forskere, som kommer udefra og påberåber sig at være eksperter 
i viden om deres praksisfelt. i jo højere grad forskerne hævder at have fundet frem 
til generaliserbar viden, i jo højere grad undergraves lærernes tro på, at de selv kan 
udvikle ekspertviden. Elliott henviser ligeledes til, at skepsis over for teori desuden 
kan henføres til fagprofessionelles oplevelse af, at forskere traditionelt bruger prak-
sismodeller hentet fra idealsituationer. Læreren eller pædagogen kan således have 
svært ved at spejle egen praksis i de idealiserede billeder, der fremstilles.

På trods af at nogle pædagoger føler, at deres praksis er langt væk fra den teoreti-
ske verden, kan det være fordelagtigt for pædagoger at dykke ned i pædagogiske 
teorier. Ved at de medforskende pædagoger anvender teoretisk funderede udtryk, 
og ved at deres praksis er påvirket af forskning fra feltet, kan pædagoger være med 
til at legitimere både deres fag og de beslutninger, de tager, på baggrund af pæ-
dagogiske overvejelser. de medforskende pædagoger fortæller, at de ved at bruge 
fagterminologi baseret på teori i deres kommunikation med forældre opnår større 
tillid fra forældrene samt en øget autenticitet i dialogen. involveringen af teoretiske 
og faglige begreber har vist sig at bidrage til, at pædagogernes begrundelser for 
praksis i højere grad er defineret af faglighed.

På den måde kan aktionslæringsmetoden være medvirkende til at skærpe pædago-
gers lyst til at beskæftige sig med teori. det kan føre til et mere udbygget fagsprog, 
som kan bruges til at begrunde faglige interventioner. denne proces skaber både 
faglig autonomi og autoritet for den fagprofessionelle og bidrager derigennem til 
feltets samlede faglige legitimitet. Og dermed bidrager metoden til, at der sættes 
spor i både dagtilbuddets indre og ydre kontekst.
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i dette kapitel følger vi et konkret aktionslæringsforløb i en vuggestue, som resulte-
rede i en minipublikation om det gode måltid. Publikationen ’der sker rigtig meget, 
når vi spiser…‘ beskriver kvalitetsforståelse vedrørende det gode måltid, konkrete 
guidelines samt eksempler på den læring, som barnet opnår gennem deltagelse i 
måltidet. Kort sagt: Et overbevisende udtryk for en dyb professionalisme, som på 
samme tid lever op til pædagogernes egne forestillinger om god professionsfaglig-
hed og det kommunale systems krav om dokumenteret kvalitet. Men inden da ret-
ter vi opmærksomheden mod de aktuelle vilkår for pædagogisk udviklingsarbejde.

Når vi får tilbud om at være med i pædagogiske udviklingsprojekter, så er det for 
det første sjældent, at der er tale om et tilbud, men altså mere et krav. For det 
andet, så har vi ikke så meget at skulle sige i forhold til hverken form eller indhold 
– vi er mere bare en slags forsøgskaniner (pædagog, Halsnæs).

Det har været så givende, at vi selv har valgt vores emne, hvor tit er det lige at 
man kan det? (pædagog, Københavns Kommune).

de medforskende pædagoger giver udtryk for, at de som praktikere oplever, at de i 
hverdagen ikke har megen kontrol over udviklingen og initiativer på dagtilbudsom-
rådet samt at aktionslæringsprojektet for dem har været en anledning til at booste 
både faglig stolthed og ejerskab til praksisudvikling i institutionerne. i dette kapitel 
vil vi se nærmere på, hvordan aktionslæringsmetoden kan anskues som et bidrag 
til at styrke professionens kontrol over og ejerskab til udviklingsprocesser og udvik-
lingsprojekter på dagtilbudsområdet og herigennem også bidrage til en styrkelse at 
professionens autonomi. 

6.1. Når styring producerer passivitet
Pædagogerne oplever i stigende grad, som stemmerne ovenover indikerer, at ud-
viklingsprojekter ofte opstår som ’invitationer’ på baggrund af pres eller krav fra 
dagtilbuddets omverden – typisk fra kommune eller stat, som ønsker at afprøve 
eller implementere ny viden eller nye metoder i dagtilbuddet. 

Peter Ø. Andersen har i mange år forsket i børnepædagogik og ikke mindst i pæ-
dagogisk udviklingsarbejde. Peter Ø. Andersen udgav i 2002 bogen ’Pædagogik, 
udvikling og evaluering‘, hvori han pointerer, at udviklingen på dagtilbudsområdet 
i takt med markedsgørelsen af den offentlige sektor har ændret karakter således, 
at pædagogiske udviklingsprojekter i dag i højere grad indgår som styrings- og le-
delsesredskaber i forvaltningssystemet. Samtidig med at der er sket en øget decen-
tralisering og selvforvaltning inden for den offentlige forvaltning siden 1980‘erne, 
betyder markedsgørelsen af dagtilbudsområdet et øget behov for kontrol og stan-
dardisering, der ud fra et markedsperspektiv blandt andet understøtter behov for 
sammenligninger og dermed konkurrence mellem institutionerne samt understøt-
ter forvaltningens behov for at styre og kontrollere markedet, så der opnås den 

6. Aktionslæring styrker 
pædagogernes myndighed
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højeste grad af effektivitet. institutionernes selvkontrol, når det gælder udvikling af 
den pædagogiske praksis, er således blevet erstattet af øget ydre kontrol i form af 
for eksempel øget krav om dokumentation, evaluering samt opfølgning på indsats-
områder og udviklingsprojekter defineret af forvaltningen.

For pædagogerne betyder det konkret færre ’græsrodsinitiativer’ på dagtilbudsom-
rådet. En naturlig følge af, at udviklingsinitiativer på feltet i højere grad er blevet 
top- down styret og genereret af det politiske system, er, at pædagogerne oplever 
tab af kontrol over udviklingen på dagtilbudsområdet og begrænset ejerskab til ’in-
vitationer’ om praksisudvikling. En tabsoplevelse, som også kommer til udtryk i ci-
taterne ovenfor.  Muligheden for selv at udvikle projekter i den pædagogiske praksis 
oplever pædagogerne er begrænset af styring fra forvaltningen. Peter Ø. Andersen 
pointerer, at konsekvensen af den stigende inddragelse af pædagogiske udviklings-
projekter som ledelses- og styringsredskaber er, at pædagogiske virksomheder, der 
søges udviklet, kontrolleret og styret, står i fare for ensidigt at blive udviklet ud fra 
hensyn til disse centrale styringsinteresser. dette kan blive på bekostning af at lade 
de enkelte dagtilbud beskæftige sig med temaer, der i højere grad er udvalgt under 
hensyntagen til, hvad pædagogerne selv har udpeget som væsentlige indsatsområ-
der – ikke mindst ud fra hensyn til de børn, de arbejder med samt de kompetencer 
og ressourcer, som det enkelte dagtilbud råder over (Andersen 2002).
 
