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Indledning 

 

Dette er en projektrapport, som opsamler erfaringer og indsigter fra projektet: Hvordan danner 

pædagogstuderende professionsidentitet i (den ny) pædagoguddannelse(n)?  

 

Projektet og nærværende projektrapport er udarbejdet af Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen, 

begge lektorer og ph.d.er i pædagoguddannelsen Århus og tilknyttet Videncenteret Profession og 

Uddannelse/Videncenter for Pædagogik og Dannelse. Projektet er finansieret af VIA med bidrag fra 

UFM, og har været organiseret som et sektorforskningsprojekt.  

Om projektet  
Vi har fulgt undervisning, interviewet undervisere, uddannelsesledere og studerende i 

pædagoguddannelsen, for at få indblik i de komplekse samspil og processer hvori den studerende 

møder professionsudøvelsen gennem uddannelsen på professionshøjskolerne. Vi har fokuseret på, 

hvordan det går til, når pædagogstuderende tager del i uddannelsens praksissammenhænge for 

analytisk at konstruere det uddannelsesrum, de møder og tager del i. Men uddannelsesrummet er 

læst i et særligt lys. Vi har arbejdet med det udgangspunkt, at en professionsuddannelse som 

pædagoguddannelsen, må bidrage til dannelse af en identitet som professionsudøver.  Vi vælger 

dermed at kaste et særligt blik på den virkelighed, vi møder, idet vi er ude på at få indblik i, hvordan 

den bidrager til professionsidentitetsdannelse, og samtidig ønsker vi at blive klogere på, hvordan 

pædagogers professionsidentitet kan forstås og understøttes.  

En undersøgelse af uddannelse kan fokusere på fx studentertilfredshed, på fremmøde eller på 

læringsudbytte i relation til de bekendtgørelsesfastsatte læringsmål, og alt afhængig af hvad man 

ser efter, får man forskellige billeder af hvad der foregår. I dette projekt er det altså 

professionsidentitetsdannelse, vi er interesserede i. Det er det fordi vi har det udgangspunkt, at 

uddannelsen til pædagog skal gøre godt for noget: de studerende skal blive til pædagoger, der 

forstår sig selv som fagpersoner, der kan tage ansvar for udøvelsen og bidrage til at fortolke og forny 

den. Derudover indebærer vores optagethed af professionsidentitetsdannelse også en interesse for 

den studerende, som aktør i sit eget uddannelsesforløb, der orienterer sig, finder og danner mening 

på baggrund af livshistoriske erfaringer og forhåbninger til fremtiden som professionsudøver. Et 

sådant perspektiv på de pædagogstuderende er, efter vores mening, tiltrængt i samtidens 

diskussioner af pædagoguddannelsen.  

 

Dette projekt kaster således et blik på uddannelsen, som ikke er frygtelig udbredt, men som, hvilket 

vi skal argumentere for i rapporten, er velbegrundet, hvis man kigger i faget og uddannelsens 
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historie. Projektet ligger i forlængelse af, og bidrager med nye aspekter i forhold til tidligere 

projekter og et vedvarende arbejde med indkredsning af pædagogisk faglighed ( Rothuizen, u.å.-b, 

2001, 2015; Rothuizen & Togsverd, 2019a; Rothuizen et al., 2013; Togsverd, Jørgensen, Rothuizen, 

& Weise, 2017; Togsverd & Rothuizen, 2015; Togsverd, Rothuizen, Jørgensen, & Weise, 2017).  

 

Forskningsspørgsmålet lyder:  

Hvordan danner studerende i pædagoguddannelsen sig en professionsidentitet og hvordan 

understøttes professionsforståelse og – identitet i uddannelsen?  

Hvilke orienteringsmuligheder understøtter uddannelsen og hvordan forstår og fortolker de 

studerende selv deres uddannelse, det fag og den profession, de er på vej ind i?  

 

Projektet og denne rapportering kaster lys over det spørgsmål, og kan derfor bidrage med viden, 

der kan kvalificere overvejelser om, hvad der er ønskværdigt for den kommende pædagog og for 

det samfund, der uddanner dem, og om hvordan pædagoger skal uddannes.  

 

Om rapporteringen – en læsevejledning 
Udover dette forord, består rapporteringen af tre dele:  

 

I. Vi begynder med ”Projektet i en nøddeskal”, som er en kort version af hele projektet. Vi 

redegør indledningsvist kort for projektet, og hvordan vi har arbejdet, som baggrund for at 

man kan læse de væsentligste pointer i vores analyser, og vores besvarelser af 

forskningsspørgsmålet. Analyser af de to uddannelsesforløb, på to forskellige 

uddannelsessteder gør det muligt for os, at pege på, at uddannelsen selv, forholdsvist 

uafhængig af bekendtgørelsen, bringer nogle koder i spil, for hvad det vil sige at være en 

(god) pædagogstuderende: en pædagogstuderende der er ved at danne sig en 

professionsidentitet. Vi kan også pege på, at der på forskellige tidspunkter, i hhv. 

grundfaglighed og specialisering, bringes forskellige og modsatrettede uddannelseskoder i 

spil. Og vi efterlyser en pædagogisk faglig retning, der ser ud til at have svære vilkår. En 

pædagogisk faglig retning understøttes ikke af bekendtgørelsen, og står ikke så stærkt på 

uddannelsesstederne, at den kan hamle op med de magtfulde forestillinger om 

professionsuddannelse, der ligger i Bekendtgørelsen. 

 

II. I anden del placerer vi vores projekt i en forskningstradition og et forskningsfelt. Vi ridser 

konteksten for undersøgelsen op ved at se på uddannelsens historie og nuværende 

situation, ligesom vi arbejder os ind i de væsentligste undersøgelser, som i dansk 

sammenhæng er lavet om pædagoguddannelsen. Herefter præsenterer vi det teoretiske 

grundlag for vores arbejde med professionsidentitet – et grundlag som er udviklet undervejs 
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og informeret af vores erfaringer fra feltarbejdet. Feltarbejdet beskrives efterfølgende, 

sammen med vores overvejelser over og måder at respektere de etiske aspekter i 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undersøgelsen. Til sidst præsenterer vi de to 

anonymiserede uddannelsessteder, hvor vi har lavet vores feltarbejde: Storkøbing og 

Overby. 

 

III. I tredje del af rapporteringen formidler vi den empiriske del af undersøgelsen. Vi ser på hvad 

der træder frem på 1. semester i hhv. Storkøbing og Overby, på fællestræk og forskelle. Et 

væsentligt fund er, at der begge steder er et ønske om, at grundlæggende pædagogiske og 

kulturelle værdier spiller en særlig rolle på semestret, og dermed udgør en slags kode for 

hvad uddannelsen på dette tidspunkt går ud på. Vi ser også på, hvad der træder frem på 6 

semester, når modulet om professionsviden og forskning afvikles, i henholdsvis Storkøbing 

og Overby. Også her sporer vi at der er et ønske om, at en bestemt type tilgang til det udøve, 

undersøge og udvikle professionen skal fungere som kode for hvad uddannelsen på dette 

tidspunkt går ud på, men begge steder lider det ønske skibbrud.  I forhold til begge semestre 

og steder, analyserer vi det konkrete forløb i relation til hvordan forholdet mellem 

bekendtgørelse, studieordning, undervisningsplanlægning og undervisernes didaktik det 

pågældende sted.  
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I: Projektet i en nøddeskal 

 

I denne korte version af projektet, redegør vi indledningsvist kort for projektet og for hvordan vi har 

arbejdet, så man efterfølgende kan læse de væsentligste pointer i vores analyser, og vores 

besvarelser af forskningsspørgsmålet. Analyser af de to uddannelsesforløb, på to forskellige 

uddannelsessteder, gør det muligt for os at pege på, at uddannelsen selv, forholdsvist uafhængig af 

bekendtgørelsen, bringer nogle koder i spil, for hvad det vil sige at være en (god) 

pædagogstuderende: en pædagogstuderende der er ved at danne sig en professionsidentitet. Vi kan 

også pege på, at der på forskellige tidspunkter, i hhv. grundfaglighed og specialisering, bringes 

forskellige og modsatrettede uddannelseskoder i spil. Og vi efterlyser en pædagogisk faglig retning, 

der vist har svære vilkår. En pædagogisk faglig retning understøttes ikke af bekendtgørelsen, og står 

ikke så stærkt på uddannelsesstederne, at den kan hamle op med de magtfulde forestillinger om 

professionsuddannelse, der ligger i Bekendtgørelsen. 

Forskningsspørgsmål 
Vi har arbejdet med følgende forskningsspørgsmål: 

- Hvordan danner studerende i pædagoguddannelsen sig en professionsidentitet og hvordan 

understøttes professionsforståelse og – identitet i uddannelsen?  

- Hvilke orienteringsmuligheder understøtter uddannelsen og hvordan forstår og fortolker de 

studerende selv deres uddannelse, det fag og den profession, de er på vej ind i? 

Relevans 
Vi har spurgt sådan, fordi det har været vores udgangspunkt, at det må være et væsentligt 

anliggende for pædagoguddannelsen at bidrage til, at studerende danner en professionsidentitet. 

Når en studerende begynder på pædagoguddannelsen, træder vedkommende ind i en 

professionsbacheloruddannelse, der har et dobbelt formål. Uddannelsen skal rette sig mod 

videregående uddannelse, men den skal også rette sig mod professionen. Den skal, kunne man sige 

med inspiration fra Gert Biesta (eks. Biesta, 2011), gøre godt for noget: den studerende skal gøres 

til pædagog. Han eller hun skal tilegne sig professionens faglighed, sådan at vedkommende kan tage 

ansvar for, at være én af dem, der udøver professionen, men også aktivt tage stilling til, hvordan det 

gøres på en god måde. Vi har dermed valgt en tilgang til at undersøge uddannelse, der kan virke 

indlysende, når det handler om en professionsbacheloruddannelse. Alligevel er 

professionsidentitetsdannelse ikke noget, der almindeligvis indgår i formelle vurderinger af 

uddannelsesniveau gennem eksamener eller i evalueringer af uddannelsen, hverken den udført af 

Rambøll i 2012 eller i Evalueringsinstituttets aktuelle følgerapporter. 
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Professionsidentitet 
Det er formentlig ret ukontroversielt at hævde, at professionsudøvelse kræver faglig viden, og at 

den kommende udøver danner sig en professionsidentitet. Når den studerende er færdig med sin 

uddannelse, er hun pædagog. Ligesom en læreruddannet er lærer, en medicinuddannet er læge og 

en socialrådgiverstuderende er socialrådgiver. Det bliver straks vanskeligere at blive enige om, hvad 

professionsidentitet er for noget, og hvordan man fra et forskningsmæssigt perspektiv kan arbejde 

med begrebet. Professionsidentitet kan - ligesom dannelsesprocesser -  ikke ses eller måles og er ej 

heller en entydig størrelse.  

I dette projekt har vi arbejdet heuristisk med begrebet, og forstået professionsidentitet, som noget 

der er på vej i uddannelsens processer, men også som et ideal, som vi må prøve at forstå og 

kvalificere vores forståelse af undervejs i projektet.  

Vi har en interesse i at få viden om, hvordan pædagoguddannelse og professionsidentitetsdannelse 

konkret ser ud og praktiseres, ligesom vi har været optaget af at kvalificere vores teoretiske 

forståelse af, hvad professionsidentitet kan være for noget og hvordan den dannes. For os at se, må 

sådanne indsigter være betydningsfulde og kunne bidrage til at kvalificere drøftelser og evalueringer 

af pædagoguddannelsen. Hvad enten de drøftelser foregår i en lille gruppe undervisere, der skal 

planlægge et konkret forløb, eller i de nationale politiske drøftelser af pædagoguddannelsens 

kvalitet og fremtid. 

Undersøgelser af uddannelsespraksis 
Undersøgelsen og nærværende projektrapport er struktureret omkring en undersøgelse af i alt fire 

uddannelsesforløb i pædagoguddannelsen, som foregår på to uddannelsessteder i to forskellige 

professionshøjskoler. Begge steder har vi undersøgt, hvordan de studerende inviteres ind i og 

orienterer sig i forhold til uddannelsen og professionen på første semester, ligesom vi har 

undersøgt, hvad det er for uddannelsesrum og uddannelsessammenhænge, der skabes, når 

studerende og undervisere er sammen på det nationale modul ”professionsviden og forskning”, som 

på begge uddannelsessteder er placeret på 6. semester. Altså i uddannelsens sidste del, lige før de 

studerende er pædagoger, og altså gerne skulle være sporet ind på, hvad det vil sige at være 

pædagog, og hvordan de kan tage ansvar for at være det. 

Vi er gået eksplorativt til værks i vores bestræbelser på at forstå og få indsigt i fænomenet ”dannelse 

af professionsidentitet i pædagoguddannelsen”. Vi har lavet feltarbejde og interviews på to 

uddannelsessteder, hvor vi har bragt os i nærheden af studerende, undervisere og undervisning, for 

at udforske hvordan pædagoguddannelse konkret gøres, fortolkes og forvaltes, og ikke mindst: 

hvordan de studerende orienterer sig i de uddannelsesrum, der skabes. Sideløbende med 

feltarbejdet har vi arbejdet på at udfolde og udvikle vores forståelse af professionsidentitet og 
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professionsidentitetsdannelse gennem et teoretisk arbejde, der er blevet beriget af vores 

felterfaringer.  

Introduktion til undersøgelserne i Overby og Storkøbing 
I det følgende vil vi redegøre for de væsentligste indsigter, vi har fået vedrørende 

pædagoguddannelsens bidrag til dannelse af professionsidentitet. Helt overordnet ser vi store 

forskelle på uddannelsespraksis og de uddannelsesrum, som opstår på de to uddannelsessteder, 

men også store forskelle på, hvad det er for uddannelsesrum, der opstår på henholdsvis første og 

sjette semester. Ved at læse de fire forløb kontrasterende, kan vi sige noget om, hvordan 

pædagoguddannelsen praktiseres, og det vil sige forstås, fortolkes og forvaltes; hvordan de 

studerende inviteres ind i uddannelsen, i faget og i professionen; hvordan disse invitationer har 

betydning for, hvordan de orienterer sig og ikke mindst, hvad der har betydning for, hvordan 

invitationerne lyder og praktiseres. 

