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Paper til temaet ”Aktionsforskning, brugerinvolvering og deltagelsesambitioner” DAN konference 2018. 

Involvering og nysgerrighed som katalysator for refleksionsprocesser og 

praksisudvikling 
Ida Kornerup, Lektor, Ph.d./ Københavns Professionshøjskole/ Forskningsprogrammet dagtilbud, social- og 
special-pædagogik. Det samfundsvidenskabelige og pædagogiske fakultet/Institut for pædagoguddannelse 

Bemærkning 

Dette paper er ”work in progress”. Læs det venligst som et udkast.TAK. 

 

Indledning 

Siden 2013 har professionshøjskolerne været forpligtet på at ” at varetage praksisnære og 
anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden 
tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” (LBK nr 152). De 
forskningsprocesser og projekter der her refereres til, er alle omfattet af denne lov om 
professionshøjskoler.  

I loven anvendes begrebet praksisnær og anvendelsesorienteret forskning, men hvad menes der med 
anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsaktiviteter? Og hvad mener professionerne selv, her 
dagtilbuds pædagogerne, at de har behov for, ift. at kunne løse de samfundsmæssige opgaver og 
udfordringer, de konstant stilles overfor? Andre væsentlige spørgsmål er ligeledes, hvilken viden der her er 
tale om, hvordan viden i praksis kan forstås, og for hvem er denne viden vigtig? Dette er spørgsmål, som 
konstant vil være til stede og til diskussion, når jeg arbejder med denne type forskning.  

I dette paper vil jeg tage afsæt i de participatoriske forskningsprojekter, jeg selv har været en del af. I 

forskningsprojektet ’Læring for Alle’ 1 var et af resultaterne, at viden og forandring i praksis var tæt 

forbundet med de åbninger i forskningssamarbejdet, der gav medforskerne muligheder for at blive 

nysgerrige på egen praksis (Kornerup 2016). Her fik medforskerne selv blik for, hvad børnene havde blik på. 

Det kan måske synes som en banal opdagelse, men ved den efterfølgende analyser af samarbejdet, er det 

netop åbningerne der især forbinder sig til viden i og om praksis. Efterfølgende har det også været 

nærliggende for mig i min forskning, at være mere undersøgende på, hvor og hvordan nysgerrighed opstår, 

og hvordan den forbinder sig til viden og læring i praksis. Læring er, ligesom begrebet ”ny” viden, ofte 

benyttede begreber og fordringer, når pædagogiske praksis forventes at løse de samfundsmæssige 

problemstillinger, ligesom læring i høj grad, er blevet et centralt politisk tegn2, for den pædagogiske praksis, 

som rammesætter diskursen for arbejdet, her eksemvis; ”Den pædagogiske læreplan” og  ”læringsmiljøer”.  

Derimod anvendes sjældent begrebet nysgerrighed, skønt det indgår som element i langt de fleste 

læringsteorier (Visholm og Mellon 2017, Engel 2009). I mit mangeårige arbejde med forskning og udvikling 

har jeg også set, hvorledes pædagogernes involvering i udvikling af egen praksis er blevet indskrænket, idet 

der gennem de sidste mange år, har været et stigende pres i kommunerne for mere færdigpakkede 

løsninger med viden og koncepter rettet mod den pædagogiske praksis. Derfor rejser jeg også her 

                                                           
1 Treårigt forskningsprojekt på professionshøjskolen UCC  2013 -2016  
2 Hvis man anskuer det diskursanalytisk 
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spørgsmålet, hvad betyder den begrænsede involvering i udvikling af viden i og om egen praksis for 

pædagogernes læring og nysgerrighed på egen praksis? 