Når det fagprofessionelle skøn tilsidesættes – eller ikke får tilført tilstrækkelig 
næring, fx i form af tillid, er der risiko for demotivation og tab af professionens 
autonomi i en eller anden form. Kreativitet, eksperimenter og udforskning af praksis 
risikerer at blive erstattet af kontrol og indordning. Som det kommer til udtryk i 
ovenstående citater, indordner de fagprofessionelle pædagoger sig – på trods af 
faglig uenighed. Pædagogerne svarer, fordi de bliver bedt om det, på forvaltningens 
og eksterne eksperters invitationer og spørgsmål til deres praksis gennem for ek-
sempel centralt fastlagte dokumentationsmodeller, udviklingsplaner og evaluering 
af centralt definerede indsatsområder. 

i maj 2009 udkom Rasmus Willigs bog ’Umyndiggørelse – Et essay om kritikkens 
infrastruktur‘ (2009). i bogen sættes fokus på pædagogers manglende mulighed for 
at kritisere og tage stilling til deres professions vilkår. denne manglende kritik har 
ifølge Willig ført til handlingslammelse, afmagt og umyndiggørelse. Rasmus Willig 
har skrevet bogen på baggrund af sin forskning i en gruppe århusianske pædago-
gers arbejdsmiljø og hans teoretiske forskning i danskernes mulighed for at kritisere 
deres leve- og arbejdsvilkår i det moderne samfund. Willigs overskyggende pointe 
manifesteres i publikationens titel ‘Umyndiggørelse‘. Praktikeren på det pædagogi-
ske felt har mistet indflydelse på sine arbejdsforhold med voldsom frustration og 
dårligere kvalitet i opgavevaretagelsen til følge. Umyndiggørelse defineres således 
af Willig som afmagt over for arbejdspladsen og afmagt over for samfundet, og 
manifesterer sig blandt andet i væksten af kvantitative evalueringer.
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i takt med at eksperter og forvaltning øger styring og kontrol, kommer pædago-
gerne således også i fare for at miste troen på eller glemme, at ’vi kan selv stille 
de mest relevante spørgsmål til vores egen praksis’. Måske netop derfor er akti-
onslæringsmetoden blevet vel modtaget af pædagogerne i dagtilbud, da aktions-
læringsmetoden fordrer, at praktikeren selv definerer, hvad der skal udforskes og 
eksperimenteres med. Erfaringer fra ’Aktionslæring i dagtilbud‘ peger således også 
på, at metoden kan være en anledning til at reflektere, stille og udforske spørgsmål 
og ikke mindst handle på konkrete udfordringer i den helt nære praksis. Metoden 
bygger jo netop på den tese, at det er betydningsfuldt, at praktikeren i høj grad selv 
stiller de udfordrende spørgsmål til egen praksis frem for primært at skulle svare på 
andres spørgsmål. 

6.2. Case: Det gode måltid i vuggestuen
Pædagogerne Tine og Mette udgør en fast del af et personaleteam for en 
gruppe vuggestuebørn i en integreret institution i København. Mette er i 
gang med efteruddannelse, og Tine er på nedsat tid, hvilket betyder, at de 
to pædagoger ofte erstattes af medhjælpere og vikarer. Både Mette og Tine 
oplever, at det til tider kan være vanskeligt at skabe kontinuitet i den pæ-
dagogiske tilgang på stuen i forhold til den faglighed, som de to pædagoger 
ønsker praktiseret. de vælger derfor at tilmelde sig aktionslæringsprojektet 
for at finde nye veje til en fælles pædagogisk tilgang med henblik på at sikre 
kontinuitet og med henblik på at gøre det lettere for nye kollegaer, medhjæl-
pere og vikarer at støtte op om en fælles praksis. Mette formulerer det sådan 
ved første møde: 
  
„Vi har prøvet med logbøger, og vores stuemøder, jamen de har i en periode 
haft en tendens til at være fyldt op med præsentation af nye medarbejdere. 
Der er altså for mange ind over stuen – hvordan kan vi sikre en større grad af 
kontinuitet? Hvordan sikrer vi, at børnenes hverdag er mindst muligt præget 
af, at der kommer en ny voksen ind af døren?...  Det handler meget om den 
der balance med at være åben over for andres prægning af stuen og så turde 
træde i karakter som pædagog. Det er svært, for det er jo heller ikke god tone 
at markere forskellen mellem for eksempel medhjælpere og pædagoger … Vi 
har en faglighed og dermed også et ansvar. Vi vil derfor også gerne blive skar-
pere på vores rolle – og altså balancegangen i forhold til utidig indblanding. 
Og hvor meget skal jeg have lov til at bestemme i forhold til at jeg ikke er her 
hver dag?“

6.2.1. Formulering af forundring

Tine og Mette bliver hurtigt enige med følgeforskeren om, at det er en rele-
vant udfordring og samtidig en lidt for stor mundfuld. Fokus må derfor snæv-
res ind, så pædagogerne kan beslutte, hvordan den konkrete forundring skal 
lyde, og hvilke konkrete aktioner der skal prøves af. Tine fortæller:
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„Jeg kunne virkelig tænke mig, at vi havde en langt tydeligere og større fælles 
bevidsthed om, hvad er pædagogisk praksis, når børnene skal spise. Måltidet 
er jo ikke noget, der skal overstås. De skal sidde godt. Det tager den tid, det 
tager – og der sker så meget, når de spiser. Jeg har også nogle gange set 
pædagogerne sidder væk fra bordet. Det betyder rigtig meget, om man sidder 
med og deltager eller sidder bag ved og taler med sin kollega. Det skal da 
også være hyggeligt, lige som derhjemme...“

det ender således med, at måltidssituationen bliver omdrejningspunktet for 
Mettes og Tines aktionslæring. Med udgangspunkt i forundringen: Hvordan 
kan vi bedst understøtte det gode måltid samt sikre en fælles pædagogisk 
praksis om spisesituationen? går Tine og Mette i samarbejde med følgeforske-
ren i gang med at planlægge aktioner. 

6.2.2. Aktioner og iagttagelser

Tine og Mette foreslår selv, at de som del af første aktion går i gang med at 
udforske og tydeliggøre, hvad de egentlig forstår ved det gode måltid for de 
mindste. Hvordan kan der argumenteres pædagogfagligt for det gode måltid? 
Hvori består det særligt pædagogiske? 

Tines og Mettes første aktion har således undersøgende karakter. de vil sy-
stematisk iagttage en række måltidssituationer på stuen og på den baggrund 
eksperimentere med og beskrive den gode praksis. På stuemøderne formid-
ler Mette og Tine deres arbejde med aktionslæringen. Tine og Mette oplever, 
at der er opbakning fra de fleste kollegaer til deres bud på ’det gode måltid’ 
men oplever også, at det er svært at få alle med på ideen.

Pædagogerne planlægger og gennemfører herefter en række aktioner, som 
har karakter af eksperimenter, der især sigter efter at få nye erfaringer med 
at understøtte den gode praksis under måltidet, raffinere viden om, hvad der 
sker under måltidet og at formidle og træde i karakter som fagprofessionel 
pædagog. Her er nogle af de tiltag, Tine og Mette gennemfører undervejs i 
aktionslæringsforløbet:
- Kollegaobservationer  
- Udformning og ophængning af plancher på stuen
- Læse teori om måltidets betydning i relation til Reggio Emilia-pædagogikken
- Fotodokumentation
- Publikation: ‘der sker meget, når vi spiser‘
-  Formidling til personalemøde for alle pædagoger i den integrerede 

institution

Med afsæt i disse tiltag gennemfører Tine, Mette og deres tilknyttede følge-
forsker reflekterende samtaler og bearbejder efterfølgende forløbet. Her vil 
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vi fremhæve tre vigtige pointer fra deres samtaler:
1. Vi har udviklet faglig stolthed
2. Ejerskab til udviklingsprocesser 
3. Vores fagprofessionelle viden og sprog

Ad 1) Vi har udviklet faglig stolthed
På et af de sidste møder, hvor Tine og Mette præsenterer publikationen ‘der 
sker rigtig meget, når vi spiser‘, lyder det fra Tine:

„Jeg tror, hvis folk ser det her – så tror jeg ikke, at der er nogen, der ikke bliver 
imponeret – et måltid er ikke bare en handling – et måltid rummer understøt-
telse af så mange kompetencer – det vil skabe respekt fra forvaltningsfolk, 
politikere og vores forældre …“ 

det er en stolt pædagog med selvtillid, som udtrykker sig sådan. Stoltheden 
er i citatet tæt knyttet til pædagogens forventninger til omgivelsernes reak-
tion – og dermed får pædagogen også understreget, at den faglige stolthed 
er en forudsætning for omgivelsernes anerkendelse af pædagogens arbejde.