Vi begynder med en redegørelse for vores undersøgelser på første semester, hvor de studerende 

inviteres ind uddannelsen, men også ind i faget. Vi fokuserer i denne opsamling på de pointer og 

indsigter, der er kommet ud af, at vi har oplevet uddannelsespraksis på første semester på to 

uddannelsessteder med ret forskellig uddannelsespraksis og læst dem i et kontrasterende 

perspektiv. Herefter besøger vi sjette semester, hvor de studerende er i deres specialisering, har 

afsluttet deres sidste lange praktik og skal til for alvor at orientere sig mod professionen, og hvordan 

de kan tage ansvar for den. På dette tidspunkt har man, på begge uddannelsessteder, placeret det 

nationale modul ”professionsviden og forskning”, som vi har fulgt begge uddannelsessteder. Som vi 

redegør for i afsnittet, er det et overmåde relevant modul, fordi spørgsmål om relationerne mellem 

viden, forskning og professionsudøvelse både er centrale for professionsudøvelsen og yderst 

komplekse og sammensatte. Som vi skal se i analysen, rejser vores undersøgelser af, hvordan de 

studerende orienterer sig, grundlæggende spørgsmål om, hvordan sådanne relationer bedst kan 

tematiseres, sådan at de studerende faktisk kommer til at opleve, at det er deres udøvelse og rolle 

som kommende udøvere, der kvalificeres. Sidst i afsnittet samler vi op på det vanskelige begreb 

professionsidentitet, som tilgang til at forstå og diskutere pædagoguddannelse. 

Hvordan studerende inviteres ind i uddannelse og fag 
Første semester er på de to uddannelsessteder organiseret forskelligt. Hvor man på det lille 

uddannelsessted, i Overby, har organiseret de studerende i små hold på omkring 30 studerende, er 

de studerende på uddannelsesstedet i Storkøbing organiseret i hold på 45 studerende. I Overby har 

man valgt at fortolke den seneste bekendtgørelse sådan, at det er de brede kompetencemål og 

intentionen om professionsrettethed, der er styrende for uddannelsestilrettelæggelse, pædagogik 

og didaktik; begrundet i en klar forestilling om, hvad pædagoguddannelsen skal gøre godt for. I 
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Storkøbing er der mindre samling på pædagogik og didaktik, og praksis synes mere styret af at gøre, 

hvad der skal til, for at man lever op til bekendtgørelsens mange mål og moduler. Den enkelte 

underviser synes i den sammenhæng at stå mere alene om undervisningen, der i sig selv kan være 

både meningsfuld, veltilrettelagt og central for, at den studerende inviteres ind i uddannelse og fag, 

mens uddannelsen for de studerende fremstår fragmentarisk. I vores analyser af, hvad der 

kendetegner uddannelsesrummet, som de studerende bevæger sig i og bevæger på første semester, 

kan vi betegne uddannelsesrummet i Overby som karakteriseret af sammenhæng, mens det i 

Storkøbing har karakter af fragmentering og sammenbrud. 

Vi skal i det følgende udfolde og udforske, hvordan vi når frem til dén læsning. Vi skal redegøre for, 

hvad der, ifølge vores analyser får betydning for, hvordan de studerende inviteres ind i uddannelse 

og fag, og ikke mindst, hvordan de studerende orienterer sig og kan tænkes at danne sig en 

professionsidentitet i den sammenhæng.  

Enighed om uddannelseskoden 

Til en start skal vi imidlertid hæfte os ved nogle af lighederne. Det er nemlig slående, at der på de 

to uddannelsessteder er enighed om, at uddannelsens første del skal have en særlig karakter. Man 

kan også sige det på den måde, at der er en velartikuleret kode for, hvad uddannelsens første 

semester skal gøre godt for, som undervisere og uddannelsesledere på begge uddannelsessteder 

faktisk er ret enige om. Det kan kort formuleres nogenlunde sådan her:  

Uddannelsen skal rumme og møde studerende, der træder ind i uddannelsen med meget forskellige 

baggrunde og livserfaringer. Mangfoldigheden er en værdi og en gave. Det er det, fordi der er brug 

for forskellige pædagoger i professionen, og fordi mangfoldighed er en pædagogisk værdi, altså en 

værdi, der har betydning for, hvad god professionsudøvelse vil sige: Pædagogen må kunne møde 

børn eller brugere, som forskellige subjekter med ret til at opleve og være i verden på netop deres 

måde og alligevel skabe forpligtende fællesskaber. Derfor er menneskekundskab og 

menneskemødet også væsentlige værdier, som skal kendetegne uddannelsen. Den 

færdiguddannede pædagog skal være god til at møde mennesket som menneske, og ikke bare som 

myndighedsperson, for det er det, der skal til, for at den anden kan træde frem som menneske. 

Menneskemødet er noget, man skal have viden om gennem relevant teori, men også ved at have 

praktiseret det i uddannelsen. Og også i denne sammenhæng er de pædagogstuderendes store 

mangfoldighed en gave. De studerende skal opøve forståelse og tolerance for ”det andet” – og det 

kan både være teorier, mennesker eller holdninger -  ved at møde andre typer af erfaringer og andre 

perspektiver på, hvad der er godt og rigtigt og vigtigt. De studerende skal ikke bare blive pædagoger, 

de inviteres til at forholde sig til deres kommende professionsudøvelse og –praksis som et etisk og 

normativt spørgsmål: nemlig som en fordring om også at overveje og arbejde med, hvordan de vil 

være pædagoger.  
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Vi kan altså analytisk konstruere en klar og temmelig fælles orientering hos underviserne på første 

semester. En klar normativ forestilling om, hvad uddannelsen skal gøre godt for, og hvordan man 

gerne vil have, at de studerende inviteres ind i uddannelsen. De skal begynde at forholde sig til, 

hvordan de vil være pædagoger, hvordan de vil møde mennesker. Det er i vores forståelse ikke en 

normativitet, der er grebet ud af det tomme intet. Det er snarere en forståelse af, hvad 

pædagoguddannelsen skal gøre godt for, som er nært sammenhængende med forestillingerne om, 

hvad pædagoger skal gøre godt for. Altså med en forestilling om, hvad det er pædagoger identificere 

sig med og gøre godt for. To ting er vigtige at sige om det. Det ene er, at også de pædagogstuderende 

oplever værdierne ”mangfoldighed”, ”menneskemødet” og ”fællesskab” som meningsfulde. Vi 

fortolker det sådan, at værdierne har resonans – både i forhold til de studerendes erfaringer med 

det pædagogiske projekt og i forhold til deres egne ambitioner om, at blive gode pædagoger, altså 

deres egen moralske og pædagogiske drivkraft og orientering (Mockler, 2011), det vi på s. 40 

beskriver som en intim forbindelse med spørgsmålet om ”hvad de laver” og ”hvorfor de er her”. Det 

andet er, at forestillingen om, hvad det er for en uddannelse og profession, de nye studerende skal 

inviteres ind i, ikke er ny. Der er tværtimod betydelig historisk kontinuitet i værdierne: 

menneskemøde, mangfoldighed, fællesskab og den moralske orientering, der formuleres i 

spørgsmålet ”hvordan vil du være pædagog”. Historisk har uddannelsen rettet sig mod at udvikle 

personligt ansvar, social ansvarlighed, og faglig dygtighed hos de studerende, netop begrundet i 

professionsudøvelsen, dens karakter og værdier (se eks. Tuft, 2015a). 

 

Forestillingen om, hvad det er for værdier, der skal gennemsyre første semester, er velartikuleret 

begge steder og forbindes til spørgsmål om curriculum (altså det faglige indhold), pædagogik 

(spørgsmålet om, hvad uddannelsen og professionen skal gøre godt for) og didaktik (spørgsmålet 

om, hvordan undervisning og uddannelse kan tilrettelægges sådan, at indhold og formål forløses i 

forhold til netop disse studerende. Både i Overby og i Storkøbing gøres der anstrengelser for, at 

vælge indhold og elementer, som kan understøtte, at de studerende øver sig i at møde og være i 

fællesskaber præget af mangfoldighed, og at de øver sig i menneskemødet, bliver 

menneskekendere og løbende forholder sig til, hvordan de vil være pædagoger. Vi ser så, at koden 

og budskabet kommer til at fungere det ene sted, mens den det andet sted bliver offer for 

fragmentering, der hos de studerende gennemsætter sig som en oplevelse af en vis relativisme, og 

man står lidt alene med ansvaret for at finde svar på, hvordan man vil være pædagog. Vores analyser 

peger ikke blot på, at det går sådan. Den viser også, at når det går sådan til, hænger det sammen 

med flere samtidige forhold: historie, kultur, fortolkning af bekendtgørelsen og andre 

organisatoriske forhold.   
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Overby: sammen på vej 

På første semester i Overby har man organiseret de studerende i sammenhænge, der minder om 

klassefællesskaber. Underviserne er organiseret i faste teams, hvor en lille gruppe undervisere er 

sammen om at tilrettelægge undervisningen og møde i studerende i længerevarende forløb, og kan 

bruge deres erfaringer næste gang forløbet planlægges. Her har man valgt en fortolkning af 

bekendtgørelsen og den ny uddannelse, sådan at man styrer efter de bredt formulerede 

kompetencemål og orienterer undervisningen mod professionsudøvelsen, både indholdsmæssigt 

og didaktisk. Man har nedlagt modulerne og sat videns- og færdighedsmålene i baggrunden. De 

studerende præsenteres for relevant teoretisk viden og svære begreber, men det er ikke 

videnstilegnelsesdimensionen, der styrer didaktikken og pædagogikken. Pædagogiske er der fokus 

på, at den studerende øver sig i at vove sig frem og prøve sig af, at samtalen, dialogen, trives, og at 

mangfoldighed skal bringes i spil. Den didaktiske opgave er så at organisere både det samlede forløb 

og de enkelte undervisningsgange på en sådan måde, at curriculummets hvad fremstår som relevant 

og meningsfuld i lyset af pædagogikkens hvortil.  Det lader sig gøre, fordi der på stedet er en 

uddannelseskultur og –tradition, som er tæt sammenhængende med professionen, en stærk 

bevidsthed om, at der uddannes til professionspraksis. Vi kan ikke vide, hvorfor det er sådan. Men 

vi kan formode, at det har at gøre med, at ledelse og undervisere har fælles fokus, og at der også 

har været en vis ro på de indre linjer. I Overby har man ikke været igennem flytninger og 

uddannelsessammenlægninger.  

 

Det sted hvor det lykkes, knækker de studerende gennemgående koden for, hvordan de - hver for 

sig og sammen - er på vej til at blive pædagoger. De har forskellige udfordringer, forskellige stilarter 

og forskellige drømme, men sagt lidt klicheágtigt, oplever de sig som: sammen på 

vej. Samhørigheden er også en samhørighed med underviserne, som opleves som pædagogiske 

forbilleder. De studerende kommer til undervisning, fortæller om den som meningsfuld, og selv en 

studerende, der påbegyndte uddannelsen med mindre motivation, og med en tendens til at tage 

det hele lidt fra oven, hvorfra det hele ikke ser ud af særlig meget, bevæger sig, selvom han "hygger 

sig”. Han fortæller, at han finder ud af, at noget han før har taget for givet: at det er fint altid at rose 

de små nevøer, ikke nødvendigvis holder rent fagligt. Han stiller sig selv som opgave, at han ikke vil 

være en uengageret pædagog. Og han er så meget en del af flokken, at hans medstuderende, som 

vi interviewer ham sammen med, tager sig lidt overbærende, men også meget kærligt af ham, for 

de er ved at blive menneskekendere, som en af dem siger. I Overby har vi registreret at én 

studerende er faldet fra. Han blev gelejdet ud af uddannelsen, fordi han ikke var parat til at yde det, 

der skal til, men både han og klassekammerater fik at vide, at det var en skam, for han kunne ellers 

blive en skidegod pædagog. Fremmødet til den undervisning, vi har overværet, er på ca. 80%.  
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Storkøbing: fragmentering 

I Storkøbing bliver der skabt et noget andet uddannelsesrum. Her har man organiseret de 

studerende i hold af 45 studerende, og i planlægningen lader man sig i højere grad styre af alle de 

"mellemregninger", der skal gå op når videns- og færdighedsmål skal nås, modulstrukturen skal 

opretholdes. UC’ets ambitioner om at have fokus på innovation og undervisernes mange opgaver 

skal gå op. I realiteten betyder det, at vi får indtryk af en fragmenteret uddannelse. De studerende 

skal igennem 3 moduler og et innovationsforløb med en masse faglige inputs, undervisere og 

temaer, som hver for sig kan være nok så velplanlagte og meningsfulde, men som ikke ser ud til at 

efterlade sig de store spor. Den digitale platform Itslearning bidrager ikke til, at de studerende 

inviteres ind i uddannelsen, og de oplever gennemgående ikke at få megen hjælp til at komme på 

sporet af, hvordan de skal forholde sig til spørgsmålet: hvordan vil du være pædagog? Det bliver – 

mod intentionerne -  snarere til et: ”hvad synes du selv”-spørgsmål. Måske for at holde sammen på 

semestret, intensiverer man studiet gennem en lang række obligatoriske afleveringer. Der er 

således høj studieintensitet, men studiet opleves ikke særligt intenst, fortæller de studerende. Det 

gør det til gengæld for de studerende i Overby, hvor fire delopgaver indgår i en samlet opgave.   