I mit eget arbejde med aktionsforskning og participatoriske forsknings- og udviklingsprocesser er det 

blevet stadig mere vigtigt for mig at være nysgerrig på pædagogernes nysgerrighed. Hvilke betingelser har 

den, hvor gives der plads til at den kan udfolde sig, og på hvilke måder, er det at arbejde med en 

nysgerrighedens optik, også en del af en myndighedsgørende erkendelsesproces? I dette paper vil jeg 

spørge til, hvor aktionsforskning  i sit metodologiske grundlag åbner, ikke kun for emancipatoriske 

processer, men også giver muligheder for en genåbning af nysgerrighed som katalysator for skabelse af 

pædagogisk og professionel viden, der ikke kun åbner de professionelles blik, men også skaber øget 

deltagelse og dermed øget udvikling , trivsel og læring for de børn de arbejder med. 

Forestillingen om viden udefra, der skal skabe viden i praksis 

Viden er på mange måder blevet et omdrejningspunkt for forandringer i det offentlige, ligesom ’ny’ 
viden forventes at kunne løse de offentliges udfordringer.  Lige siden vi fik den første pædagogiske 
læreplan i 2004, er presset på ny viden, praksisforandringer og tilpasninger steget (Kornerup 2011). Det 
stigende pres har for mange institutioner betydet konstante forandringstiltag, oftest i form af kommunale 
udviklingsstrategier og projekter. På nationalt og kommunalt plan har der være et stigende fokus på kvalitet 
i dagtilbud (Regeringen aftaleplan 2017), og her er begreber som ”kvalitet i dagtilbud” blevet en del af det 
vokabularium, der anvendes i revideringen af dagtilbudsloven og ”Den styrkede Læreplan” (EVA 2017, 
Rådet for børns læring 2016, Paananen et al. 2015). Presset på udvikling af viden om kvalitet i dagtilbud 
øges i takt med at det knyttes tættere til det Paananen et al. kalder investeringsnarrativet, hvor 
opskrivningen af den menneskelige kapital knyttes til daginstitutionernes målsætninger. Disse 
målsætninger om øget kvalitet, forstået som langsigtet investering i børnenes kompetencer og viden, øger 
behovet for ”ny” viden og andre måder at ”gøre” pædagogik på, i ikke kun danske institutioner, men bredt 
set alle nordiske institutioner (Roth 2014). I Kommunale strategier ses aftryk af OECD (2012) 
fremskrivninger af målbare kvalitets standarder, der sætter retningen for, hvad der skal vides og arbejdes 
med i praksis. I flere af de kommuner, der har deltaget i mine udviklings- og forskningsprojekter ses et brug 
af prædeterminerede indsatser som løsninger på både nationale og lokale udfordringer. Gennem de senere 
år, har vi i projekterne set en bevægelse fra ”omsorg, leg og læring”, til” læring og viden”. Når 
pædagogerne f.eks. i ”Læring for Alle” planlagde aktiviteter, fik den skolastiske forståelse af læring ofte i 
første refleksion3 forrang for en social forståelse af læring, hvor de ved forskningsinvolveringen og egen 
undersøgelse af praksis, selv i anden refleksion, fik øje på de begrænsninger, denne forståelse gav for 
børnenes deltagelse i hverdagslivsprocesserne (Christensen og Kornerup 2015). Det skal dog ikke her læses, 
at den skolastiske forståelse af læring er det, der nødvendigvis kun sætter dagsordenen eller retningen i de 
danske dagtilbud heller i kommunerne. Der er også andet på spil og modspil, hvilket ses af det arbejde, der 
er foregået i forbindelse med indførelsen af den nye læreplan (Masterplanen). Men det er dog alligevel 
vigtigt her at påpege, at på trods af de oftest akademiske diskussioner af læringsforståelsen, så er det min 
observation, at det pædagogiske felt samlet set ikke i særlig høj grad selv involveres i disse drøftelser, eller 
selv inviteres ind i forskning eller videnskabende sammenhænge.  