Ad 2) Ejerskab til udviklingsprocesser
Oplevelsen af kontrol over og ejerskab til praksisudvikling manifesterer sig li-
geledes i Tines og Mettes bearbejdninger af aktionslæringsforløbet. de beto-
ner blandt andet, at det at gøre noget i den nære praksis med udgangspunkt 
i eget interessefelt har stor betydning for motivationen: 

„Det er jo en af de sjovere måder at arbejde på – tit når vi skal udvikle et eller 
andet, så læser vi en bog og debatterer – og så er det sjældent, at der sker ret 
meget mere … Det, vi debatterer ud fra nu, er jo ikke bare en bog, men det vi 
oplever med børnene – så nærværende, så vedkommende! … Hver gang vi får 
noget ned over hovedet – da oplever vi, at vi ikke er motiverede for det … det 
skal være noget, man brænder for“.

Ad 3) Vores fagprofessionelle viden og sprog
Et vigtigt sigte med et aktionslæringsforløb er pædagogernes egen læring. 
’At få øje på og sætte ord på’ er en pointe, som går på tværs af mange 
aktionslæringsforløb: 

„Det er det, der gør det interessant som pædagog. Når vi kan se pædagogik-
ken i det, vi laver. Metoden hjælper helt klart med at få øje på og sætte ord 
på det særlige pædagogiske i arbejdet med de små. Jeg tror, at vi kommer ud 
som professionelle pædagoger og ikke bare pædagoger, der passer børnene. 
Vi skal vise, formidle, at vi er professionelle, og at der foregår meget andet 
end pasning her…“
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At kunne argumentere for den pædagogiske tilgang er af central betydning 
både for pædagogernes egen faglige identitet og over for omverdenen. det 
afgørende for pædagogerne er at kunne argumentere for og vise, hvad det er 
for nogle typer processer, de iværksætter, og hvad de afstedkommer – ikke 
mindst når det gælder hverdagsprocesserne i vuggestuen, som for det utræ-
nende øje måske kan være svære at indfange.

Pædagogernes produktion af publikationen ‘Der sker så meget, når vi spiser‘ 
blev en anledning til at verbalisere og ikke mindst præcisere, hvad man i vug-
gestuen skal forstå, når vi taler om ’det gode måltid’. Tines og Mettes vej til 
viden herom er gået gennem eksperimenter, iagttagelser og refleksioner, som 
dels har betydet, at viden om det gode måltid i vuggestuen har forandret sig 
en hel del fra de første mere upræcise beskrivelser af det gode måltid. Ved 
aktionslæringsprojektets afrunding og med publikationen i hænderne synes 
Tine og Mette at have fået udviklet professionsviden og et professionssprog 
om det gode måltid i dagtilbudet – et sprog og en viden, som er mere præcist, 
raffineret og mindre kontekstafhængigt – om end stadig praksisnært.

6.3. Perspektiver
Erfaringerne fra ’Aktionslæring i dagtilbud‘ vidner om, at frivilligheden og den 
personlige meningstilskrivning i den nære praksis har været en af de centrale 
motivationsfaktorer for deltagelse i projektet. det er, som sagt, indlejret i aktions-
læringsmodellen, at praksisudvikling forholder sig til den nære lokale kontekst, og 
at praktikere inviteres til selv at definere en forundring på baggrund af det, der 
’stikker’, vækker nysgerrighed eller udfordrer i hverdagen. Hvis der er noget, man 
er provokeret af, autentisk nysgerrig efter at få løst eller blive klogere på, så er man 
logisk nok mere motiveret til at eksperimentere med og prøve nye veje af. Vi har 
i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ oplevet, at de medforskende pædagoger er optaget af 
at handle anderledes, være kreative og lære af det, som er relevant for deres egen 
praksis.

6.3.1. Aktionslæring skaber myndige pædagoger

Det var også en vigtig forskel, at vi fik et tilbud, som vi sagde ja til. Det ville være 
noget andet, hvis det havde været pålagt fra kommunen eller lederen. Det med 
at man selv har valgt emnet, det giver ejerskabet. Det er for vores egen skyld 
(pædagog, Allerød).

Mange pædagoger vil muligvis genkende ophobningen af umyndiggørelsesproces-
ser og manglende stolthed, som er beskrevet i Willigs essay. Følgeforskerteamet 
stødte også på afmagtsfølelsen hos medforskende pædagoger, men det er vigtigt at 
understrege, at det generelle indtryk fra de knap 150 besøg i de 31 dagtilbud vidner 
om, at de medforskende pædagoger i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ i meget høj grad 
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har været med til at nuancere billedet af en umyndiggjort profession i kraft af enga-
gement og vilje til at forandre og udvikle praksis. Fra en leder lyder det eksempelvis:

Det er forvaltning og politikere, som sætter den pædagogiske dagsorden, mens 
vi som de fagprofessionelle ofte reagerer bagudrettet i stedet for at være på 
forkant og blande os, før nye tiltag bliver besluttet. Jeg oplever, at der er sket 
en forandring i organisationen, og jeg er ikke i tvivl om, at denne forandring 
kan tilskrives aktionslæringens muligheder for at forene praksis med læring. Ikke 
mindst fordi mine medarbejdere har taget metoden til sig… Vi er enige om, at 
aktionslæring er en metode, som vi fremover fortsat vil arbejde med. Det skal 
ikke være i gang konstant, men når vi står foran en problemstilling, som giver 
anledning til undren, så kan vi nedsætte et team, som kan igangsætte aktioner, 
som giver anledning til refleksioner og danner afsæt for nye handlinger. Det er 
helt klart en metode, vi har taget til os og trives med (leder, København).

Medansvar for læring og til en vis grad af autonomi omkring organisering af ar-
bejdet i dagtilbud er motiverende og knyttet til den konkrete praksisudvikling. Et 
synspunkt, der blandt andet manifesterer sig tydeligt hos Erling Lars dale (2001) og 
Tom Tiller (2000). dale, der forsker i pædagogik, pointerer, at ansvar for professionel 
kompetence udspringer især af to elementer: på den ene side af selvstændighed, 
autonomi til at organisere arbejdet, og på den anden side af interessen for at kunne 
begrunde gyldigheden i ens afgørelser og handlinger over for omverdenen. Han an-
fører, at professionel kompetence hæmmes, hvis den professionelle praktiker – her 
pædagogerne – helt lader sig underlægge en andens ’myndighed’. Tom Tiller, som 
er en hovedeksponent inden for den nordiske udvikling af aktionslæring, betoner, 
at en forudsætning for, at praktikere på det pædagogiske område kan blive mere 
myndige, er, at den professionelle kontinuerligt selv arbejder med praksisudvikling. 
Tom Tiller argumenterer således for aktionslæringen som vejen til at bidrage til 
praktikernes myndiggørelse. Man bliver ikke myndig af uddannelse og teori alene. 
At bidrage til udvikling af praksis på baggrund af eget initiativ og egne ønsker om 
forandringer styrker autonomi og myndiggørelse.  