 

Vi viser i vores analyser, at fragmenteringen og oplevelsen af, at man som studerende selv har 

ansvar for sin uddannelse, og for at finde svar på ”hvordan vil du være pædagog-spørgsmålet” fører 

til, at de studerende orienterer og positionerer sig forskelligt: Der er dem, der konsekvent ikke 

kommer til undervisning, der er ikke motiverede, og som af deres medstuderende beskrives som 

dovne eller som nogle, der udnytter, at de både kan tjene penge og få en uddannelse. Der er således 

mange ”brokfortællinger” (Fenger, 2019), som indikerer, at der er et betydeligt krydsfelt mellem de 

studerendes forventninger og forhåbninger, og de institutionelle og uddannelsesmæssige rammer, 

de oplever i uddannelsen. Der er også de studerende, der kommer, men ikke siger noget. Og så er 

der blandt vores interviewpersoner to, der indtager en ambivalent position. Begge giver udtryk for, 

at det, at blive pædagog vil være en lidt farefuld rejse. De har klare og konkrete forestillinger om, 

hvordan de kan se, om de mennesker de skal arbejde med har et godt liv, og de ved at det kræver 

noget af dem, at få det frem. Den ene er holdt op, den anden har fundet sig nogle gode kammerater, 

nogle enkle faglige indsigter, og så tager han resten med. De er vel i en slags 

udkantsposition. Dernæst er der en gruppe, der engagerer sig, er i grupper med hinanden, oplever 

et fællesskab, får udbytte af den undervisning, der rykker, altså de ”gode” studerende. Det 

interessante er, at det ser ud til, at de studerende positionerer hinanden, og derved skabes der nemt 

et forholdsvis fastlåst system, som i høj grad er med til at forme, hvad det er for en pædagog, de 

hver især bliver. Hvis de ellers bliver i uddannelsen. Fremmødet her ligger ved slutningen af 

semestret på 35%, hvilket de studerende, vi taler med, angiver som "normalen". De studerende 
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sætter altså allerede sig selv og hinanden i gensidigt udelukkende uddannelses- (og måske også 

professions)positioner. 

  

Når vi skal forstå, hvorfor det går sådan til i Storkøbing, så er det væsentligt at se på konteksten. På 

det store uddannelsessted er to uddannelsessteder flyttet og lagt sammen til en; 4 ledere er slidt 

trætte gennem 4 år, og det er ikke svært at få blik for, at den interne integration ikke har kunnet 

følge med den eksterne tilpasning. Man har derfor i høj grad ladet sig styre af alle de 

"mellemregninger", der skal gå op når videns- og færdighedsmål skal nås, i korte moduler der skal 

afsluttes og afregnes. Underviserne og lederen har klare idéer om, hvad uddannelsen skal gøre godt 

for, og af hvad det er for en profession, de studerende skal inviteres ind i. Men curriculum (de mange 

videns- og færdighedsmål) overtrumfer didaktikken og pædagogikken.  

Hvordan uddannes pædagoger? 

Mens vi i Overby møder tilfredse studerende og høj studieintensitet, er stemningen blandt 

studerende i Storkøbing mere blandet og studieintensiteten er højt målt på afleveringer, emner, 

litteratur og ambitioner lagt ud på itsLearning, men knap så høj  målt på fremmøde. En undersøgelse 

fra Danmarks Evalueringsinstitut (2018) viste også vigende studentertilfredshed og (for) lav 

studieintensitet, og dernæst også manglende studiekompetencer. Det kunne således tyde på, at 

situationen på landsplan i højere grad ligner den i Storkøbing end i Overby.  En af ministeriet nedsat 

følgegruppe for pædagoguddannelsen har i den anledning udarbejdet en handleplan, der på kort 

sigt skal råde bod på disse problemer. Arbejdsgruppens handleplan har, som vi læser den, det 

bagvedliggende rationale, at kontrakten mellem den enkelte studerende og uddannelsen skal 

strammes: Det er et rationale, der passer sammen med den uddannelsestænkning som 

Bekendtgørelsen også bærer præg af: uddannelse er en vare, der kan specificeres i termer af 

læringsudbytte, og den har en værdi i form af at netop det læringsudbytte efterspørges på 

arbejdsmarkedet. Det er således helt transparent, hvad uddannelsens produkt er. Udbudsstedet 

udbyder denne vare, og den studerende køber den. Der indgås en købsaftale, der forpligter begge 

parter: udbudsstedet skal facilitere læring, og den studerende skal yde læring. Handleplanen retter 

sig således mod en specificering og opstramning af udbudsstedets forpligtigelser i forhold til 

læringsfacilitering, óg mod den studerendes forpligtigelse til at læring. Nogle af tiltagene var ved at 

blive gennemført, mens vi lavede vores feltarbejde. Det er imidlertid interessant, at de problemer, 

der konstateres på landsplan tilsyneladende ikke har samme omfang i Overby, hvor man aktivt 

praktiserer en uddannelsestænkning, hvori Bekendtgørelsen sætter en bred ramme, der så udfyldes 

af en praksis, hvori uddannelse er et fælles projekt mellem undervisere og studerende, der har som 

et af sine kriterier, at det der foregår skal kunne opleves som meningsfuld, såvel i forhold til 

praksisfeltet, som i forhold til hvordan de studerende kan begynde at se sig selv som pædagoger.   
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Vare- og kontrakttænkning sætter fokus på curriculum, derefter på didaktik, og den er ikke præget 

af en egentlig pædagogisk interesse: altså af spørgsmål om, hvad uddannelsen skal gøre godt for, 

og hvad der i den sammenhæng er ønskværdigt. Når uddannelsen praktiseres som en pædagogisk 

opgave, og der med det udgangspunkt praktiseres en organisering og en didaktik, der også kan 

rumme curriculum, fanges de studerende ind og forpligter sig. For de studerende har det betydning, 

at de kommer til at opleve sig selv som en del af et forpligtende fællesskab i relation til undervisere 

og uddannelsessted, men især til deres medstuderende på holdet. De orienterer sig tydeligt mod 

uddannelsessammenhænge, hvor de kan søge svar, der kan støtte på vejen til besvarelsen af 

spørgsmålet ”Hvordan vil jeg være pædagog”. Den moralske orientering er stærk, og adresseres den 

ikke i uddannelsen som et gennemgående tema, der har personlig betydning og implikationer, søger 

de svar blandt deres medstuderende, i studiejobs etc. Erfaringerne fra hhv. Overby og Storkøbing 

giver således anledning til en refleksion over spørgsmålet: hvordan uddannes pædagoger? 

På vej mod at blive pædagog 
I projektet har vi også undersøgt, hvordan pædagoguddannelsen fortolkes og forvaltes på 6. 

semester, hvor de studerende er færdige med deres sidste lange praktikperiode, og der er fokus på, 

at uddannelsen skal afsluttes, og livet som professionsudøver begyndes. Konkret har vi fulgt 

undervisning og interviewet undervisere og studerende i forbindelse med det nationale modul, 

”professionsviden og forskning”. I Overby på skole- og fritidsspecialiseringen, i Storkøbing på 

dagtilbudsspecialiseringen.  

Bruddet efter grundfagligheden 

Hos de studerende hører vi på begge uddannelsessteder en fortælling om, at der er sket et brud, 

efter at de er overgået til specialiseringen. Kortene er rystet på ny, og der er, oplever de, et klart 

"før" og "efter". Mens første del for de studerende begge steder er karakteriseret af "holdet", 

fællesskabet, og en personlig udvikling, hvor noget rykker og får dem ind på nye baner, så ser det 

ud til at der efter bruddet primært arbejdes i kendte grupper, uden at der er en tydelig holdidentitet.  

Professionsviden og forskning: relevant og vanskeligt 

Modulet om professionsviden og forskning er et nationalt modul, og det er bestemt ikke tilfældigt. 

Spørgsmål vedrørende betydning professionsviden og forskning er både yderst relevant og yderst 

komplekst. Mens der formentlig kan være enighed om at viden er et nødvendigt grundlag for 

professionsudøvelse, kan der være diskussion om, hvad det præcis indebærer, og hvad og hvordan 

de studerende i den forbindelse skal rustes til at kunne arbejde vidensbaseret. 

 

På begge uddannelsessteder ser vi, at uddannelsessted og undervisere forsøger at modgå en teknisk 

instrumentel forståelse af relationerne, som kan læses ud af de centralt fastsatte videns- og 
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færdighedsmål og som måske især kan det, fordi det er en udbredt forståelse i feltet. Det er en 

forståelse, som er bygget op om et narrativ om, at forholdet mellem viden og professionsudøvelse 

er enkel og forholdet hierarkisk: hvis man finder den rigtige viden og bruger den, kan man også finde 

den rigtige pædagogik. Professionel kompetence bygger på anvendelse af teorier og teknikker, som 

kan udledes af systematisk videnskabelig forskning med henblik på at løse (instrumentelle) 

problemer i praksis. Det er en nedsivningsmodel, som underforstår, at pædagogen bliver passiv 

vidensforbruger i et videnshierarki, hvor forskningen er den ”rigtige” og ”gode” viden. 

 

Det ene sted tematiserer man professionsviden og forskning ved at vise de studerende, at sagen 

faktisk ikke er så enkel; viden, erkendelse, og forholdet mellem viden og praksis kan forstås 

forskelligt. Det gør man ved at tilbyde de studerende fællesundervisning, der samlet set tilbyder et 

(videnskabsteoretisk og metodologisk) overblik. I vores analyse viser vi, at det er en praksis, der 

bygger på en propositionel vidensforståelse, hvor det så er op til den enkelte studerende at kunne 

omsætte denne viden i en kompetent praksis. Kontrakten er ydermere klargjort gennem et 

støttepapir, der angiver hvordan den studerende skal tilvejebringe et tilfredsstillende 

prøvegrundlag ved modulets afslutning. Underviseren, som vi har fulgt på stedet har imidlertid 

indset det urealistiske i det projekt, og handler nærmest som om fællesundervisning og støttepapir 

ikke eksisterer. Hun tilbyder en model og et uddannelsesrum, der i høj grad tvinger de studerende 

til selv at tage stilling til, hvad for slags viden der egentlig er relevant, og til hvordan viden ikke er 

neutral, men også skaber praksis. Dermed sætter hun barren højt: én af de to grupper, vi har fulgt 

og interviewet knækker koden; en anden gruppe føler sig voldsomt provokeret af, at underviseren 

tydeligvis efterlyser noget andet, og tilmed også stiller krav om, at de selv må finde det. De når ikke 

at knække koden helt i forløbet, men i et opfølgende interview, viser det sig, at de måske alligevel 

er på vej. Undervejs er forvirringen relativt stor, for uddannelsessted, bekendtgørelse og underviser 

sender forskellige signaler og de studerende bliver stærkt i tvivl om og meget optagede af, hvilke 

autoriteter man i grunden skal lytte til.  

 

På det andet sted tilrettelægger man et aktionslæringsforløb, hvor signalerne er enkle: ”arbejd på 

denne måde. Det er en god øvelse til bachelorprojektet og på vejen bliver I klogere på jeres egen 

professionsudøvelse”. Det lader sig gøre, fordi der har været et såkaldt ”bånd” gennem 

uddannelsen, hvor de studerende allerede har beskæftiget sig lidt med (undersøgelses)metoder og 

akademiske arbejdsformer. Umiddelbart forekommer aktionslæringstilgangen og den milde 

akademisering den repræsenterer relevant, men vi ser også, at sådan som det nu kan praktiseres 

her, ja så dekobles undersøgelse og udøvelse fra de studerendes arbejde med projektet.   
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Faglige ambitioner og uddannelsesmæssig realisme 

De undervisere, vi taler med og følger i modulet, har store ambitioner. De arbejder for, at de 

studerende oplever sig som et hold, med de læringsmuligheder det giver. Og de fortolker modulet 

som en mulighed for, at ruste de studerende til at blive dygtige og kompetente udøvere af 

pædagogik, hvis virke er præget af, at de også kan undersøge og udvikle praksis. Et kritisk 

pædagogisk dannelsesideal er helt gennemgående: de studerende skal formulere problemer, som 

de har oplevet som relevante i deres praksis, og de skal bringe viden og forskning i spil, for at udvide 

deres forståelser af problemet og bedre tage ansvar for dets løsninger.  

I begge forløb ser vi, at underviserne også garderer sig. De har en forestilling om, hvad der skal til i 

dette modul, for at de studerende for alvor bliver løftet som udøvere, undersøgere og udviklere, og 

samtidigt ved de, at den forestilling næppe kan realiseres. Der er ikke meget tid. Relationerne 

mellem professionsudøvelse, forskning og viden (og dermed også relationerne mellem udøve, 

undersøge og udvikle) er komplekse, og de studerende er gennemgående optagede af at finde 

løsninger, på hvad de opfatter som praktiske problemer, men også af, at finde ud af, hvad der skal 

til, for at de kvalificerer sig til næste uddannelsesmæssige skridt: bachelorprojektet. Underviserne 

tager ansvar for, at de studerende tilegner sig de færdigheder, der skal til for at lave et 

bachelorprojekt med de akademiske krav, det indebærer. Og derfor tilbyder de begge steder også 

en enkel vej, de studerende kan følge for at vise deres studiekompetence, og øve sig i at være 

undersøgende, i form af en grundbog og én vej, som kan følges, nærmest som en form for opskrift. 

Der udpeges således en vej, en mild akademisering, man godt kan nøjes med, og som gør, at de 

studerende kan bestå, måske endda med fine karakter. Men det er også en vej, de studerende let 

kan komme til at fortolke instrumentelt og teknisk, formentlig fordi det, logisk nok, forbindes med 

en forberedelse til det snarlige bachelorprojekt. Vi kan se at arbejdet med projektet især kommer 

til at handle om, hvad der skal til for, at det bliver godt nok, mens vidensfilosofiske, pædagogiske og 

etiske spørgsmål om, hvilken viden og hvordan viden kan kvalificere undersøgelse, udvikling og 

udøvelse bliver mere perifere. 

 

På begge hold er der fra stort set alle studerende god energi i starten af forløbene, energi der 

kommer af, at de kan og vil beskæftige sig med professionsrelevante spørgsmål, som de har et levet 

forhold til. Og som underviserne med deres lidt forskellige problemorienterede tilgange til forløbet 

også mener, at de studerende skal tage udgangspunkt i. Mens stort set alle begynder med et 

engagement i forhold til sagen: det komplekse pædagogiske arbejde og hvordan man finder vej i 

det – bl.a. artikuleret gennem ønsker om at få undervisning i klasserumsledelse - så gribes den bold 

ikke. Der anvises i stedet en anden bane, hvor man skal skifte perspektiv fra at være udøvende (midt-

i, handlende og responderende) til at være analyserende (på afstand, iagttagende og spørgende). 

For arbejdet med professionsviden og forskning kommer ind i en særlig form – den akademiske, 
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hvor sagen skal reduceres og afgrænses, for at man kan besvare den ordentligt (målt med 

akademiske alen).  