Når jeg her peger på det underskud af participatoriske forsknings- og udviklingsprocesser skyldes det, at 

vi4 i vores forskningssamarbejde, både tidligere og nuværende projekter med praksis har oplevet, at der 

stiller sig barrierer i vejen ift. at pædagogerne kan tage medforskerrollen på sig. Vi hører ofte; ” Er det 

sådan at I gerne vil have at vi gør?” eller at der spørges til ”om vi ikke alligevel har en dagsorden, for det der 

                                                           
3 I forskningsdesignet ligger at der i værkstederne arbejdes med første og anden refleksion. Første refleksion er 
refleksion over egen praksis og betingelser. Anden refleksion sker når børnenes perspektiver involveres, og der 
reflekteres over sammenhængen mellem de to perspektiver. Udfoldes ikke yderligere i denne artikel 
4 Vi = Jeg og de forskningsgrupper jeg indgår i  
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skal udvikles i praksis?” Alligevel – underforstået, vi lægger det åbent ud, men at vi nok har en 

underliggende dagsorden. Vi oplever undertiden i begyndelsen af samarbejdet, at der kan være en vis 

skepsis ift. den åbne dagsorden, og at der også er en vis træghed i at gå i gang med egne undersøgelser af 

praksis.  

En anden barriere er, at institutionerne er optaget af de mange udefra styrede projekter, og derfor 

udtrykker en bekymring for, at dette forskningsprojekt blot er endnu et projekt, der kom oven i alle de 

andre projekter institutionerne allerede er en del af. På det seneste har den styrkede pædagogiske 

læreplan også været en medspiller, når de enkelte dagtilbud planlægger og udvikler deres pædagogiske 

praksis. Det er derfor helt forståeligt, når professionelle reagerer med forbehold overfor nye projekter og 

samarbejder, som f.eks. deltagelse i forskningsprojekter. I dette pres for nye tiltag og forandringer i 

institutionerne ligger også et krav om, at institutioner i dag skal arbejde med forskningsbaseret viden 

(Rådet for børns læring, 2016). Begreber som forandringer og viden samstilles ofte i policy dokumenterne, 

men defineres sjældent, så i oversættelsen til praksisarbejdet fremstår det uklart, hvilke forandringer, der 

reelt er tale om. Gennemgang af policy dokumenterne (EVA 2017, Regeringen 2017, Rådet for børns læring 

2016) viser imidlertid klare overskrifter som f.eks., ”bekæmpelse af læringsulighed”, ”øget ordforråd” eller 

”tidlig indsats”.   

Som flere andre nordiske forskere ligeledes peger på (Paananen et al, 2015, Roth 2014, Kornerup 2011) 

så har investeringsnarrativets indlejring i den pædagogiske praksis medført nye fortolkninger af de 

pædagogiske begreber og didaktiske mål for den pædagogisk praksis på hele daginstitutionsområdet. Viden 

bliver til faste størrelser, der kan implementeres udefra og ind i den lokale institution.  De professionelles 

forbehold for deltagelse i endnu et projekt, eller deres efterspørgsel til den korrekte handling eller 

opdagelse i den fælles forskningsproces, kan læses som, ikke kun et underskud af involvering, men måske 

også som et opgivet ønske om lyst og behov for nysgerrighed på egen praksis og egen viden om praksis. At 

lysten til nysgerrighed forsvinder ud af de professionelles hverdag, må ses som et problem for udviklingen 

af viden om pædagogisk praksis, da nysgerrighed er en vigtig del af alle læreprocesser.  

Aktionsforskning, nysgerrighed og erkendelse   

”…actionresearch as a practice for systematic development of knowing and knowledge, 

but based in a rather different form from traditional academic research” (Reason  & 

Bradbury 2011 s.1).  