6.3.2. Powerfulde procedurebeskrivelser – YES WE CAN!

Udforskning af praksis gennem undersøgelser, eksperimenter, tilegnelsen af nye 
erfaringer og ny viden gennem refleksion, sparring og samarbejde med kollegaer 
og følgeforskere har, som sagt, været grundingredienserne og rytmen i de gennem-
førte aktionslæringforløb. 

En overraskende stor del af aktionslæringforløbene mundede ud i formulering af 
forskellige typer af målstyringsredskaber: pejlemærker for kvalitet rettet mod en 
konkret praksis, for eksempel procedurebeskrivelser, handleplaner eller guidelines 
for rummelighed, procedurebeskrivelse for modtagelsen af nye børn, kvalitetskri-
terier vedrørende det gode måltid og så videre. det overraskede følgeforskergrup-



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd 73

pen, at aktionslæringen medførte, at pædagogerne i så stort et omfang benyttede 
lejligheden til at producere den type pejlemærker for ’den gode praksis’. der var 
på intet tidspunkt stillet krav om, at aktionslæring skulle munde ud i den type mål-
styringsredskaber eller procedurebeskrivelser, og set i perspektivet af, at en stor 
del af de deltagende pædagoger netop pointerede i de indledende interviews, at 
handleplaner og procedurebeskrivelser m.m. ofte var bureaukratisk tidsspilde, pa-
pirarbejde, der tager tid fra samværet med børnene i dagtilbuddet, overraskede det 
følgeforskerteamet, at netop den type notater voksede så forholdsvis omfangsrigt 
gennem projektperioden. 

Pædagogerne gav udtryk for, at de var blevet ’skabelontrætte’ af forhåndsdefine-
rede kategorier og standarder defineret udefra. Pædagogernes store ejerskab til 
skabelsen af og stolthed over målstyringsredskaber, herunder procedurebeskrivel-
ser, guidelines, kvalitetsindikatorer m.m., som voksede frem i projektet, skal na-
turligvis ses i lyset af, at disse blev skabt af pædagogerne selv med udgangspunkt i 
den lokale kontekst – at skabelonerne, kvalitetsindikatorer netop ikke var defineret 
udefra eller ovenfra.

de medforskende pædagoger anvendte ikke hyppigt udtrykket ’evaluering’ om de-
res arbejde med aktionslæringen, men pædagogernes arbejde med produktion af 
lokalforankrede kvalitetsindikatorer i aktionslæringsforløbene kan alligevel minde 
om en slags empowerment-evaluering. Empowerment-evaluering karakteriseres 
som en bottom-up strategi. En evalueringsform, hvor de fagprofessionelle netop 
ikke er objekter for kontrol og evaluering, men aktører, der selv definerer evalu-
eringskriterierne for den gode praksis. dahler-Larsen og Krogstrup (2003) beskriver 
begrebet empowerment-evaluering som en evalueringsform, der adskiller sig fra 
top-down orienterede evalueringstilgange, hvor mål og kriterier for projekter og de-
res evaluering fastlægges oppe fra af politiske eller økonomiske beslutningstagere. 
Evalueringsformen har som mål at understøtte forbedring og udvikling af organisa-
tioner og projekter inde- og nedefra med henblik på at skabe gode betingelser for 
skabende og udviklende læreprocesser.

Medforskende pædagoger, som har benyttet aktionslæringsforløbet til at udarbejde 
kvalitetsindikatorer på den gode praksis i form af for eksempel procedurebeskrivel-
ser, beretter, at disse procedurebeskrivelser opleves som både sjove, produktive 
og powerfulde, netop fordi beskrivelserne er et produkt af den lokale kontekst og 
udtryk for en bottom-up-tænkning:

Det har en afsmittende virkning på hele organisationen, og jeg fornemmede en 
stolthed over resultatet. Det er rigtig meget sjovere at sende denne handleplan 
til vores forvaltning som en ny del i vores udviklingsplan, end det er at sende en 
obligatorisk handleplan af sted, hvor emnet er pålagt os, og der er deadline for 
aflevering. Det, jeg her oplever, er, at der er masser af potentiale i organisatio-
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nen, og jeg skal som leder være med til at sikre pladsen til udnyttelsen af dette 
potentiale (leder, København).

i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har vi erfaret, at gennem arbejdet med aktionslæring 
som buttom-up metode bliver pædagogernes læring i udfærdigelsen af kvalitetsin-
dikatorer tydelig.

Der er power i den beskrivelse, fordi det er vores! Vejen til vores guideline har væ-
ret super lærerig, og vi har fået troen på, ja vi kan godt selv! (pædagog, Halsnæs).

6.3.3. Viser aktionslæring en vej frem for offentlig styring?

Umyndiggørelsesprocesser, som i kølvandet på NPM-bølgen16 har influeret bredt på 
professioner i den offentlige sektor i form af øget kontrol udefra, er i de senere år 
ganske velbeskrevet, og det gentages ofte, at NPM på nogle områder har medført 
tab af engagement, ejerskab og autonomi samt innovation og kreativitet inden for 
offentlig service. 

der er i de seneste år søsat initiativer, som kan indikere, at der i den offentlige 
forvaltning af dagtilbudsområdet skal lægges mere vægt på decentral frihed, dia-
log og interessenters forståelse af kvalitet. Eksempelvis kan nævnes, at regeringen 
som led i kvalitetsreformen har iværksat en scanning af dagtilbudsområdet, hvor 
en række kommunale forvaltninger, ledere og medarbejdere i institutionerne er 
blevet bedt om at udpege barrierer i de lovgivningsmæssige rammer og give deres 
bud på mulige forenklinger. der ses også andre tegn på, at NPM-bølgens kraft er 
aftagende, blandt andet i Klaus Majgaards17 artikel ’Livet efter NPM – Ledelse på 
kerneforretningens vilkår‘. Her nævner han, hvordan forvaltninger landet over i 
øget grad arbejder for en styrket dialog og en større forståelse for pædagogernes 
praksisbetingelser i arbejdet med kvalitetsudvikling. i artiklen lyder det:

„Udfordringen for den videre udvikling af den offentlige styringstænkning består 
altså i at udvikle et beskrivelsessprog for de velfærdsskabende aktiviteter ud fra 
en anerkendelse af, at indhold og kvalitet skabes i unikke møder mellem profes-
sionelle og borgere. Dette kræver et fundamentalt opgør med det gængse service-
begreb og de tilhørende idealer om standardisering“ (Majgaard 2007/2008: 487f).

Måske kan aktionslæring være vejen, der kan hjælpe de nye visioner og intentioner 
på vej? Et beskrivelsessprog for dagtilbuddets aktiviteter på praksisfeltets præmis-

16  New Public Management: NPM er kort fortalt udtryk for, at man har indført en privatøkonomisk tankegang 

i den offentlige sektor. Således er de tendenser, der har præget den danske offentlige forvaltning siden 

begyndelsen af 1990´erne kommet med NPM-tankegangen. Her er effektivisering, mål- og resultatfokus, 

konkurrence samt den generelle markedsgørelse centrale størrelser (Andersen, Hjort og Schmidt 2008: 13f, 

Majgaard 2007/2008, Willig 2009: 19). 