 

Det ene sted (Storkøbing) er der, i det modul vi følger, en klar opfordring fra underviseren om, at 

finde egen stemme i forhold til hvordan man tager ansvar for sin og institutionens pædagogik og 

professionsudøvelse, og en opfordring til ikke bare at tage alle andre stemmer for gode varer. Men 

denne opfordring kommer (måske) dumpende ud af det blå, den er ikke en integreret del af en 

løbende uddannelsestænkning og -strukturering. Så den er svær at greje for de studerende. Og 

bundet ind i et magtforhold, for nok skal man finde sin egen stemme, men man skal også bestå. Det 

andet sted (Overby) arbejder de studerende med aktionslæring, netop med sigte på, at aktionerne 

skal føre frem til god udøvelse. Men først skal der fokuseres og afgrænses, og kompleksiteten skal 

reduceres, og det er for de studerende en fremmed bane, der for dem, er langt fra at give de svar 

de søger på, hvordan de kan håndtere og tage ansvar for en kompleks og mangefaceteret praksis.  

Her ser vi, at nogle af de studerende slår sig i tøjret. To studerende der er optagede af at kunne 

arbejde (bedre) med inklusion i skolesammenhæng, må indordne sig den milde akademisering. De 

må fokusere og reducere kompleksitet, for i den milde akademiserings logik, gælder det om at 

komme i dybden og reducere kompleksitet for at kunne komme til at vide noget. For dem bliver 

projektet derfor til en teknisk øvelse i et uddannelsesforløb, der skal overstås, inden man kan 

komme til sagen; professionsudøvelsen. I den akademiske opgaveform er det vanskeligt at få svar 

på de spørgsmål, som for alvor trænger sig på, nemlig: hvordan finder jeg vej i den komplekse 

hverdag? hvordan finder jeg ud af at gøre det, der er godt? Og hvordan finder jeg ud af, hvad der er 

godt? Pointen er, at den akademiske opgaveform, som de studerende afkræves, fordi det er det, de 

skal i deres bachelorprojekt (som underviserne tager ansvar for, at de får øvet sig i), og fordi det er 

en tilgang, der svarer til undervisernes og uddannelsesstedernes dannelsesidealer, ikke har en form, 

som kan indfri de studerendes begær efter at finde svar på, hvordan de kan blive pædagoger, som 

kan få en kompleks virkelighed til at fungere og tage ansvar herfor.  

Vi følger også en drengegruppe, som måske ikke har så meget spil, de er først og fremmest 

interesseret i at få et godt arbejde, og kunne fungere i det. For dem er perspektivet, at man skal øve 

sig i den her slags studiekompetencer, det hører med. De bruger først meget tid på at snuse, gå 

omkring og lave begyndelser, før de nogenlunde knækker koden for, hvad der forventes af dem, 

uden at det i særlig grad forbindes til det oprindelige engagement i at ville blive en god pædagog. 

Uanset er det ikke det indholdsmæssige - altså sagen: den pædagogiske professionsudøvelse - der 

bider sig fast og sætter spor, men mere teknikken.  

Alle ønsker relevant viden - få får det 

I modulet professionsviden og forskning er spørgsmålet for både uddannelsen og for de studerende, 

hvad "relevant viden" er for en størrelse. Men ved at det spørgsmål lægges i et ganske bestemt regi, 
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et nationalt modul, bindes man nemt til en forestilling om, at relevant viden kan hentes ned og 

bruges, en forestilling som alle ved ikke holder, men som i denne rammesætning er svær at komme 

udenom. Vi ser det sådan, at hvis ikke spørgsmålet om relevant viden for længst er blevet til et 

særdeles nærværende og relevant spørgsmål, så er det meget svært at stille noget fornuftigt op 

med modulet. Det gælder både for underviserne og for de studerende. Der bliver en del ender, der 

ikke kan nås, og sløjfer der ikke bliver bundet, samtidig med, at det må se ud, som om man bliver 

færdig med noget. Derfor ser vi en tendens til en regression til studiekompetence: altså: hvordan 

laver de studerende en (vidensbaseret) opgave, som de magter, og som lever op til de formelle 

kriterier.   

 

Det betyder også, at de studerendes – og undervisernes - ønsker om og energi på at arbejde med 

problemstillinger, de har oplevet som relevante i deres praksis (og de studerende kommer jo som 

bekendt lige fra praktikken med stærke, levende og nærværende erfaringer) bliver noget uforløst. 

Praktikkens erfaringer leverer temaer, javist. Men tilbage står et indtryk af, at praktik nok er noget, 

man skal forberedes til, men at den viden og de indsigter og erfaringer – som jo også er 

identitetsmæssige og følelsesmæssige erfaringer af tab, håb og forlis – ikke tematiseres og 

efterbearbejdes i de studerendes projekter. Det afspejler et videnshierarki, der er strukturelt 

betinget, men som undervisere måske også har svært at stille et alternativt op overfor. Og det 

afspejler en propositionel vidensforståelse, hvor refleksion er målet, vel at mærke en refleksion, 

hvor den studerende med distance og objektivitet er i stand til at analysere egne og andres 

handlinger og finde alternative, vidensbaserede svar. Det er i sig selv ikke et problem at analysere, 

reflektere og søge viden, men det er, kan vi se i vores undersøgelse, ikke nødvendigvis akademisk 

og forskningsmæssig viden, der kan kvalificere de studerendes udøvelse. I hvert fald ikke alene. ”Det 

er sgu ikke viden de mangler” siger en af underviserne ”Jeg siger altid, det er holdningsbearbejdning 

” (feltnoter d. 10.9.18). Dermed peger hun på, at de studerende måske især har brug for at 

konfrontere sig selv og den professionsudøvelse de møder, med etiske og pædagogiske 

diskussioner, samtaler og overvejelser, hvorigennem deres selv- og omverdensforhold, værdier og 

normative orientering bearbejdes og reflekteres. Sådan som modulet aktuelt tilrettelægges, og det 

er indenfor de aktuelle vilkår og rammer vanskeligt at se, at det kan gøres anderledes, vedbliver 

professionsviden og især forskning at være noget vældig abstrakt noget for en meget stor gruppe af 

de studerende. Selvom underviserne lægger op til, at de studerende arbejder med udgangspunkt i 

udøvelsen og deres praksiserfaringer, afkobles udøvelsen og bliver noget, der hører ”skole” og 

”opgaver” til.  Den eneste sikre vinder i modulet er formentlig bacheloropgaven, som de studerende 

nu har fået en guidning til.  
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Biografien spiller ind 

I vores analyser er det tydeligt, at biografien har stor betydning for hvordan de studerende 

orienterer sig. For nogle er "sagen" (altså; det at blive en god pædagog) magtpåliggende og 

risikabelt, så de insisterer. De får dog ikke nødvendigvis den hjælp, der skal til, for at de kan gøre det 

produktivt, fordi det hele skal foregå hurtigt og i en specifik form (den akademiske 

projektopgave/aktionslæringsprojektet). For andre er øvelsen lidt ligegyldig; at skrive opgaver og 

lave projekter er noget, der knytter sig til at gå på en uddannelse, det skal overstås, før man kommer 

til det vigtige, som er at blive pædagog. Men enkelte, i vores sammenhæng er det blot en enkelt 

gruppe, knækker koden og finder ud af at bruge modulet og arbejdet med at tematisere spørgsmål 

om professionsviden og forskning, som en anledning til at kvalificere sig fagligt, selvstændiggøre sig 

og styrke deres moralske og pædagogiske orientering og de intime forbindelser mellem, hvad de 

laver (at de studerer til pædagog), og hvorfor de er her. Fælles for de studerende i denne gruppe er, 

at de alle har erfaringer med selv at skulle finde vej og at lykkes hermed.  

Professionsviden/eksamensviden 

Paradoksalt nok, ser forløbets placering i uddannelsens sidste del, lige før bachelorprojektet, ud til 

at gøre de studerende relativt teknisk orienterede mod at få styr på de akademiske krav og 

færdigheder, de skal demonstrere i bachelorprojektet. Det betyder, at de mere vidensfilosofiske, 

men også pædagogiske og moralske spørgsmål, som modulet også kunne lægge op til, og som faktisk 

ville være kvalificerende i forhold til de studerendes erfaringer og stærke moralske og pædagogiske 

orienteringer, træder kraftigt i baggrunden. Meget få studerende kommer af sig selv på sporet af 

dem, men de bringes heller ikke på sporet, fordi de selv – og underviserne – er optagede af at få 

styr på ”hvordan man gør”, når man skal leve op til det akademiske niveau, som 

professionsbacheloriseringen (S. B. Nielsen & Bøje, 2017) forudsætter. Er man en ansvarlig 

underviser, er det svært at gøre andet. 

Efter grundfaglighed kommer faglighed? 
For os bliver det tydeligt, at bruddet efter grundfagligheden i princippet kan være godt. I 

grundfagligheden ønsker man at uddannelsens pædagogiske dimension står frem, jævnfør den 

beskrevne uddannelseskode på s. 7 Der er med denne kode fokus på personlig udvikling og på 

holdfællesskab altid i relation til et professionsperspektiv. Det er passende, at man efter godt et år 

installerer en ny uddannelseskode, hvor fokus flyttes til pædagogikkens sag, således at arbejdet med 

personlig udvikling og social ansvarlighed kommer i tjeneste af den sag. Samlet set kunne man på 

den måde lave en tidssvarende nyfortolkning af uddannelsens tredelte formål: faglig dygtighed, 

personlig udvikling, social ansvarlighed.    

Spørgsmål om professionsviden og forskning er yderst relevante i den sammenhæng. Pædagogfaglig 

dygtighed omfatter selvfølgelig også, at man beskæftiger sig med spørgsmål om viden, om forholdet 
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mellem viden og professionsudøvelse og med spørgsmål om, hvad viden er, og hvem der kan vide 

hvad. Men mange af de studerendes spørgsmål, handler (selvfølgelig) om hvordan de kan orientere 

sig i forhold til noget, der er vanskeligt i professionsudøvelsen. Enten fordi det er forbundet med 

store etiske dilemmaer, eller fordi de, som den studerende ovenfor, har oplevet at være 

konfronteret med at egne forforståelser, værdier eller forholdemåder støder imod eller virker 

begrænsende for, hvad de selv og andre betragter som ”god pædagogik”. De studerende er altså 

optagede af, hvad der er det gode og rigtige at gøre, og hvordan de kan tage ansvar for deres 

professionsudøvelse. Men det er også spørgsmål, der ikke enkelt kan besvares gennem forskning. 

Det er snarere et spørgsmål om at arbejde med sine normer og sine måder at se og spørge. Det er 

netop sådanne spørgsmål om væren og tolkninger, underviseren i Storkøbing prøver at få frem, når 

hun opfordrer de studerende til at skrive praksisfortællinger og til at forholde sig til, hvad de vil med 

den viden de finder. ”Det er jo ikke en skid viden, de mangler!” siger hun i et interview med os, ”Jeg 

siger altid, det er holdningsbearbejdning ” (feltnoter d. 10.9.18). Dermed åbner hun for spørgsmålet 

om, hvad er det for en viden pædagoger har brug for, og hvordan forskning kan og skal bruges i den 

sammenhæng. Spørgsmålet er yderst centralt, men det stilles ikke eksplicit, som et spørgsmål, der 

er centralt i forhold til relationerne mellem forskning, viden og professionsudøvelse. Der gives heller 

ikke retning i forhold til at besvare det. Og de studerende har ikke gennem forudgående forløb 

tilegnet sig så meget indsigt og erfaring med hvordan viden og forskellige vidensformer og 

pædagogisk praksis forholder sig til hinanden, at de selv kan give deres arbejde retning.  

Analyserne ovenfor minder om, at kvalificering i pædagoguddannelsen må ses som en fagpersonlig 

dannelsesproces, som dels følger af livshistoriske dispositioner, dels følger af, hvordan de 

studerende – hver for sig og sammen - støttes i at bearbejde og forstå, når disse dispositioner 

kommer til at blive bragt i et spændingsforhold i den pædagogiske praksis. Modulet 

professionsviden og forskning, og den milde akademisering og deltagerorienterede undervisning, 

som tilrettelægges i Storkøbing og Overby, kunne potentielt set kunne udgøre et rum for, at 

erfaringer og spændinger bringes i spil. Særligt erfaringer med modsætningsforhold og spændinger 

mellem de studerendes gennemgående meget stærke moralske og pædagogiske orientering og 

værdier, og så den praksis, som bringer samme orientering og værdier i spil eller i modvind. Når det 

sker for så få, ja så hænger det, som vi ser det sammen med at opgaven er tæt på umulig. 

Underviserne gør hvad de kan, og det gør de studerende også. Men der skal nås utrolig meget på 

utrolig kort tid, og de studerende, som først og fremmest er orienterede mod deres kommende 

udøvelse og mod at finde svar på, hvordan de kan forvalte deres rolle som gode pædagoger, oplever 

ikke nødvendigvis, at projektarbejdet er kvalificerende for udøvelsen. 

En mistet chance 

Det betydelige fokus på forskning, som former modulerne og uddannelsesstedernes 

operationaliseringer, konkret gennem anvisninger på hvor meget og hvordan forskning skal 
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inddrages, vanskeliggør imidlertid en reel formidling og refleksion af de elementer af praksis, som 

knytter sig til hverdagslivet og til de valg og handlinger, som de kommende pædagoger gerne vil 

handle klogt i. Meget af det, de studerende spørger til og søger svar på, er etiske og pædagogiske 

spørgsmål, som nok kan kvalificeres gennem indsigter fra forskning, systematiske metoder og 

videnstilegnelse, men ikke alene kan besvares herigennem. Her må andre vidensformer til: takt, 

phronesis, dømmekraft eller det, vi i anden sammenhæng kalder retningsgivende viden (Togsverd 

et al., 2017). Sådanne vidensfilosofiske perspektiver nævnes ganske vist af begge undervisere i 

forbindelse med undervisningen og deres respektive oplæg, og en af underviserne søger aktivt at 

involvere dem, ved at bede de studerende udarbejde praksisfortællinger. Det er imidlertid ikke 

viden, der finder reel plads og anerkendelse som viden i de studerendes vidensarbejde. Heller ikke 

selvom overskriften for modulet er Professionsviden og forskning. Hvad der overses, er et begreb 

om professionsviden, som også kan inddrage erfaringsbaserede og mere værdimæssige 

dimensioner af professionsudøvelsen og kvalificeringen til pædagog. I sammenhæng hermed en 

forståelse af uddannelsen som en personlig dannelses- og tilegnelsesproces, ikke kun som en 

tilegnelse af viden. Det er simpelthen vanskeligt for de studerende – og for underviserne, at arbejde 

med viden på en måde, som er båret af forståelse for og identifikation med pædagogikkens bredde 

og værdimæssige forankring. Netop her burde en væsentlig del af professionsidentitetsdannelse 

foregå: de studerendes forståelse, fortolkning og forvaltning af professionens moralske orientering. 