Sådan skriver Peter Reason og Hilary Bradbury i deres introduktion til, hvordan aktionsforskning kan 

forstås. Aktionsforskning rækker i sit metodologiske afsæt ud over videns produktionen, det er i selve 

forskningstilgangen og samarbejdet der ligger en indlejret ambition om en højere forandrings- og 

erkendelsesinteresse.  Helt fra begyndelsen har aktionsforskning været forbundet af tre elementer; 

handling, forskning og læring (Lewin 1951) og disse elementer sætter rammerne for de participatoriske 

forskningsprocesser mellem forskere og medforskere. Det systematiske består i, at der metodisk arbejdes 

med erkendelsesprocesserne, og at aktionsforskningen tilbyder rum for erkendelser om den enkelte i 

samspil med kollektivet. Det er i erkendelsesprocessen at læringen finder sted, her som en både individuel 

og kollektiv viden.  

At udvikle viden om sig selv i samspil med andre i pædagogisk praksis er og bliver i en 

aktionsforskningsforståelse en kollektiv erkendelsesproces. Når jeg i det forgående afsnit udtrykker 

bekymring ift. de barrierer vi oplever som forskere i de samarbejder, vi har med de professionelle i praksis, 

så ligger der her en forståelse af, at vigtig viden om og i praksis går tabt, når der kun er tale om viden 
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udefra. Viden der skal gøre en forskel for børnene, handler også om de betingelser der er tilstede lokalt, og 

om hvilke forbindelser der er mellem syn på børn, og muligheder for deltagelse i den lokale praksis. Denne 

viden skabes indefa i samspil med de der deltager i og skaber praksis. Dette siger jeg med afsæt i resultatet 

af det participatoriske forskningssamarbejde og de kollektive erkendelsesrum, som f.eks. værkstederne 

skabte i ”Læring for Alle”. Her kunne måderne at arbejde sammen på, åbne for nysgerrighed og nye 

erkendelser om egen og kollektiv praksis. Ikke mindst involveringen af børnene i forskningsprocesserne, 

åbnede for erkendelser om sammenhængen mellem børnenes betingelser for udvikling, trivsel og læring og 

deres egen udvikling, trivsel og læring.  

Det er ændringerne af fokus der har gjort en forskel, børnenes kropslige bevægelser forstyrrer os ikke 

mere, det giver mening, fordi vi nu forstår deres behov for at bevæge sig 

Lyden er blevet mindre – eller det er blevet en anden slags lyd 

Jeg vil sige at, de fleste af de ting børnene sagde, var nok noget vi havde hørt før, men ikke havde 

reageret på. Men den der ting med billederne på væggen, var noget der gav mening, og det havde vi aldrig 

fået af vide, eller opdaget, de havde heller ikke udtrykt det, hvis det ikke var struktureret frem fra dem, så 

havde de jo ikke sagt at de synes det er kedeligt det vi snakker om, det var jo ikke kommet frem. Hvis vi ikke 

havde gjort det her. Det ville ikke være kommet frem. Det er det der har rykket mest 

Man tror man godt ved hvad de ønsker sig, og det ved vi også langt hen af vejen, men nogen gange 

kommer der så noget frem hen af vejen som de dårligt nok selv vidste at de ønskede sig, de får sagt det, det 

bringer noget med alligevel, også den vej vi gerne vil.  

(uddrag fra interview) 

Disse erkendelser blev fremført ved de afsluttende interview i de deltagende institutioner, og siger 

noget om deltagernes ændrede perspektiv på den pædagogiske praksis. I forskningsprocessen blev der 

åbnet for andre måder at se og forstå de udfordringer, de oplevede i deres daglige praksis, og som de 

gennem forskningssamarbejdet fik mulighed for at undersøge nærmere. Gennem forskningsprocessen fik 

de mulighed for at anlægge en optik, der var drevet af deres egen nysgerrighed på udfordringen. 