17  Klaus Majgaard er direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
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ser og et opgør med idealer om standardisering er nogle af de elementer, som synes 
afspejlet i de medforskende pædagogers arbejde med aktionslæringen. En række 
af de medforskende pædagoger valgte netop at bruge aktionslæringen til et opgør 
med idealiserede standarder – og selv at opstille mål, producere guidelines, kvali-
tetsindikatorer m.m. for indhold og kvalitet i deres dagtilbud.
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7. Konklusion og perspektivering

denne rapport reflekterer de erfaringer, der er opnået på baggrund af 31 institutio-
ners deltagelse  i projektet ’Aktionslæring i dagtilbud‘. datamaterialet har bestået 
af følgeforskernes løbende notater fra deres besøg på de deltagende institutio-
ner og interviews med de medforskende pædagoger samt deres logbogsnotater. 
derudover er der indsamlet materiale gennem to spørgeskemaundersøgelser.

Materialet er analyseret i forhold til den i kapitel 2 beskrevne model for aktionslæ-
ring samt i forhold til aktionslæringsmetodens muligheder for at bidrage til styrkel-
sen af pædagogers fagprofessionelle viden, identitet og autonomi.

7.1. Konklusion
det har været en grundlæggende antagelse bag rapporten, at den nødvendighed, 
der ligger indbygget i aktionslæringsmetoden om, at de medforskende pædagoger i 
fællesskab skal handle, observere og reflektere undervejs, vil være den nødvendige 
katalysator for udviklingen af den fagprofessionelle viden, identitet og autonomi.

denne antagelse ser vi bekræftet i vort datamateriale, og vi har anskueliggjort dette 
gennem vore undersøgelser i kapitel 3, 4, 5 og 6.

i kapitel 3 har vi anskueliggjort aktionslæringsmetodens sidegevinster gennem 
præsentation af en case og vist, hvorledes dette kan føre til udvikling af pæda-
gogers fagprofessionelle viden, identitet og autonomi. Gennem aktionslæringens 
grundelementer – undersøgelser, eksperimenter, tilegnelse af nye erfaringer og ny 
viden gennem refleksion, sparring og samarbejde med kollegaer og følgeforskere 
– har de medforskende pædagoger oplevet at få større autonomi og faglig selvtil-
lid. Ved at få mulighed for selv at sætte standarder og sætte ord på deres praksis, 
har pædagogerne været med til at definere deres egen virkelighed. dermed bliver 
aktionslæringen en selvstændighedsfremmende metode. 

denne overordnede konklusion bygger på en række delkonklusioner vedrørende de 
metodemæssige gevinster ved pædagogers brug af aktionslæringen.  disse kan på 
baggrund af resultaterne af analysen i kapitel 4 og 5 opsummeres i fem imperati-
ver18, fire konsekvenser og tre fremtidige udfordringer for aktionslæringsmetoden i 
forhold til pædagoger: 

7.1.1. Imperativer

imperativ om handling: den opfordring til handling, som ligger i aktionslæringsmeto-
den, betyder, at der både sættes mål for institutionerne, og at der rent faktisk handles.

imperativ om systematisering og fokusering: For at få fuld gevinst af den systema-
tisering, som aktionslæringsmetoden indebærer, er det vigtigt at indsnævre fokus. 

18  imperativ er defineret som en bøjningskategori, som udtrykker eller vedrører en ordre eller en opfordring.
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Når det sker, genereres der både arbejdslyst og energi samtidig med at fokuseringen 
fjerner tilknytningen til det personlige, og det bliver tydeligt for de medforskende 
pædagoger, hvilke kompetencer og hvilken viden de besidder.

imperativ om specificeret observation: Anvendelsen af observation i egen instituti-
on er på den ene side en vanskelig opgave, der skal specificeres, men på den anden 
side viser den sig som en effektiv metode til at få nye vinkler på den kendte praksis. 
den efterfølgende samtale medvirker endvidere til, at de medforskende pædagoger 
kan blive mere afklarede på hinandens forståelser.

imperativ om medejerskab: For at få dokumentations- og evalueringsprocesserne 
til at bidrage til den pædagogiske udvikling er det vigtigt, at pædagogerne har 
medejerskab til grundlaget for den dokumentation, der indsamles under et akti-
onlæringsforløb. det kan blandt andet gøres ved, at dokumentationen tager ud-
gangspunkt i de ting, pædagogerne selv har defineret som vigtige for institutionens 
udvikling.

imperativ om lederens involvering: Aktionslæringen får de bedste betingelser, 
hvis lederen påtager sig et ansvar i forhold til koordinering – før, under og efter 
aktionslæringsforløbet.  Opgaverne vedrører både den praktiske koordinering og 
formidling til de medarbejdere, der ikke er med i forløbet. Hvis lederen selv deltager 
i aktionslæringsforløbet, er det vigtigt, at lederen er opmærksom på egen rolle og 
bidrager til at skabe gode rammer for aktionslæringen, således at den reflekterende 
samtale forbliver et tillidsfuldt rum, hvor medforskende pædagoger blandt kolle-
gaer har mulighed for at sætte ord på det, der synes udfordrende og svært i praksis 
uden at personalet føler sig udstillet.

7.1.2. Konsekvenser

Undersøgelsen har endvidere vist, at aktionslæringsmetoden har en række samar-
bejdsmæssige konsekvenser, som har betydning for udviklingen af kulturen i det 
enkelte dagtilbud – den indre kontekst – og for pædagogers relationer til omverde-
nen – den ydre kontekst:

Konsekvens om følelsesmæssig energi: Aktionslæringsmetoden skaber god følelses-
mæssig energi, som befordrer faglig udvikling. Som anden energi kan den bruges til 
at skabe mere aktivitet, således at det både skaber arbejdsglæde og faglig udvikling, 
som rækker ud over det konkrete aktionslæringsforløb, og som har positive konse-
kvenser for udviklingen af dagtilbuddets kultur.

Konsekvens om lokalt ejerskab: Aktionslæringsmetoden er velegnet til at skabe 
en høj grad af lokalt ejerskab til udvikling af den pædagogiske praksis og er heri-
gennem også en metode, der kan bidrage til øget kontrol over egen profession og 
dermed stolthed i forhold til den fagprofessionelle identitet. Styrkelsen af den indre 
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kollegiale autonomi og indre selvkontrol (forstået som institutionens kontrol over 
praksisudvikling) er indlejret i selve aktionslæringsmodellen, da metoden under-
støtter den tese, at det er betydningsfuldt for udvikling af kvalitet i dagtilbud, at 
praktikerne selv definerer og kvalificerer deres arbejde. 

Konsekvens om en styrket faglig position i forhold til forældresamarbejdet: 
Pædagogerne oplever, at aktionslæringen har styrket den pædagogiske argumen-
tation i forhold til forældre og andre udefra – og ikke mindst i forhold til den tætte 
dialog i forældresamtalen. Aktionslæringen synes i disse relationer at kunne hjælpe 
pædagogerne med at formidle nogle mere reflekterede konkrete iagttagelser, der 
tydeliggør fagligheden. dette styrker pædagogers argumentationskraft i kommuni-
kationen med dagtilbuddets omgivelser.

Konsekvens om revitaliseret teorianvendelse: Aktionslæringen kobler til teori på 
en sådan måde, at pædagogernes teoretiske ressourcer bliver revitaliserede. Ved 
at målrette teorien mod praksis bliver det muligt at anvende teoretisk funderede 
udtryk. Og ved at praksisudviklingen således bliver videnbaseret, kan pædagoger 
være med til at legitimere både deres fag og de faglige beslutninger, de tager, på 
baggrund af pædagogiske overvejelser. involveringen af teoretiske og faglige begre-
ber bidrager til, at pædagogernes begrundelser for handlinger i praksis i højere grad 
er defineret af faglighed. 