Man kan derfor med rette spørge, om de studerende bliver styrket i deres pædagogiske mission. 

Får de udviklet den professionsfaglige bevidsthed der gør, at de kan tage pædagogisk, etisk og 

moralsk ansvar for professionsudøvelsen? eller bliver de bliver mere beskedne teknikere, der måske 

lærer og bemestrer delopgaver og dimensioner i f.h.t. at producere viden og data? 

Vi savner med andre ord et pædagogikfag som gennemgående rammesætning for, hvordan man 

kan beskæftige sig med pædagogisk faglighed. Uden pædagogikfag og uden bevidsthed om 

pædagogik som både en praksis og en disciplin, kommer akademiseringen af pædagoguddannelsen 

ikke i mål, men bliver nemt forvandlet til blandingsformer af teknificering og eksamensforberedelse.  

Konsekvenserne af fraværet af en uddannelseskode efter grundfagligheden 

Man kan være enig eller uenig i de reformbestræbelser, som ligger bag den seneste bekendtgørelse 

og professionsbacheloriseringen. Men vi kan med vores undersøgelse konstatere, at den 

intenderede professions- og praksisudvikling, i retning af en højere gad af systematik og 

vidensbasering, som i uddannelsen bl.a. har gjort det meningsfuldt og fornuftigt at etablere et 

modul om professionsviden og forskning, ja det er et skrøbeligt projekt. I praksis er modulet trængt 

og gennemkrydset af et mylder af mål der skal nås på meget kort tid og en række modsatrettede 

værdier og intentioner, som har stor betydning for uddannelsesstederne og undervisernes 

muligheder for at etablere en meningsfuld praksis. Sat lidt på spidsen ser resultatet ud til at være, 

at en meget stor del af de studerende træder ud i professionen med en mere eller mindre 
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individualiseret socialisering i professionspraksis gennem praktikken, og med en vis tilegnelse af de 

studiekompetencer, der skal til for at komme gennem uddannelsen. Vi ser, at det der sker på vej ud 

af uddannelsen, er at faglighed og dygtiggørelse bliver et individuelt projekt, der udleves i relation 

til praktikkens socialiseringsrum og i selskab med vennerne i uddannelsens studiekompetence-

socialiserings/kvalificeringsrum.  

Professionsidentitetsdannelse 
Studerende består deres eksamener og bliver pædagoger, og det at være pædagog, bliver en del af 

hvem de er. Ergo har de en professionsidentitet. Eller, hvad forstår vi egentlig ved det begreb?  

Vi prøver med et andet afsæt. Spørgsmålet ”hvad for en pædagog vil du være”, som vi møder både 

blandt studerende, blandt undervisere og i praksisfeltet, er ikke et tilfældigt spørgsmål. Som 

pædagog er man altid involveret med sin person: pædagoger indgår i relationer, pædagoger handler 

spontant, pædagoger må improvisere, og må altid oversætte den almene viden, de har, til en 

konkret situation, som kræver en konkret vurdering: hvad er god pædagogik lige i denne situation? 

Spørgsmålet, og den opfordring der ligger i det, er relevant, men kan også nemt få en forfaldsform, 

der siger, at når man nu kan være pædagog på mange måder, så kommer det så nok ikke så nøje, 

eller: så skal jeg bare være mig selv. Vi foretrækker derfor en anden formulering: hvordan vil du 

være pædagog. Her er ”pædagog” givet, noget man ikke kan komme udenom og noget der 

forpligter, men som også er ”menneskeværk”, og derfor medfører at man må kunne tage ansvar for 

sine handlinger som pædagog. Her er identitetsspørgsmålet forbundet med et fagpersonligt ansvar, 

og profession er forbundet med at udøvelse af pædagogik. Det at blive pædagog er i denne optik 

ikke kun et spørgsmål om at blive del af en social gruppe, men at blive deltager i et kulturelt projekt: 

det pædagogiske projekt.  Professionsidentiteten er på den måde sammensat af tre kræfter der kan 

trække i forskellige retninger, og som man skal kunne rumme og bearbejde:  

- den livshistoriske kraft: at man i forvejen er nogen med en historie, potentialer og 

begrænsninger,  

- den sociale kraft: at man tilhører en bestemt gruppe som delvis definerer sig selv og delvis 

defineres og rammesættes af andre sociale kræfter, man bliver del af en institution i 

sociologisk forstand 

- den kulturelle kraft, der ligger i, at man træder ind i et felt hvor kulturelle værdier 

demonstreres, perfektioneres og overdrages. Man bliver udøver af en kulturel virksomhed, 

præget af værdier og genrer som man skal have et indgående kendskab til, og deri skal man 

finde sin egen stemme. 

Det er den sidste dimension af professionsidentitet, som er mest fremmed for de fleste –selvom 

den sikkert var indlysende hvis vi talte om en arkitekt, en skuespiller eller en musiker. Derfor skal 

der knyttes nogle flere ord til den, for den har stor betydning for uddannelsen og ikke mindst for 

det centrale spørgsmål om forholdet mellem viden og praksis. 
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Pædagogik som kulturelt fænomen 

Pædagogik er et kulturel fænomen: børn opdrages, man videregiver væsentlige værdier til den 

næste generation. I det moderne samfund handler opdragelse ikke bare om, at børn skal kunne 

reproducere verden som vi kender, de skal også kunne overskride den. Derfor skal de, med Biesta’s 

begreber, ikke kun socialiseres men også kvalificeres. Overskridelsen går dog endnu et skridt videre, 

vi ønsker at vores børn bliver selvstændige, at de bliver frie, og at de giver deres bidrag til verden. 

Biesta kalder det subjektificering.  Individualisering, som ikke er helt det samme som 

subjektificering, er et kendetegn af det moderne samfund, hvori forholdet mellem individ og 

fællesskab er blevet ustabilt, og netop derved giver uanede muligheder for udvikling. 

Individualiseringen gør fællesskaber dynamiske: man kan gå ind og ud af dem, de kan udvikle sig. 

Når fællesskabet ikke længere er givet, bliver det også en opgave, og dermed noget som 

opdragelsen gerne skulle ruste børn til: at kunne danne fællesskaber af frie borgere. Vi kalder det 

civilisering. Pædagogik handler nu om socialisering, kvalificering, subjektificering og civilisering, og 

det er de sidste to opgaver, der gør pædagogik til en særlig kulturel aktivitet, for subjektificering og 

civilisering kan kun opstå i samspil. De kan ikke produceres af opdrageren alene, men kalder på 

barnets selvopdragelse.  Dermed bliver pædagogik også til et projekt, et work in progress, noget der 

skal realiseres, men som ikke er en empirisk realitet. Alt dette er almenpædagogikkens store tema, 

som vi kan genkende i grundværdierne i daginstitutionspædagogik: det unikke barn og det 

forpligtende fællesskab, i socialpædagogikkens tema om forholdet mellem den enkeltes integritet 

og inklusion, men også i to af pædagoguddannelsens klassiske mål: personlig udvikling og social 

ansvarlighed.  Der er tale om grundlæggende kulturelle værdier, der skal realiseres på ny i hver 

enkelt situation, uden at der er et facit på, hvordan det skal gøres. Opdragelse til myndighed er 

måske den korteste formel det pædagogiske projekt, og dermed den pædagogiske opgave, kan 

sættes på.  Intet facit, men forskellige traditioner og forskellige meninger om, hvordan man bedst 

kan arbejde med det. Pædagogikken er kendetegnet af en polyfoni, en flerstemmighed, der hænger 

sammen med, at det, den gerne vil realisere, ikke er noget som vi empirisk kan pege på og så at sige 

sætte i serieproduktion. Derfor kan spørgsmålet om hvad ”god pædagogik” er ikke besvares en gang 

for alle, men må det stiles og overvejes kontinuerligt.   

Forholdet mellem pædagogik som disciplin og pædagogik som praksis 

Pædagogik som disciplin tematiserer og undersøger pædagogiske praksis, ikke for at lægge den fast 

én gang for alle, men for at holde den åben. I en pædagogisk hverdagspraksis efterlyses pædagoger, 

der ikke bare gør som de plejer, men som reflekterer over deres praksis og er parate til at forny den.  

Pædagogik som disciplin understøtter den refleksion ved at formidle kendskab til pædagogikkens 

forskellige stemmer og rationaler, ved at udvikle begreber til at forstå og fortolke praksis med og 

ved at lave konkrete undersøgelser af pædagogisk praksis – altså netop det, som vi også gør i dette 

projekt om pædagoguddannelsens praksis.  
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Den kulturelle kraft, der er på spil i professionsidentitsdannelsen er således den studerendes –og 

senere praktikerens- deltagelse i det pædagogiske projekt, en deltagelse, der har såvel en praktisk 

komponent (et handlingsberedskab) som en teoretisk komponent. De to komponenter er to sider 

af samme sag, og kan sættes på korte formler: udøve-undersøge-udvikle og forstå-fortolke-forny.  

Professionsidentitetsdannelse i pædagoguddannelsen 

Når vi kigger på tværs, er det interessant og påfaldende at både uddannere og studerende ser ud til 

at være drevet af en stærk moralsk orientering: En klar orientering mod, at uddannelsen skal gøre 

godt for noget, og at det noget knytter sig til nogle specifikke værdier og dermed også mod, at den 

studerende både socialiseres, kvalificeres og subjektificerer sig. Vi konstaterer en helt 

gennemgående forståelse af, at professionsudøverens identitet, forståelse og fornemmelse af sig 

selv som menneske i verden er nært sammenhængende med professionens værdiorientering, og 

pædagogens muligheder for at forholde sig ansvarligt til sin professionsudøvelse. 

 

Denne moralske orientering er ikke umiddelbart at læse ud af bekendtgørelsen, men den er ikke 

desto mindre en stærk drivkraft, en stærk orientering som implicerer en viden om, hvad 

uddannelsen til pædagog skal gøre godt for, som – med noget forskellig gennemslagskraft de to 

steder – har betydning for og i det uddannelsesrum, de pædagogstuderende møder og er 

medskabere af. Vi fortolker det sådan, at den er grundet i en pædagogisk kultur, som – trods 

skiftende bekendtgørelser, institutionssammenlægninger og nye rekrutteringsveje for undervisere 

og ledere på uddannelsesstederne – må forstås som en betydnings- og meningssammenhæng, som 

feltets aktører orienterer sig efter. Når de studerende gennemgående finder de grundlæggende 

værdier meningsfulde, så handler det om, at uddannelsen er og bliver ved med at være en central 

aktør i det pædagogiske felt, hvor idealer om opdragelse og selvopdragelse både gælder for de børn, 

unge og voksne, pædagogen arbejder med og for professionsudøveren selv. 

Menneskemødet er et eksempel på en sådan moralsk og pædagogisk orientering, som på en gang 

indadvendt og udadvendt: det handler om "os" men lige så meget om "vi pædagoger".  Det står i 

den lange pædagoguddannelsestradition hvor personlig udvikling, social ansvarlighed og faglig 

dygtighed var ligestillede og sammenvævede nøgleord.  

Når vi ud fra denne optik spørger, hvordan det så går med dannelsen af professionsidentitet i 

pædagoguddannelsen, får vi øje på, at der blandt uddannelsens praktikere – underviserne - på 

første semester er en bevidsthed om, at det er vigtigt at arbejde med tre dimensioner af 

professionsidentiteten. Der skal arbejdes med den studerendes livshistoriske forudsætninger, sådan 

at den studerende forstår og kan forholde sig til sig selv i relation til sin omverden: hvem er du? 

Hvor kommer du fra? Og hvordan orienterer du dig? Hvordan forstår og fortolker du og hvorfor? 

Der skal arbejdes med en social dimension, sådan at den studerende kan se sig selv som en i flokken 

af pædagoger, en flok med en særlig tradition, historie og opgave, hvilket tilgodeses både gennem 
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hvad der undervises i, og gennem inddragelse af professionspraksis i uddannelsen. Derudover 

arbejdes der med en kulturel dimension, som indebærer, at de studerende introduceres til de 

kulturelle værdier og normer, pædagogisk praksis ideelt set baserer sig på og formidler. 

Menneskemødet, anerkendelse og fællesskaber af frie men forpligtede individer er nogle af de 

kulturelt formidlede værdier, som formidles som meningsfulde og betydningsfulde 

orienteringspunkter i såvel uddannelsen som i praksis. Mens det for underviserne er meningsfuldt 

og væsentligt, at der arbejdes med alle tre dimensioner og med spændingerne imellem dem, -  gerne 

på en måde så de studerendes selvopdragelse kommer i spil, og de i uddannelsen øver sig i at 

praktisere og håndtere sig selv i relation til et forpligtende fællesskab -  så understøttes det ikke i 

nogen særlig grad af den aktuelle rammesætning af uddannelsen. Der skal særlige forhold til, som i 

Overby, for at det kan lykkes.  

 

Vi får også øje på at den kulturelle og værdimæssige orientering mister momentum når 

grundfaglighed afløses af specialisering. Det er netop på dette tidspunkt at de studerendes 

deltagelse i det pædagogiske projekt skal fagliggøres, dvs. at det er nu de studerende kan få glæde 

af disciplinen pædagogik, når de skal orientere sig i pædagogisk praksis. Det sker kun i meget 

begrænset omfang, ikke fordi de selv ikke er interesseret i det, men fordi de så at sige bliver sat på 

det forkerte ben af uddannelsen. Det nationale modul om professionsviden og forskning lægger op 

til  

- enten at forstå forholdet mellem viden og praksis som et teknisk forhold, således at 

pædagogen bliver en myndighedsudøver med et distanceret og objektiverende forhold til 

sin praksis; her forsvinder både den livshistoriske og den kulturelle kraft ud af 

identitetsligningen.  