Pædagogiske udfordringer, som flere ved samarbejdets begyndelse havde haft et ønske om at afskaffe, 

men som undervejs i samarbejdet, i stedet blev gjort til genstand for kollektiv faglig nysgerrighed. Herved 

udviklede de fælles viden om, hvad der var betydningsfuldt ift. børnenes deltagelse og læring, og de 

udviklede samtidig også viden om, at deres handlinger og perspektiver på børnenes handlinger er tæt 

forbundne. Så hvorfor er det en vigtig erkendelse? 

En del af diskussionen i policy dokumenterne er ofte, at der skal være mere af bestemte typer af viden i 

f.eks. pædagoguddannelsen eller i videreuddannelsen (Regeringens aftaleplan, Rådet for børns læring). 

Denne type af viden kan ifølge Shulman, 1986 inddeles i tre videns kategorier; faktuel viden, procedural 

viden og meta viden. Men ved kun at fokusere på disse typer af viden alene overses, at viden i pædagogisk 

praksis også er social og kollektiv viden (Bruner 1998, Dreier 1999, Wenger 2001). Men viden for, om og i 

praksis må også medtænke den sociale dimension af viden, hvis den faktuelle viden skal kunne anvendes 

som analytisk ramme om udvikling af den pædagogiske praksis. Akademisk viden og social viden bliver på 

denne måde to komponenter i pædagogisk videns produktion, og således også hinandens betingelser. Min 

pointe er her, at aktionsforskningen netop bidrager med og skaber de åbninger, hvor erkendelse om 

sammenhængene mellem social og akademisk viden bliver mulig.  
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Geninstallering af nysgerrighed i pædagogisk praksis 
I min overskrift og min indledning til dette paper, har jeg antydet at nysgerrighed kan ses som en 

katalysator for læring og ny erkendelse. Dette siges dels med afsæt i de erkendelsesprocesser, jeg har set 

hos medforskerne gennem mit forskningssamarbejde, men det siges også ud fra en nysgerrighed på, 

hvorfor jeg gang på gang i nye samarbejder møder en forsvundet nysgerrighed. Og derfor har jeg gjort 

nysgerrighed til genstand for nærmere undersøgelse. 

Som tidligere nævnt er nysgerrighed en del af de fleste læringsteorier, man lærer bedst, når man er 

nysgerrig. På denne baggrund kan det bekymre, hvis vi er ved at miste nysgerrigheden som et element i de 

læringssammenhænge vi tilbyder børn, studerende og professionelle. Men selvom nysgerrighed er en 

bestanddel af læreprocesser og læring, så er der ikke mange der har forsket i nysgerrighed.  

Susan Engel (2009, 2015) er en de forskere, jeg først stødte på, da jeg begyndte at dykke mere ned i, 

hvad nysgerrighed kunne være. Engel (2015) beskriver det som;  

“..a drive, like appetite or a sexual desire. When something in the environment tweaks 

our curiosity, we try to satisfy that feeling by seeking information…”(Engel 2015 s. 8) 

Nysgerrighed skal her forstås som et fænomen (Engel 2015), der på differentierede måder viser sig og 

bliver en del af udviklings- og refleksionsprocesser i hverdagslivet5. Nysgerrighed viste sig at spille en 

central rolle i mine analyser af det data materiale, der var generet i de participatoriske projekter jeg har 

været forskningsansvarlig på. Dels som noget eksplicit i medforskernes udtalelser om børnenes 

nysgerrighed, da de selv fik tid til og mulighed for at udforske børnenes egne processer, men også som 

noget implicit i medforskernes forandrede fokus og engagement i de forandringer, de iværksatte i den 

pædagogiske praksis. Når jeg bliver bekymret over ikke at møde nysgerrige medforskere og professionelle, 

så skyldes også, at Engels forskning viser, at selvom nysgerrighed spiller en væsentlig faktor i det mindre 

barns måde at opdage og forstå verden på, så aftager nysgerrigheden jo længere vi kommer op i 

skolesystemet. Engel og flere (Berlyne 1960, Henderson & Moore 1979) forskning viser, at nysgerrighed der 