7.1.3. Udfordringer

imidlertid har undersøgelsen også vist, at der er nogle udfordringer, som det er vig-
tigt at være opmærksom på, og som man fremover må forsøge at udvikle i forhold 
til pædagogers anvendelse af aktionslæringsmetoden:

Udfordring om organisering af tiden: Selv om arbejdet med aktionslæring ikke 
nødvendigvis er meget tidskrævende, så er det dog en forstyrrelse af den daglige 
pædagogiske praksis, som kræver opmærksomhed og opfølgning. Erfaringerne 
viser, at det har været nemmere for nogle dagtilbud end andre at tage tiden til at 
arbejde med metoden. Metoden kræver god planlægning og meget lokalt bestemte 
løsninger, for at man kan benytte den selvsagt meget begrænsede tid uden børn, 
der er i dagtilbuddene, til at gennemføre den reflekterende samtale. 

Udfordring om skriftliggørelse: det har ikke været muligt i fuldt omfang at leve op til 
kravet om skriftliggørelse. Man måtte derfor undervejs i projektet nedtone ambitio-
nerne med skriftliggørelsen. Men dette til trods har projektet faktisk medført pro-
duktion af en overraskende stor mængde dokumentationsmaterialer. dette kunne 
pege på, at der bør tænkes nye veje til dette aspekt af aktionslæringsmetoden.

Udfordringen om åbenhed: Hvis man i et aktionslæringsforløb vælger at beskæftige 
sig med overensstemmelsen mellem udtrykte værdier og praksis, kræver det både 
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mod og tillid samt større krav til kulturel sensitivitet og kommunikativ kompetence 
af de medforskende pædagoger, hvis man skal undgå, at processen kommer til at 
aktivere eventuelle konflikter eller underkommunikerede og usynlige processer om 
uenighed og forskellighed.

i kapitel 6 har vi analyseret et mere professionspolitisk aspekt, nemlig aktionslæ-
ringsmetodens potentiale til at genindvinde den faglige myndighed, som man ud 
fra forskellige vinkler kan sige har været under pres i de senere år. Undersøgelsen 
baserer sig på resultaterne i de forrige kapitler, men disse bliver i dette kapitel ved 
hjælp af en case sat ind i en sammenhæng med den stigende markedsgørelse af 
velfærdsydelserne og indførelsen af New Public Management i den offentlige for-
valtning op gennem 90‘erne.

i ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har de medforskende pædagoger fået mulighed for 
at skabe en fælles forståelse af, hvad de som pædagoger kan og skal i dagtilbud-
dene. dette er sket igennem en sprogliggørelse af deres praksis, som er blevet 
understøttet ved hjælp af deres observationer af hinanden. Her har de fået spejlet 
deres egen praksis i andres, hvorfor de er blevet mere opmærksomme på de an-
tagelser, der ligger til grund for deres handlinger. den fælles bevidsthed omkring 
grundantagelser, som pædagogerne har fået i den reflekterende samtale, og de 
beslutninger, der er taget på baggrund af fagpædagogiske overvejelser, har be-
tydet, at de medforskende pædagoger har opnået en fælles ambition og dermed 
stolthed. i daginstitutionerne, hvor de medforskende pædagoger gennem flere 
måneder har arbejdet med aktionslæring, er der mange steder blevet udviklet 
kulturer, hvor pædagogerne har legitimitet til og tør gå tæt på hinandens praksis 
og give faglig sparring. det vil sige, at aktionslæringen har bidraget til at udvikle en 
mere tillidspræget kultur med gode muligheder for at udvikle praksis på baggrund 
af refleksion og fælles faglig dialog.

Aktionslæringen har således øget de medforskende pædagogers professionsviden, 
selvtillid og autonomi samt understøttet kulturer i dagtilbuddene i en sådan grad, at 
der er skabt faglige fællesskaber med fokus på tillid og sparring. dette har klædt de 
medforskende pædagoger på til at formulere og identificere deres viden og dermed 
tydeliggøre kvaliteten i deres arbejde gennem en mere markant italesættelse af, 
hvad det er, pædagoger kan og gør og af, hvordan de kontinuerligt kan udvikle sig 
i dagtilbuddet. denne øgede artikulerede kompetence har for pædagogerne været 
et vigtigt skridt på vejen til at eksponere og profilere deres profession. dette er 
sket i takt med pædagogernes øgede kompetence til at være bevidste om kvalitet, 
udvikle og dokumentere kvalitet i deres arbejde. disse elementer har bidraget til at 
de medforskende pædagoger har styrket deres muligheder for at manifestere sig 
over for omverdenen og dermed få en større autonomi i deres arbejde og fremstå 
som en stærkere profession.
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7.2. Perspektivering
Med konklusionen har vi sat det afsluttende punktum i nærværende undersøgelse 
om aktionslæringsmetodens muligheder og udfordringer. Og så alligevel ikke helt. 
For selv om vi har været igennem en lærerig proces og har opnået interessante 
resultater, står vi tilbage uden at være helt mættede. Med ny viden åbnes op for 
nye perspektiver, både undervejs i videnproduktionen, men også som følge af resul-
taterne. For vores vedkommende er der mange emner og fænomener, som stadig 
vækker vores nysgerrighed i relation til emnet. derfor vil vi i det følgende knytte et 
par perspektiverende kommentarer til rapporten og ikke mindst, til hvilket videre 
arbejde det kan give anledning til.
 
Flere i følgeforskerteamet er som tidligere omtalt tilknyttet Professionshøjskolen 
UCC, og ’Aktionslæring i dagtilbud‘ har derfor også været en oplagt mulighed for 
forsigtigt at skele til aktionslæringens muligheder og udfordringer i et samspil 
mellem praksisfeltet, kommuner, BUPL og professionshøjskoler. det pædagogiske 
praksisfelt har brug for professionshøjskoler (forskere, konsulenter og undervisere), 
der lever op til forpligtelsen at bearbejde praksisviden og skabe udviklingsviden, der 
styrker den konkrete professionsudøvelse – det ovennævnte samspil kunne tænkes 
at bidrage til dette. det bliver herefter en spændende udfordring at se nærmere 
på, hvordan sådan et konkret samspil om muligt kan praktiseres samt bidrage til 
at styrke de gevinster, vi her har fundet frem til, at aktionslæringen kan bidrage til.

En mulig og relevant efterfølgende opgave, som professionshøjskolerne og vi som 
følgeforskere endvidere kunne påtage os, er at undersøge, hvad der sker ude i dag-
tilbuddene, når følgeforskeren er gået ud af døren. i aktionslæringsforløbene har 
vi som følgeforskere oplevet stor energi og et vældigt engagement i arbejdet med 
praksisudvikling. de medforskende pædagoger har qua projektet haft legitimitet til 
at handle og fokusere. Vi har dog ingen viden om, hvorvidt den energi og fokusering 
fortsætter efterfølgende, hvorfor det kunne være meget interessant at efterprøve 
aktionslæringens gennemslagskraft på sigt. Hvad holdt ved og hvad røg ud? – og 
hvorfor? En undersøgelse af, hvilke dagtilbud hvis betingelser havde været gun-
stige for implementeringen og videreudviklingen af aktionslæring og hvilke, hvor 
aktionslæring havde trange kår, kunne bidrage til en vigtig viden. dels om hvilke 
vilkår og betingelser, der skal være til stede, for at implementering af aktionslæ-
ringsmetoden fungerer, og dels for at den viden, der kommer i halen på arbejdet 
med aktionslæring, bliver etableret og anvendt i dagtilbuddene med succes. Hvis 
aktionslæringsmetoden kunne blive en naturlig del af pædagogers arbejde – også 
på sigt – tror vi på, at pædagogerne ville være et skridt tættere på målet om at gøre 
dem til praktikere, der er en del af en profession med høj grad af viden, autonomi 
og selvtillid.
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BILAG 1

Spørgeskema til pædagoger på deltagende institutioner

Kære pædagog!