- eller til en videnskabsteoretisk tematisering af forholdet mellem viden og praksis der kan 

give studerende mulighed for selv at vælge et videnskabsteoretisk ståsted som 

udgangspunkt for deres undersøgelser og udvikling af pædagogik. Her forventes en 

fuldblodsakademisering, der er ganske urealistisk indenfor rammerne af 

professionsbacheloruddannelsen og derfor lider denne tilgang skibbrud 

- eller til det vi har kaldt en mild akademisering, en anvisning af en model for projektarbejde, 

som er rummelig nok til at kunne forbindes til praksis og som samtidigt kan fungere som en 

model for hvordan man viser et tilpas niveau ved den afsluttende bacheloropgave. Det er 

denne løsning underviserne vi har fulgt har valgt, men uden at det –udover i enkelte tilfælde- 

bidrager synderligt til den form for professionsidentitetsdannelse, hvor de studerende lærer 

at begå sig i det felt hvor der er stærke livshistoriske, sociale og kulturelle kræfter på spil; i 

stedet for øver de sig i at være gode (nok) studerende.  
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Det er meget tydeligt, at der ved overgangen til specialiseringen sker et brud, ikke af pædagogiske 

og didaktiske, men af strukturelle grunde. For os at se, kunne uddannelsen bindes sammen af en 

stærkere orientering mod det pædagogiske, altså mod pædagogikken som praksis og sagsforhold. 

For os, der er optaget af pædagogik som noget man udøver, er det oplagt at sige, at det burde være 

spørgsmålet om hvad "god pædagogik" er (konkret, situationelt og alment betragtet), der skal stå 

centralt. Altså spørgsmålet om hvad "faglig dygtighed" er og kan være i en institutionaliseret 

pædagogisk verden, der er præget af polyfoni, og som pædagoger konkret, situationelt og specifikt, 

men også alment og kollektivt skal finde ud af at tage ansvar for. Personlig udvikling og social 

ansvarlighed forsvinder i den ideelle specialisering ikke, men kommer i "god pædagogiks 

tjeneste".  Man kan også sige det sådan, at hvor relationsperspektivet har fyldt meget i første del af 

uddannelsen, så bør samlingspunktet nu blive faget og sagen og den professionelle ansvarlighed 

overfor den.  
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II. Feltet og tilgangen til feltet 

 

I denne del af rapporteringen placerer vi vores projekt i en forskningstradition og et forskningsfelt. 

Vi ridser konteksten for undersøgelsen op ved at se på uddannelsens historie og nuværende 

situation, ligesom vi arbejder os ind i de væsentligste undersøgelser, som i Dansk sammenhæng er 

lavet om pædagoguddannelsen. Herefter præsenterer vi det teoretiske grundlag for vores arbejde 

med professionsidentitet – et grundlag som er udviklet undervejs, informeret af vores erfaringer fra 

feltarbejdet. Herefter gør vi rede for projektets metodiske grundlag og for forskningsdesignet for 

vores feltarbejde, ligesom vi præsenterer vores overvejelser over og måder at respektere de etiske 

aspekter i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undersøgelsen. Til sidst en kort præsentation af 

de to anonymiserede uddannelsessteder, hvor vi har lavet vores feltarbejde: Storkøbing og Overby. 
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II.1. Uddannelse af Pædagoger – en indledning 

Pædagoguddannelsen er landets største uddannelse med 17.000 studerende fordelt på 23 

uddannelsessteder. Den har siden 2001 været en professionsbacheloruddannelse, hvilket betyder, 

at den retter sig mod et virke som pædagog, men også mod videregående uddannelse på kandidat, 

-master eller diplomniveau. Uddannelsen er aktuelt hjemmehørende på professionshøjskolerne og 

har – særligt siden årtusindeskiftet – gennemgået betydelige forandringer, siden de første 

uddannelsessteder blev etableret for mere end 100 år siden. Opfattelsen af, hvilke kvalifikationer 

den professionelle pædagog skal besidde og hvordan de skal realiseres gennem uddannelsen, må 

ses og forstås historisk og i relation til de samfundsmæssige betingelser og føringer af området. Som 

vi i anden sammenhæng har peget på (Rothuizen & Togsverd, 2019), så har pædagoguddannelsens 

oprindelse, historie og forandrede betingelser stor betydning for hvordan pædagoguddannelsen 

forstås, fortolkes og forvaltes af uddannelsens aktører i dag. I det følgende kommer derfor her en 

kort historicering af pædagoguddannelsen og dens politiske og styringsmæssige kontekst.  

Fra Civilsamfundsinitiativ til statslig reguleret uddannelse til velfærdsinstitutioner 
Den første egentlige pædagoguddannelse etableres på Frøbelseminariet, der blev etableret i 1885. 

Frøbelhøjskolen kom til i 1904 og i 1928 kom kursus for småbørnspædagoger til, som bl.a. var 

inspireret af Montessori (Tuft, 2015a).  Pædagogiske institutioner var i begyndelsen af det 20. årh 

et nyt fænomen og der var to meget forskellige typer af institutioner, med tilsvarende forskellige 

syn på den pædagogiske opgave. På asylerne, hvor man tog sig af børn, som ellers ville have flakket 

om på gader og stræder, mente man at det var passende og tilstrækkeligt, hvis de, der tog sig af 

børnene, var skikkelige ældre kvinder, som ikke tidligere var straffet (Enoksen, 1997). Men der var 

også børnehaver, rettet mod middel og overklassens børn, og her var der forventninger om, at der 

skulle uddannelse til (Sigsgaard, 1978).  De første pædagoguddannelsesinitiativer var således 

karakteriseret af civilsamfundsinitiativer (Tuft, 2015a), og denne pionertid blev efterfulgt af en 

periode med ekspansion og konsolidering med begyndende faglig organisering og afgrænsning til 

andre faggrupper (Brønsted; Lind, 2011).  

 

Uddannelsen var helt fra sin tidlige begyndelse beskrevet med et tredelt formål, der knyttede sig til 

faglige og kulturelle værdier om, at uddannelsen først og fremmest skulle skabe pædagoger, der på 

en gang kunne opdrage til selvstændighed og bidrage til at bevare og udvikle samfundets 

sammenhængskraft (Rothuizen & Togsverd, 2019; Tuft, 2015). Den skulle sørge for, at de 

studerende gennemgik en personlig udvikling, den skulle udvikle social ansvarlighed, og den skulle 

sørge for, at de studerende opnåede faglig dygtighed. Måderne hvorpå der blev arbejdet frem mod 

personlig udvikling, social ansvarlighed og faglig dygtighed blev i høj grad udfoldet lokalt på de 

mange seminarier, som havde forskellige faglige traditioner, ophav og perspektiver.  
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Først i 1953 kommer den første statslige bekendtgørelse om børne- og 

fritidspædagoguddannelserne, udarbejdet på initiativ af pionererne, der herigennem ønskede en 

formel anerkendelse af uddannelsen (Tuft, 2015a). I 1992 bliver pædagoguddannelsen etableret 

som enhedsuddannelse, da børnehavepædagoguddannelsen, fritidspædagoguddannelsen og 

socialpædagoguddannelsen lægges sammen til én. Det sker som et led i en politisk bevægelse og en 

politisk interesse i uddannelsen. Civilsamfundsinitiativet bliver nu i højere grad overtaget af staten. 

Seminarierne bærer imidlertid fortsat præg af deres meget forskellige pædagogiske traditioner, 

ligesom de færdiguddannede pædagoger i høj grad identificerer sig med netop deres 

uddannelsessted, dets kultur, pædagogik og værdier.  I kølvandet på reformen, som tidstypisk 

angives som en modernisering, igangsættes et følgeforskningsprojekt der forankres på Roskilde 

Universitetscenter (Weber, Johansen, & Voksenuddannelsesgruppen, 1995). Heri tematiseres netop 

overgangen fra en mere lokal- og kulturforankret styring af uddannelserne til en uddannelse, der 

uddanner til medarbejdere i statslige velfærdsinstitutioner, og spørgsmålet om hvordan man lokalt 

i uddannelsestænkning bevarer og/eller omformulerer uddannelsestraditionerne.  

 

I årene fra 2000 og frem forandres pædagoguddannelsens vilkår betydeligt gennem løbende 

reformer af såvel uddannelsen som dens organisatoriske vilkår og forankring. Der oprettes CVU-er 

og indføres en professionsbekendtgørelse, som, sammen med den senere oprettelse af 

professionshøjskolerne i 2017, fører til en centralisering, og med det, en bevægelse væk fra 

seminarietraditionen(Brønsted & Lind, 2011, s. 11), som historisk har været præget af stor lokal 

autonomi i pædagogik og uddannelsestilrettelæggelse. I 2001 får uddannelsen status af 

professionsbachelor, der betyder, at uddannelsen får et dobbelt formål. Den skal uddanne til 

professionen, men også til videre uddannelse. Professionsbachelortitlen og den gradvise afvikling af 

seminarierne og deres autonomi understøtter - men er også på samme tid resultat af – politiske 

bestræbelser på en professionalisering af den offentlige sektor, der bæres igennem af politiske og 

styringsmæssige ambitioner om en modernisering af velfærdsstaten (Hjort, 2002, 2005b; S. B. 

Nielsen & Bøje, 2017). Reformerne må således ses i sammenhæng med et politisk ønske om mere 

kvalitet for pengene i de offentlige ydelser, med en større grad af markedsgørelse og med bedre 

ressourceudnyttelse og større legitimitet i praksis for øje (Larsen, 2013;  Nielsen & Bøje, 2017, s. 

201). Det uddannelsespolitiske middel var med professionsbachelorbekendtgørelsen at fremme de 

studerendes akademiske kompetencer og vidensgrundlag (Nielsen & Bøje, 2017, s. 18), en tilgang 

til udvikling af kvalitet i uddannelsen, som fortsat har vind i sejlene (se eks Følgegruppen for 

Pædagoguddannelsen, 2018).  
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I 2007 reformeres uddannelsen gennemgribende igen, denne gang under betydelig indflydelse af 

Bolognaprocessen og dens ambitioner om at fremme et transeuropæisk uddannelsesmarked 

(Rothuizen & Togsverd, 2019). Vi får den hidtil mest detaljerede uddannelsesbekendtgørelse, 

indeholdende centrale kompetencemål CKF, samt en central eksamensbekendtgørelse og 

pædagogik gøres til uddannelsens centrale fag. Ligeledes introduceres linjefag og en mild 

målgruppespecialisering, samt det tværprofessionelle element, som bryder yderligere med mono-

professionstænkningen, der siden 60'erne har præget området.  

De seneste bekendtgørelsesændringer – den ny pædagoguddannelse 
I 2014 blev den hidtil seneste reform af pædagoguddannelsen gennemført. Fagblokke og semestre 

blev erstattet af moduler med tilhørende kompetence, videns- og færdighedsmål; praktikkernes 

længde, placeringer, målbeskrivelser og evalueringsformer blev ændret; og uddannelsen blev 

opdelt i en grundfaglig del og en efterfølgende specialisering. Den seneste reform repræsenterer en 

bevægelse væk fra en klassisk indholdsorienteret didaktik til en målorienteret curriculum- og 

kompetencetænkning. I denne omlægning nedtonedes de æstetiske fag betydeligt (og med det, 

forestillingen om, at kulturarbejde og kulturformidling i bred forstand er centrale samværsformer i 

det pædagogiske arbejde). Argumenterne for reformen var at styrke faglighed og kvalitet med fokus 

på handlekompetence og bedre sammenhænge til praksis (UFM, 2014). I forbindelsen med 

reformen, skrev Martin Bayer og Peter Møller, der begge sad i styregruppen for den ny uddannelse, 

at professionshøjskolerne med den ny uddannelse kunne ses som en opfordring til at udvikle en 

uddannelsestænkning, hvor faglighed kunne styrkes uden fag i klassisk forstand, i en ambition om 

at etablere en praksis- og professionsorientering uden prakticisme (Bayer & Pedersen, 2014). Bayer 

og Pedersen betonede, at reformen ville sætte pædagoguddannelsen over for et stort 

udviklingsarbejde i de kommende år. I forhold til professionsidentitet skriver de to: 

”Nyuddannede og erfarne pædagoger har gennem mange år beskrevet deres 

person eller personlighed som det vigtigste værktøj i pædagogisk praksis. Det kan 

hænge sammen med, at den relative pædagogiske autonomi, området hidtil har 

været tildelt, har fået en del pædagoger til at forveksle autonomi med personlig 

frihed. Det kan også hænge sammen med en vis usikkerhed om, hvad der i 

grunden adskilte dem som fagfolk fra lægfolk, dvs. en vis usikkerhed på ens 

kunnen og viden. Hvis den nye pædagoguddannelse gribes klogt an, vil det kunne 

bryde dette billede og i højere grad bidrage til at gøre pædagoger til 

myndighedspersoner med et mere eksplicit vidensgrundlag.” (Bayer & Pedersen, 

2014) 

Citatet er interessant i vores sammenhæng, for det taler ind i og knytter an til de 

professionaliseringsbestræbelser, som har præget feltet og reformerne af uddannelsen siden 
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årtusindskiftet. Men de gør det på en særlig måde, idet de forbinder sig til en forståelse af 

pædagogik og pædagogfaget, som en praksis, der kan (eller bør) beskrives som 

myndighedsudøvelse, og som i højere grad bør hente sit grundlag i et eksplicit vidensgrundlag.  

Pædagogprofessionen beskrives dermed som en social praksis knyttet til en statslig 

institutionalisering af myndighedspersoner, baseret på et eksplicit vidensgrundlag (se også Bayer, 

2017).  

Det vil fremgå af denne rapport, at vi anerkender at pædagogprofessionen er socialt og politisk 

organiseret, og at pædagoger bringer viden i spil, og må kunne redegøre for den viden. Dernæst vi 

dernæst tager også udgangspunkt i, at pædagogik er en kulturel praksis, der handler om at 

væsentlige pædagogiske værdier realiseres. Pædagogikken skal være godt for noget. Det indebærer 

for os at se, at vidensgrundlaget også rummer en i handlingsdipositioner integreret viden om 

realisering af disse værdier.  Denne forståelse af pædagogik som en særegen praksis og en dertil 

knyttet vidensdisciplin fører en forståelse af pædagogisk myndighed med sig, der supplerer og 

nuancerer forståelsen af pædagogen som myndighedsperson.  Pædagogisk myndighed knyttes sig 

til den andens, dvs. barnets, den unges eller den udsattes  myndiggørelse og myndigblivelse, og 

derfor har den også en anden karakter end myndighedspersonens myndighedsudøvelse (C. F. 