er stærkest i barndommen, oftest svækkes med kultiveringen af børn og voksnes læreprocesser. Der er 

altså noget der tyder på, at der er strukturer i skolesystemet, der hæmmer børn og unges nysgerrighed og 

muligheder for at stille sig undrende og spørgende. Deres forskning viser ligeledes, hvor væsentlig det er for 

børn at blive mødt af en nysgerrig voksen og et miljø, hvor spørgsmål og fælles undren er 

omdrejningspunkt for læring. Engel (2015) peger endvidere på, at nysgerrighed er en social handling, men 

netop det sociale element betyder også, at nysgerrigheden er betinget af de muligheder miljøet giver for at 

være nysgerrig. Et gennemgående element i nysgerrigheden er at den udfolder sig ved undersøgelse og 

spørgsmål. Derfor, peger Engel på, at nysgerrighed kan undersøges ift. hvilke spørgsmål der stilles. 

Hvad kan vi bruge denne forskning til? Den kan vi bruge til at forstå, hvorfor det nogen gange kan være 

ganske vanskeligt for professionelle at påtage sig en medforskerrolle. Når vi ikke nødvendigvis mødes af 

begejstrede medforskere, der bare kaster sig ud i egne undersøgelser, så skyldes det ikke nødvendigvis 

manglende lyst, men skal også læses som en mangel på åbninger for at arbejde nysgerrigt i den 

pædagogiske praksis. Der er ikke mange åbninger i den nuværende viden implementering i den 

pædagogiske praksis, hvor færdige videnpakker og kurser forventes at løse de aktuelle udfordringer på 

dagtilbudsområdet. Nysgerrige børn kræver nysgerrige professionelle, men skal det ske, skal der større 

opmærksomhed på daginstitutionerne som miljøer der åbner for undren, spørgsmål og nysgerrighed. 

                                                           
5 Her gennemgås forskningen ganske kort af pladshensyn. 
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Afslutning og oplæg til debat 
Mit paper er tænkt som et oplæg til metodologisk drøftelse og videnudvikling af bl.a. værkstedernes 

betydning som rum for lokal videnudvikling og kreativ refleksion over lokale praksisser.   

Jeg vil gerne dykke nærmere ned i, hvordan vi kan genskabe og geninstallere nysgerrighed som et 

element i pædagogisk praksis og uddannelsen. I forhold til praksisforskningen, som vi på 

professionshøjskolerne er forpligtet på, er dette også et indlæg om, hvad den participatoriske forskning 

kan, og hvorfor den er vigtig ift. pædagogernes involvering i videnudvikling på området.  

 Min observationer af pædagogernes barrierer for at påtage sig medforskerrollen viser, at der er en vis 

træghed i opstarten af forskningssamarbejdet, og at der ofte er ret trange muligheder for at stille sig 

nysgerrig i praksis. Derfor retter min nysgerrighed sig mod de mulige steder for åbninger, som ligger i 

aktionsforskningens metodiske design og hvordan vi kan flytte værkstedets åbninger for nysgerrighed med 

over i den pædagogiske praksis? 

Professionshøjskoleloven angiver at vi på professionshøjskolerne skal beskæftige os med praksisnær og 

anvendelsesorienteret forskning og viden. I dette paper jeg har rejst spørgsmålet om 

pædagogprofessionens snævre muligheder for selv at være undersøgende i deres praksis, samtidig med, at 

der samfundsmæssigt set, efterspørges viden der kan udvikle praksis. Mine samarbejder med praksis viser, 

at aktionsforskning skaber både viden i og om praksis. Samarbejdet om forskningen, giver forskerne en 

privilegeret adgang til viden, og ved de fælles undersøgelser af og i praksis, skabes både akademisk og 

social viden indefra og ud. Her er det forskernes afsluttende opgave, at gøre den lokale viden tilgængelig, 

således at den kan skabe resonans for andre professionelle i praksisfeltet.   
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