Vi er glade for at byde dig velkommen til et spændende projekt om aktionslæring. 
En væsentlig del af vores ærinde med projektet er at blive klogere på pædagogers 
fagprofessionelle viden. En af metoderne til at opnå dette er en spørgeskema-
undersøgelse. derfor vil vi bede dig om at udfylde et spørgeskema ved opstart og 
afslutning af projektet. 

Spørgsmålene går på dine oplevelser, tanker, meninger og refleksioner om dit ar-
bejde til hverdag. Vi ønsker at få en ide om, hvordan du tænker på dig selv som pæ-
dagog. Hele projektet handler nemlig om at få pædagogen – diG – bragt i centrum. 
det er vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt på spørgsmålene. der er ikke noget, 
der er rigtigt eller forkert. 

Til sidst vil du blive bedt om at udfylde nogle personlige oplysninger, bl.a. dit køn, 
stilling, anciennitet m.m. Vi skal i følgeforskergruppen bruge oplysningerne i be-
arbejdningen af spørgeskemaundersøgelsen, men dine informationer vil ikke blive 
oplyst til andre. 

Spørgeskemaet

Spørgeskemaet er delt ind i 4 temaer: 

1. Pædagogisk praksis
2. Professionel identitet
3. Samarbejdsrelationer
4. Pædagogisk udvikling

de tre første temaer handler om dig og dine oplevelser af dig selv og dit arbejde 
som pædagog. i det sidste tema bliver din arbejdsplads som helhed sat i fokus. 

du skal aflevere spørgeskemaet inden du går hjem fra konferencen. det tager ca. 5 
minutter at udfylde. 

Vi glæder os til at følge dig og din institution i jeres aktionslæringsforløb!

På forhånd tak 
Følgeforskergruppen, Ambios og KLEO 
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Tema 1: Pædagogisk praksis

To af børnehavebørnene er kommet op at toppes om en cykel ude på 
legepladsen, og du griber ind for at løse konflikten.

Hvilken viden oplever du som særlig vigtig i en sådan situation? 

Bedøm nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor

• 1 er det mindst vigtige for dig 
• 5 er det vigtigste for dig 
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Mit kendskab til børnene

den viden, jeg har opnået ved at læse teoretiske tekster om pædagogik

Min personlige holdning til striden

den viden, jeg har opnået gennem mine erfaringer som pædagog

den viden, mine kolleger har opnået via deres erfaringer, og som jeg 
har lært af

Mine sociale kompetencer, forstået som min evne til at forstå menne-
sker og den måde, mennesker handler på

det falder mig helt naturligt at handle, og jeg kan ikke sætte ord på, 
hvad det er, jeg gør

Andet: 
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I hvilke af nedenstående situationer føler du især, at din pædagogiske 
viden udvikles? 

Bedøm nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor  

• 1 er en situation, der i meget lav grad udvikler din pædagogiske viden
• 5 er en situation, der i meget høj grad udvikler din pædagogiske 
viden 
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Til pædagogiske temadage sammen med mine kolleger

i det daglige arbejde med børnene

Når jeg læser faglitteratur

i min uddannelse/efteruddannelse

Til personalemøder

Andet: 
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Tema 2: Professionel identitet 

Hvordan oplever du sammenhængen mellem dit arbejde som pæda-
gog og din faglige uddannelse?

Læs udsagnene og bedøm på en skal fra 1 til 5, hvordan udsagnene pas-
ser på dig: 

• 1 passer i meget lav grad på dig 
• 5 passer i meget høj grad på dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Min uddannelse er kun et stykke papir – det har ikke noget at gøre med 
mit arbejde som pædagog

det er på grund af min uddannelse, at jeg udfører mit arbejde som pæ-
dagog, som jeg gør

Jeg oplever mine professionelle erfaringer som det mest afgørende for 
mit arbejde

i mit daglige arbejde som pædagog kombinerer jeg min uddannelse, 
min personlighed og professionelle erfaringer

det er min personlighed, der gør mig til den pædagog, jeg er

Andet:
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Hvilke af følgende elementer mener du især kendetegner din profes-
sionelle identitet? 

Bedøm på en skala fra 1 til 5, hvad der særligt kendetegner din profes-
sionelle identitet: 

• 1 passer i meget lav grad på din professionelle identitet 
• 5 passer i meget høj grad på din professionelle identitet 
• du må gerne give samme score flere gange  
 

1=lav
5=høj

Min personlighed

Mit medlemskab af min fagforening

Min uddannelse

Min jobfunktion

Mine erfaringer

Andet: 
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Hvornår oplever du i særlig høj grad en professionel identitetsfølelse?

Bedøm situationerne på en skala fra 1 til 5, hvor: 

•  1 er en situation, hvor du i meget lav grad oplever en professionel 
identitetsfølelse 

•  5 er en situation, hvor du i meget høj grad oplever en professionel 
identitetsfølelse 

•  du må gerne give samme score flere gange  

1=lav
5=høj

i faglige diskussioner med kolleger

Når jeg læser en faglig artikel i et tidsskrift

i mit daglige arbejde

Når den politiske debat omhandler pædagogiske problemstillinger

i hverdagssituationer (som eksempelvis i køen i supermarkedet), når jeg 
overværer konflikter imellem forælder og barn

Andet:
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Tema 3: Samarbejdsrelationer

I hvilke samarbejdsrelationer oplever du især, at du lærer noget 
fagligt? 

Bedøm samarbejdsrelationerne på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 passer til samarbejdsrelationer, jeg lærer meget lidt af 
• 5 passer til samarbejdsrelationer jeg lærer rigtig meget af 
• du må gerne give samme score flere gange  

1=lav
5=høj

Samarbejdet med forældrene

Samarbejde med mine kolleger

Samarbejde med ledelsen på min arbejdsplads

Samarbejde med andre faggrupper på min arbejdsplads

Andet: 
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Tema 4: Pædagogisk udvikling 

Du har nu besvaret spørgsmål om din oplevelse af dig selv som pæda-
gog. Du skal nu svare på: Hvornår synes du, at din arbejdsplads som 
helhed rykker sig og udvikler sig? 

Bedøm svarmulighederne på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er en situation, hvor institutionen udvikler sig i meget lav grad 
• 5 er en situation, hvor institutionen udvikler sig i meget høj grad 
• du må gerne give samme score flere gange  

1=lav
5=høj

Når ledelsen igangsætter udvikling

Til personalemøder/pædagogiske møder 

i kraft af fælles refleksioner med kolleger over forskellige hændelser 

Når en/flere pædagoger gennemgår efteruddannelse 

Via erfaringsudveksling kolleger imellem

Andet:

Oplysninger om dig 

 Jeg er medforskende pædagog i projektet
 Jeg er pædagog i en institution, der deltager i projektet

 Mand
 Kvinde

Stillingsbetegnelse: Anciennitet:

institution: Kommune:
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BILAG 2

Spørgeskema 2 til medforskere på deltagende institutioner

Kære pædagog

Lad os først og fremmest takke dig for det engagement, du har lagt i aktionslæ-
ringsforløbet. du og dine kolleger har hver især bidraget til at udvikle aktionslæring 
som metode til pædagogisk udvikling. Vi vil gøre vores for at bringe jeres bidrag, 
erfaringer og justeringer til metoden videre. 