Nielsen, 2107). Med udgangspunkt i, at pædagogik også er en kulturel praksis, peger vi således fra 

begyndelsen på, at den nuværende bekendtgørelse usynliggør og marginaliserer den kulturelle 

dimension af pædagogisk arbejde. Derved tenderer den til at gøre pædagogisk arbejde til en praksis, 

der er mål- og rammesat politisk-administrativt, og som derefter bliver udført af aktører, der i deres 

vidensreservoir henter de relevante teknikker og fremgangsmåder, der bidrager til målrealisering. 

Ser man, som vi gør, at pædagogik også er en kulturel praksis, knyttet til pædagogiske værdier, så 

lægges der en dimension til. Pædagogik som en kulturel praksis der altid også er rammesat af og 

udøves i en historisk og social kontekst, er en kompleks og spændingsfyldt praksis, der kræver ens 

ærlig professionsidentitet.   

  

Reformen fra 2014 må ses i sammenhængmed et politisk ønske om en øget professionsretning af 

professionsuddannelserne, forstået som en politisk bestræbelse på at rette professionsuddannelser 

mere mod det arbejde, de kvalificerer til (S. B. Nielsen & Bøje, 2017; Storm, Helle; Sommer, Finn M.; 

Bøje, 2012). Bayer og Petersen beskrev netop den ny uddannelse som et forsøg på at kombinere 

teori og praksis, altså at styrke relationerne mellem uddannelsen og pædagogisk arbejde (Bayer & 

Pedersen, 2014). Man valgte at gøre det ved at eksplicitere vidensgrundlag og forventninger til den 

færdiguddannedes kunnen gennem en lang række videns- og færdighedsmål. Resultatet må siges at 

bære præg af en vis krav og forventningsophobning, uden den store retning eller hierarki ( Rothuizen 

& Togsverd, 2019a). Samtidig medførte modul- og kompetencemålsorienteringen af uddannelsen 

at pædagogikfaget forsvandt som selvstændigt fag og fagområde. Endelig blev den studerendes 
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personlige udvikling skrevet ud af uddannelsens formålsparagraf. Hvor pædagoguddannelsen på 

både bekendtgørelsesniveau og på studieordningsniveau tidligere indskrev, og dermed også 

værdisatte og påpegede betydningen af, en personlig udvikling som led i kvalifikationen og den 

fagprofessionelle dannelsesproces, så har den reformerede bekendtgørelse fokus på opfyldelsen af 

mål, som centralt er fastsat (Brønsted, Lone Bæk; Lind, 2011; Nielsen, S. B: ; Bøje, 2017, s. 222). 

Dette følges med bekendtgørelsesændringer, hvor dannelse kun nævnes i grundfagligheden og 

herefter alene nævnes som et mål i nogle af de valgfri moduler.  

Transnationale dagsordener sætter sig igennem 

Det er væsentligt at pege på, at en overvejende del af de moderniseringer og 

professionaliseringsbestræbelser, der har været i relation til pædagoguddannelsen næppe er udtryk 

for tilgange til at kvalificere uddannelsen, undervisere og undervisning, på måder aktørerne i feltet 

selv ville have peget på eller valgt. Man kan heller ikke sige, at de uddannelsespolitiske, økonomiske 

og styringsmæssige reformer og justeringer, der sker, foregår på baggrund af et indgående kendskab 

til de enkelte uddannelser, deres indhold, didaktik, kultur og hverdagspraksis (Rothuizen & 

Togsverd, 2019a). Der er snarere tale om forandringer, der gennemføres med henvisning til mere 

generelle målsætninger for alle uddannelser (Storm, Helle; Sommer, Finn M.; Bøje, 2012, s. 25) og 

med en stærk politisk tiltro til, at uddannelsen kan og skal reguleres gennem en intensiveret central 

styring (S. B. Nielsen & Bøje, 2017;  Rothuizen & Togsverd, 2019a). Flere forskere har peget på, 

hvordan nye reguleringer og krav til professionsuddannelserne må ses som led i Bologna-processen 

og dens ambitioner om harmonisering og standardisering af de videregående uddannelser (L. T. 

Larsen, 2013;  Rothuizen, 2015;  Rothuizen & Togsverd, 2019a; Storm, Helle; Sommer, Finn M.; Bøje, 

2012). Et centralt perspektiv i Bologna-processen er en harmonisering og standardisering af 

uddannelsernes struktur, en beskrivelse af uddannelsen gennem  ECTS pointstandard, der udligner 

alle forskelle i konkret indhold til tidsforbrug, samt en beskrivelse af uddannelsesmål i termer af 

læringsudbytte, som gør uddannelse uafhængig af uddannelsestænkning og didaktik.   

Larsen (L. T. Larsen, 2013) gør opmærksom på, at der er en række ”stærke verber” der  i nyere 

professionsbachelorbekendtgørelser tilsyneladende overtager de mere fagspecifikke substantielle 

nøglebegreber for de forskellige uddannelser. Verber som analysere, evaluere, systematisere, 

dokumentere lægger op til at der er generelle analysemodeller for problemidentifikation og 

tilsvarende generelle fremgangsmåde for problemløsning. Professionsudøvelse beskrives nu som en 

objektiverende praksis, der foregår uafhængigt af professionsudøveren. Der er i den politiske debat 

og i de politiske reformproceser en tendens til, at professionsarbejde betragtes ud fra overordnede, 

aktuelle funktionssammenhænge (se fx S. A. Larsen, Weber, Krog, & Christensen, 2019). Dermed 

kommer en ensidighed, hvor der en tendens til at overse professionens samfundsmæssige og 

kulturelle betydning ( Rothuizen & Togsverd, 2019a; Storm, Helle; Sommer, Finn M.; Bøje, 2012). 
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Kommer man så i mål med den ny uddannelse? 

Et yderligere forhold er, at forandringer og reformer i perioden implementeres, samtidig med at 

taxameter reelt falder og den nye forskningsopgave skal løftes. Det, der kan ligne en simpel top-

down politik er også et kompliceret spil internt på professionshøjskolerne og i 

professionsuddannelserne. Uddannelsen er ”ramt” af almene dagsordener om rationel 

uddannelsesdrift, der sætter sig igennem som et øget akkrediteringspres, økonomisk rationalisering 

(nedskæringer), markedsgørelse samt centralisering koblet til en selektiv forestilling om 

stordriftsfordele. Aktuelt er pædagoguddannelsen underlagt et vist reformpres og en løbende 

evaluering, der skal understøtte de politiske ambitioner og intentioner med reformen. 

Evalueringsinstituttet er i perioden 2014-2018 sat på opgaven at søge at ”afklare, om intentionerne 

med den ny uddannelse indfries”. EVA har som led i opfølgningen produceret 6 mindre rapporter, 

der samlet set konstaterer, at man ikke er i mål. I en pressemeddelelse fra januar 2018 annoncerer 

EVA at ”Pædagoguddannelsen er stadig ikke i mål” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2018b). I 

rapporterne problematiseres det bl.a. studieintensiteten er lav og rapporterne lanceres hver gang 

med betydelig mediebevågenhed og øjeblikkelig politisk reaktioner. Ministeren nedsatte i efteråret 

2017 den såkaldte ”Følgegruppe for pædagoguddannelsen” der består af centrale ledere fra 

professionshøjskolerne og repræsentanter for ministeriet og aftagere, med henblik på at 

identificere og igangsætte konkrete initiativer til at forbedre kvaliteten. Følgegruppen har lanceret 

en række tiltag, som præsenteres under overskriften: Pædagoguddannelsen får et særligt løft 

(Følgegruppen for Pædagoguddannelsen, 2018). De fleste tiltag  har, som vi tidligere har beskrevet 

det ( Rothuizen & Togsverd, 2019a), relativt teknisk-instrumentel karakter: de er rettet mod at 

disciplinere studerende, og til en vis grad også professionshøjskolernes undervisere.  

Kulturelle traditioner som en understrøm 

Pædagoguddannelsens historiske forankring i civilsamfundsmæssige ambitioner om at forbedre 

hverdag og opvækst for de børn, som skulle i børnehave, og herigennem også at skabe et bedre 

samfund, har skabt grobund for en stærk pædagogisk kultur og tradition. Også den 

socialpædagogiske uddannelse havde stærke rødder i civilsamfundet og en kulturel mission omkring 

integration af udsatte.  Brøndsted og Lind peger på, at  fællesnævnerne for det, de beskriver som 

tre epoker i uddannelsens historie (pionertid, udbygning og konsolidering, professionalisering), er 

en samfundsmæssig og kulturel bredde og mangfoldighed, institutionel autonomi og 

selvstændighed (Brønsted & Lind, 2011, s. 14). Pædagoguddannelsens historie og faglige tradition 

er stadig levende og medfører bl.a. en vis modstand mod professionaliseringstidens fokus på 

ensretning og standardisering i form af centrale bestemmelser af uddannelsens indhold og 

organisering, store uddannelsesenheder etc. (Brønsted & Lind, 2011, s. 14). Man kan forstå denne 

modstand eller modvilje som bagstræberisk og som udtryk for en idyllisering af, hvordan det var 

tidligere. Men man kan også se den som udtryk for en faglig kultur, med nogle værdier og en faglig 
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selvforståelse, der yder en vis modvægt mod de mange reformbestræbelser og føringer, som 

centralt er fastsat for området (Brønsted & Lind, 2011;  Rothuizen & Togsverd, 2019a).  Den 

pædagogiske kultur og selvforståelse med lokale varianter træder tydeligt frem i tilbageskuende 

publikationer fra væsentlige aktører i feltet (Lauritsen, Hegstrup, & Schwede, 2014; Lunn, Kjeldsen, 

Juul, Thomsen, & Haugaard, 2005; Tuft & Thomsen, 2015), ligesom de bemærkes i 

Evalueringsinstituttets evaluering af pædagogikfaget i 2002 og af uddannelsen i 2003(Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2002, 2003) .  I vores empiriske materiale finder vi spor af en sådan pædagogisk 

kultur, der peger tilbage til et værdigrundlag.  Den pædagogiske praksis bærer således fortsat i 

nogen grad værdier, og dermed en kollektiv selvforståelse, som i uddannelsens styring ikke længere 

spiller en særlig rolle.  

Andetsteds har vi redegjort for, at uddannelsens kulturelle forankring i den sidste del af det 20. 

århundrede kun i ringe grad blev forankret i faget pædagogik, og at denne mangelfulde fagliggørelse 

har medvirket til, at uddannelsen blev prisgivet reformiveren ( Rothuizen, 2015; Rothuizen & 

Togsverd, 2013, 2019). Aktørenes kulturelle identitet er blevet svækket, deres sociale identitet har 

været under forvandling mens deres faglige identitet fortsat er skrøbelig.  

Hvordan uddannes pædagoger –spørgsmålet om faglighed? 
I dette afsnit sammenfatter vi hvordan vi læser feltet, og vi sætter spot på at der opstår ubalance i 

en professionsuddannelse når uddannelseskultur, social- og uddannelsespolitisk styring og 

faglighed ikke alle tre bringes i spil. 

Vi har i det foregående peget på, at der er i uddannelsen på en gang er tydelige spor af både den 

styring, der er forbundet med, at uddannelsen er integreret i det moderne nationale og 

transnationale system af videregående  uddannelser, og af de oprindelige civilsamfundsinitiativer, 

der i øvrigt var understøttet af en faglig bevidsthed med rod i bl.a. Montessori og Fröbel. I anden 

sammenhæng har vi gjort opmærksom på, at uddannelsens svaghed i denne sammenhæng er, at 

pædagogisk faglighed tilsyneladende ikke spiller nogen særlig rolle som en tredje faktor i den 

praktiske udformning af uddannelsen (Rothuizen, 2013; 2015; Rothuizen & Togsverd, 2019a).  At 

kultur dominerer over faglighed konstateres i Evalueringsinstituttets evaluering af uddannelsen i 

2002 (Danmarks Evalueringsinstitut, 2002), og i kølvandet af denne evaluering blev der oprettet en 

landsdækkende Pædagogiklærerforening, som var vært for mange gode oplæg og debatter, men 

som ikke blev et epicentrum for en faglig eksplicitering af uddannelsens hovedfag. Men hovedfag 

blev pædagogik alligevel med 2007-reformen, der blev til på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om 

hvordan uddannelser, som et led i Bologna-processen, skulle gøres sammenlignelige, endnu ikke var 

afgjort. Hvor man i starten af årtusindet ledte efter kernefaglighed, som den møntfod, der kunne 

gøre uddannelser i forskellige lande sammenlignelig, endte man omkring 2007 med at pege på 

læringsudbytte, defineret i termer af kompetence, viden og færdigheder. Reformen var indgribende 
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og faldt sammen med de øvrige institutionelle reformer af det, der nu hed 

professionsbacheloruddannelser, så det tog tid for uddannelserne at finde deres ben. Hovedfaget 

pædagogik blev defineret som det fag som forholder sig til alle andre fag, og som alle andre fag 

forholder sig til –muligvis inspireret af Lars Løvlies artikel om pædagogikfaget i den norske 

læreruddannelse, hvori han ”foreslår å se pedagogikken som det selvstendige kulturfaget det alltid 

har vært” som så skal praktiseres som et dannelsesfag, der løser sin opgave gennem ”danningens 

fire aspekter: innvielse, resepsjon, differens og dissens”. (Løvlie, 2003, s. 3, 17). 

Men da pædagogik fortsat i højere grad var formidling af pædagogisk kultur end kritisk faglig 

pædagogisk dannelse i Løvlies forstand, og da reformen allerede efter 6 år blev afløst af en ny 

reform, blev ”hovedfaget” aldrig etableret som en base for den løbende udformning af 

uddannelsen. Ved den næste reform, der blev baseret på læringsudbytte som møntfod for 

sammenlignelighed mellem uddannelser og kompetencer, forsvandt faget pædagogik da også helt 

igen, uden nævneværdige protester.  