Jeres arbejde med aktionslæring har været energisk og entusiastisk. det har styrket 
os i formodningen om, at aktionslæring som metode både kan fungere som kom-
petenceudvikling for den enkelte og i samarbejdsrelationer. Samtidig kan metoden 
bidrage til professionsudvikling med et længere sigte for fremtidens pædagoger.

du udfyldte ved projektets start et spørgeskema, der havde samme fire temaer, 
som du finder i dette spørgeskema. Vi er interesseret i at høre om, hvordan du har 
oplevet at arbejde med aktionslæring i forhold til de temaer, der er sat op. det er 
vigtigt, at du svarer ærligt – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Sidst i spørgeskemaet skal du udfylde nogle personlige oplysninger, blandt andet 
om dit køn, stilling, anciennitet med mere. Vi skal i følgeforskergruppen bruge op-
lysningerne til den videre bearbejdning af spørgeskemaundersøgelsen. dine svar 
bliver behandlet helt anonymt. 

Spørgeskemaet

Spørgeskemaet er igen inddelt i fire temaer: 
- Pædagogisk praksis
- Professionel identitet
- Samarbejdsrelationer
- Pædagogisk udvikling

de første tre temaer handler om dig og dine oplevelser af dig selv og dit arbejde 
som pædagog – spørgsmålene er sat i forbindelse med aktionslæringen som me-
tode. i det sidste tema bliver arbejdspladsen som helhed sat i fokus. 

du skal aflevere spørgeskemaet til den følgeforsker, der er tilknyttet din institution 
senest til femte møde. 

Tusind tak for nu, og fortsat held og lykke med aktionslæringen. 

Mange hilsner fra
Følgeforskergruppen, Ambios og KLEO
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Tema 1: Pædagogisk praksis 

Hvordan har aktionslæringen hjulpet dig i forhold til den daglige, pæ-
dagogiske praksis? 

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det mest rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Aktionslæringen har hjulpet mig til at blive opmærksom på min faglighed 
i hverdagen – altså det jeg gør, det jeg siger, og den måde jeg handler på 

Aktionslæringen har givet mig lyst til at læse flere teoretiske tekster

Aktionslæringen har givet mig et bedre og mere systematisk blik på, 
hvordan jeg bruger mine erfaringer som pædagog

Aktionslæringen har hjulpet mig til at udvikle mine sociale kompetencer, 
forstået som min evne til at forstå mennesker og den måde, mennesker 
handler på

Aktionslæringen har givet mig andre perspektiver på den daglige prak-
sis, hvilket har givet mig andre muligheder i mit arbejde

Aktionslæringen har ikke lært mig så meget – jeg gør i bund og grund 
det, jeg plejer at gøre

Andet:
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Hvordan har aktionslæringen udviklet din pædagogiske viden om 
hverdagspraksis?

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det mest rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Aktionslæringen har været et redskab til at skabe et fælles sprog til de 
pædagogiske temadage og møder sammen med mine kolleger, og på 
den måde oplever jeg, at min pædagogiske viden er blevet udvidet 

Aktionslæringen har været med til at sætte ord på det pædagogiske 
arbejde med børnene og på den måde oplever jeg, at min pædagogiske 
viden er blevet udvidet 

Aktionslæringen har givet mig lyst til at læse mere faglitteratur, og på 
den måde oplever jeg, at min pædagogiske viden er blevet udvidet 

Aktionslæringen har gjort mig opmærksom på styrker i min uddannelse, 
og på den måde oplever jeg, at min pædagogiske viden er blevet udvidet 

Aktionslæringen har ikke lært mig så meget – jeg gør i bund og grund, 
som jeg plejer at gøre

Andet:
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Tema 2: Professionel identitet 

Hvordan har aktionslæringen gjort dig mere bevidst om din faglighed 
og din professionelle identitet?

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Aktionslæringen har hjulpet mig til at sætte ord på det, jeg gør til daglig, 
og derfor har aktionslæringen gjort mig mere bevidst om min faglighed 

Aktionslæringen har givet mig lyst til at læse faglitteratur, og derved 
dykke mere ned i det professionelle arbejde som pædagog

Aktionslæringen er et redskab for mig til at systematisere mine pædago-
giske erfaringer, og derved gøre mig til en mere professionel pædagog

Aktionslæringen har ikke gjort mig mere bevidst om min faglighed

Andet:

Hvilke af følgende elementer mener du især kendetegner din profes-
sionelle identitet? 

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Min personlighed

Mit medlemskab af en fagforening

Min uddannelse / videreuddannelse

Min jobfunktion

Mine erfaringer

Andet: 
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Hvornår har aktionslæringen særligt styrket din professionelle 
identitetsfølelse?

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Aktionslæringen har sat rammen om de faglige diskussioner med mine 
kolleger, og det har styrket min professionelle identitetsfølelse

Aktionslæringen har motiveret mig til at læse flere faglige artikler og 
teorier, og det har styrket min professionelle identitetsfølelse

Aktionslæringen har styrket min professionelle identitetsfølelse ved at 
jeg har været del af et pædagogisk projekt, der har skabt forandringer

Aktionslæringen har rustet mig i diskussioner med andre om pæ-
dagogiske problemstillinger, og det har styrket min professionelle 
identitetsfølelse

Aktionslæringen har generelt styrket min professionelle identitetsfø-
lelse, fordi jeg hele tiden har haft et bestemt fokus på en forundring, 
som er blevet til en del af mit professionelle blik

Aktionslæringen har ikke styrket min professionelle identitetsfølelse

Andet:
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Tema 3: Samarbejdsrelationer 

I hvilke samarbejdssituationer oplever du, at aktionslæringen har væ-
ret et vigtigt redskab til at styrke din pædagogiske faglighed?

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

i samarbejdet med forældrene

i samarbejdet med kollegerne

i samarbejdet med ledelsen på min arbejdsplads

i samarbejdet med andre faggrupper på min arbejdsplads

Andet:
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Tema 4: Pædagogisk udvikling 

du har nu besvaret spørgsmål om din oplevelse af dig selv som pæda-
gog. du skal nu svare på: 

Hvordan tror du, at aktionslæringen har haft betydning for udviklin-
gen af hele arbejdspladsen? 

Bedøm alle nedenstående svarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor: 

• 1 er den mindst rigtige/ vigtige for dig
• 5 er det rigtige/ vigtigste for dig
• du må gerne give samme score flere gange 

1=lav
5=høj

Aktionslæringen har sat gang i ledelsen – og derfor også resten af 
arbejdspladsen

Aktionslæringen har været punkt på dagsordnen på pædagogiske mø-
der/ personalemøder – og har derfor udviklet hele arbejdspladsen

Aktionslæringen har sat gang i refleksioner i hele medarbejderflok-
ken – både hver for sig og til møder – og derfor har det udviklet hele 
arbejdspladsen

Aktionslæringen har ikke betydet, at hele arbejdspladsen har udviklet 
sig

Andet:
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Oplysninger om dig 

 Jeg er medforskende pædagog i projektet
 Jeg er pædagog i en institution, der deltager i projektet

 Mand
 Kvinde

Stillingsbetegnelse: Anciennitet:

institution: Kommune:

Navn (kun til at sikre, at det er samme personer, der svarer nu som første gang):

Andre bemærkninger til forløbet: 



AKTiONSLæRiNG i dAGTiLBUd100

BILAG 3

Observation af pædagogik praksis

Praksisobservation foretaget af:                                                                                                

dato:                            Tidspunkt:                         

Pædagog:                                                                

Antal børn:                                                             

Forundring:                                                                                                                                     

Aktion:                                                                                                                                              

Observationspunkter:                                                                                                                   
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Tid Spontane iagttagelser idéer til fortolkning