 

Det er vores opfattelse, at hverken en overleveret kultur eller styring alene eller i kombination kan 

give et tilstrækkeligt grundlag for udvikling af pædagoguddannelsen. Vi arbejder med det 

perspektiv, at pædagogik er et kulturelt fænomen, og pædagogik praktiseres i sammenhænge, der 

er socialpolitisk reguleret og organiseret, og derfor har såvel pædagogisk kultur som uddannelses- 

og socialpolitisk styring en væsentlig betydning for uddannelsen og for professionen. Men de kan 

hverken stå alene eller tilsammen udgøre et tilstrækkeligt fundament. Der skal også faglighed til – 

faglighed der relaterer sig til pædagogik som et særegent kulturelt fænomen, der handler om 

videregivelse af pædagogiske værdier (se også afsnittet ”Pædagogik som en kulturel praksis: et 

Pædagogiske Projekt, s.46) .  

Forskning i pædagoguddannelsen – et overblik 
Set i lyset af pædagoguddannelsens lange historie, af dens omfang og betydning for den danske 

velfærdsstat, er der faktisk forsket forbløffende lidt i pædagoguddannelsen. 

Jens Sigsgaard (Sigsgaard, 1978) og Karsten Tuft (Tuft, 2015a) har på hver deres måde bidraget med 

indblik og indsigter i pædagoguddannelsens historie, ligesom Brøndsted og Lind (Brønsted & Lind, 

2011), Andersen, Sommer og Bøje (Andersen, Sommer, 2012; Bøje, 2012), Nielsen og Bøje (Nielsen 

& Bøje, 2017) og  Rothuizen (Rothuizen, 2015;  Rothuizen & Togsverd, 2019; Rothuizen et al., 2013) 

har bidraget med væsentlige indsigter om pædagoguddannelsens aktuelle reformer og kontekst. Vi 

vender tilbage til forskningen om pædagoguddannelsens aktuelle og reformerede vilkår og 

betingelser senere i afsnittet.  
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I forbindelse med sammenlægningen af pædagoguddannelsen i 1992, lavede 

Voksenuddannelsesgruppen på RUC en undersøgelse (Weber et al., 1995). Martin Bayer lavede i 

2001 en phd-afhandling, der undersøgte pædagoguddannelsens praktik og det, han i den 

forbindelse pegede på som ”den dobbelte læreplan”(Bayer, 2001). Begge studier pegede på hver 

deres måde på, at uddannelsen var kendetegnet af en ret lav grad af formalisering, som til gengæld 

– på godt og ondt – drives af en stærk kulturel selvforståelse og tradition. Vi har i artiklen 

”Pædagoguddannelsen mellem kultur, styring og pædagogik” (Rothuizen & Togsverd, 2019b) 

udforsket, hvordan pædagoguddannelsen over tid, har været medieret gennem netop kultur, 

styring og pædagogik. En væsentlig pointe i analysen har været, at pege på, hvordan aktuelle 

styringslogikker (informeret af Bologna-processen) og deres særlige måder at forstå og 

problematisere faglighed, udfordrer såvel uddannelsens historie som det pædagogiske projekt, 

uddannelsen uddanner til: nemlig at danne frie borgere i et samfund af forpligtende fællesskaber. 

Men en lige så vigtig pointe er, at styringen har haft relativt frit spil, eftersom den ikke har mødt et 

egentligt fagligt med- og modspil. Hvor uddannelsen historisk primært har været kulturelt medieret, 

har der ikke været etableret et egentligt fagligt beredskab i forhold til at forstå, fortolke og forny 

det pædagogiske projekt, som uddannelsen på en og samme tid uddanner til og er deltager i. Vi 

peger således på, at uddannelsen er præget af, at man søger at løse uddannelsesmæssige problemer 

med mere styring. 

 

Artiklens pointer, og de pointer og analyser, som fremføres i dette projekt, bygger på flere måder 

videre på interesser og indsigter, oparbejdet i det såkaldte HUP-projekt (Hvordan Uddannes 

Pædagoger?) et forskningsprojekt om pædagoguddannelsen i 2010-12 (Rothuizen et al., 2013) og 

på Jan Jaap Rothuizens phd afhandling om pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske 

projekt  (Rothuizen, 2015). HUP-projektet var foranlediget af den reform af uddannelsen, som trådte 

i kraft i 2007, hvori vi læste en række antydninger af, at pædagogernes faglige råderum og legitimitet 

kunne bestyrkes. Der var ambitioner om udveksling af kundskaber og værdier mellem uddannelse 

og profession; der var ambitioner om udviklingsbasering, og pædagogikfaget blev fremhævet som 

uddannelsens centrale fag. Projektet blev udarbejdet af en mangfoldig forskergruppe, som i 

forbindelse med projektet lavede en række nedslag i pædagoguddannelsen på det tidligere 

socialpædagogisk seminarium Peter Sabroe.  

 

Et væsentligt perspektiv ved projektet var, at vi ikke besvarede spørgsmålet om, hvordan 

pædagoger uddannes med et entydigt svar. I projektets forskellige delundersøgelser, kunne vi 

konstatere at pædagoguddannelsen er i et betydeligt spændingsfelt, hvor kræfter og rationaler, 

trækker i forskellig retning: mellem dannelse og uddannelse; mellem en professionsteoretisk og en 

organisationsteoretisk professionsforståelse; mellem en værdirationalitet og en målrationalitet og 
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mellem en forståelsesorienteret tilgang til pædagogfagets vidensgrundlag og kvalificering og en 

mere erfaringsvidenskabelig forståelse (Togsverd & Rothuizen, 2013).  I projektet insisterede vi – 

med inspiration fra bl.a. Biesta – på at betragte pædagoguddannelsen som en praksis og et 

samfundmæssigt forehavende, der løbende og vedvarende må appellere til undersøgelse og 

eftertanke. Pædagoguddannelse kan gøres på mange måder, men ikke alle måder er gode og 

ønskværdige. Vi opstillede nogle perspektiver og begreber, som vi så som hjælpsomme i forhold til 

at forstå pædagogisk praksis og professionsudøvelse, nemlig at professionsidentitet kunne have at 

gøre med at udøve, undersøge og udvikle pædagogisk praksis.  

 

Ud over vores egen forskning i pædagoguddannelsen, har Jakob Bøje i 2010 lavet et 

uddannelsessociologisk studie om differentierings- og sorteringsprocesser i pædagoguddannelsen. 

Studiet fokuserer på de sociale og strukturelle mekanismer, der er i spil i uddannelsen og bidrager 

således i en tradition, der bidrager med vigtig indsigt i, hvordan det, der foregår i uddannelsens 

(mikro) praksis er sammenhængende med mere overordnede samfundsmæssige magtstrukturer og 

-reproduktioner. Et tilsvarende kritisk blik på pædagoguddannelsen er videreført i Bøjes samarbejde 

med Steen Baagøe Nielsen, hvor de, i lyset af professionsbachelorbekendtgørelsen, har undersøgt 

hvordan og i hvilken grad nyuddannede pædagoger kan anvende deres kvalifikationer i praksis, 

herunder, hvordan de nyuddannede forstår udfordringerne omkring professionalisering og 

forbedring af kvalitet i arbejdet (Nielsen & Bøje, 2017, s. 20). Projektet handler ikke direkte om 

pædagoguddannelsen, men er interessant i vores sammenhæng, fordi det tager udgangspunkt i et 

blik på de forandrede relationer mellem pædagoguddannelsen og den politiske interesse for at styre 

og reformere velfærdsprofessionerne, gennem det, de kalder professionsbacheloriseringen. 

Centralt i undersøgelsen har været en kritisk læsning af reformbestræbelserne frem mod 2007-

reformen i løfterige formuleringer om, at ville skabe morgendagens pædagoger, altså reformere 

uddannelserne markant med sigte på en senere praksis og professionsudvikling. Forfatterne 

problematiserer uddannelsernes muligheder for at videreføre en veletableret praksis i reformernes 

hastige strøm, og peger på, at reformerne kan lægge beslag på uddannelsernes muligheder for at 

tænke, planlægge og eksperimentere med pædagogikken (S. B. Nielsen & Bøje, 2017, s. 16). 

 

En væsentlig pointe hos Nielsen og Bøje har været, at se på, hvordan de studerende – og kommende 

pædagoger – politisk og styringsmæssigt betragtes som forandringsagenter, der vil bidrage til en 

praksisudvikling, der vil effektivisere og højne kvaliteten gennem en højere grad af 

professionsrettethed og en bedre og mere vidensbaseret professionel praksis. Nielsen og Bøje viser, 

at de nyuddannede pædagoger bærer og forvalter ambitionerne modsætningsfuldt, idet de 

vanskeligt kan udfoldes i forhold til de vilkår og muligheder, som findes i praksis. Pointen er derfor, 

at den professions- og praksisudvikling, som søges formet gennem uddannelsesreformerne, er i et 
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vadested: den er skrøbelig og præget af modsatrettede ambitioner og værdier (Baagøe Nielsen og 

Bøje 2017, s. 17). Derfor er professionsbacheloriseringen, som de kalder disse sammenhænge 

mellem den politiske styring af velfærdsprofessionsuddannelserne og velfærdsstaten, også både 

uafsluttet og uafklaret. 

 

Som en tilgang til at forstå kravene og forventningerne om professionsorientering i uddannelsen, 

trækker Bøje og Baagøe på Andersen og Webers  analytiske opdeling af  professionsudøvelse i 

velfærdsprofessionerne som en praksis, der på en og samme tid indeholder vidensarbejde, 

menneskearbejde og lønarbejde (Andersen & Weber, 2009). Pointen hermed er at pege på, at 

værdimæssige dimensioner af professionsudøvelsen ikke er perifere, men udgør substansen i 

praksis, og er forudsætninger for at man kan forstå, fortolke og forvalte både børn og brugeres 

behov, integritet, fællesskaber og kolleger og forældres ditto. Derfor fremhæver de også, at 

uddannelsen er en personlig tilegnelsesproces og ikke kun bør forstås som en tilegnelse af viden. 

Således peger de på betydningen af, at studerende i pædagoguddannelsen støttes i at bearbejde og 

forstå livshistoriske erfaringer og dispositioner, når disse kommer til at blive bragt i et 

spændingsforhold i den pædagogiske praksis, de skal virke i. Hvad der så kendetegner det 

”menneskearbejde” som pædagogprofessionen uddanner til, ja det begrebssætter forskergruppen 

ikke.   

 

Om pædagogstuderende og deres veje i uddannelsen 

Forskningsmæssigt ved vi en del om pædagogstuderende som gruppe. Gitte Sommer Harrits og 

Søren Gytz Olesen udgav i 2012 en undersøgelse af forskelle og ligheder mellem 

rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende ved danske 

professionsuddannelser. Man har primært sammenlignet social baggrund, ressourcer, livsstile og 

professionsidentitet med baggrund i et omfattende datamaterale med 5000 studerende på i alt 21 

uddannelser. Der er tale om en stringent sociologisk undersøgelse, baseret alene på et kvantitativt 

materiale, men undersøgelsen er interessant for os, fordi den peger på hvad der kendetegner 

pædagogstuderende – sammenlignet med studerende i andre professionsuddannelser. Harritz og 

Olesen finder at de pædagogstuderende, til sammenligning med andre studerende på 

professionsbacheloruddannelsen, scorer lavt vedrørende ressourcer i hjemmet, vedrørende 

aktuelle økonomiske og akademiske ressourcer og aktuelle kulturelle ressourcer. De studerende 

scorer til gengæld højt vedrørende deres professionelle servicemotivation og mellem vedrørende 

dedikation til professionen og uddannelsen (hvilket de i undersøgelsen forstår som 

professionsidentitet) (Harrits, Gitte Sommer; Olesen, 2012, s. 138). Christensen og Nielsen    finder, 

men henvisning til en undersøgelse fra SKF (henvis) og tilsvarende at gruppen af 

pædagogstuderende er kendetegnet af en bred sammensætning, men også af et højt engagement 
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i faget – ofte formuleret som at de gerne vil gøre en forskel (Christensen, L.; Nielsen, 2008, s. 46). Vi 

selv fandt noget lignende i vores undersøgelse i 2013 (Sørensen & Rothuizen, 2013). Man kan, bl.a. 

med Mockler (Mockler, 2011, s. 518) argumentere for, at der er en stærk sammenhæng mellem de 

studerendes ønske om at gøre en forskel og så deres fornemmelse af og valg af en profession med 

et moral purpose. Det er, som man vil kunne læse i vores analyser, interessant og væsentligt at vise, 

at der er en sådan sammenhæng, men det rejser også spørgsmålet om, hvordan de studerendes 

orientering mod at blive en professionsudøver, der kan gøre det gode, mødes i uddannelsen. 

 

Pædagogstuderende og deres individuelle veje i uddannelsen er undersøgt af Camilla Schmidt i en 

phd-afhandling fra 2007 (Schmidt, 2007). Schmidt peger gennem sine analyser på, hvordan 

pædagogstuderende gennem uddannelsen og deres individuelle (dannelses)processer på en og 

samme tide tager kropslige, sociale og følelsesmæssige erfaringer og tilgange med sig i deres 

uddannelsesforløb, men også må forandre dem, for at håndtere det pædagogiske arbejdsfelt, dets 

opgaver, hierarkier, organisering, og mening og betydning. Schmidt peger især på, hvordan de 

studerendes læreprocesser ikke kun er orienterede mod at udvikle sig som professionelle 

pædagoger, men også mod et kommende arbejdsliv og mod at sikre sig en plads i det samfund og 

den kultur, de er en del af eller gerne ville være en del af (o.c. s.221). Hun peger således på, at de 

studerendes livshistoriske forudsætninger og orienteringer spiller aktivt ind i uddannelsesrummet.  

 

Weber, Frederiksen og Fenger (Fenger, 2019) har arbejdet i samme kritisk teoretiske tradition, hvor 

forskerne søger at forstå pædagogstuderendes orienteringer i lyset af samfundsmæssige 

betingelser og individuelle orienteringer. I et temanummer om pædagoguddannelsen i FPPU, 

spørger de, hvordan det kan gå til, at pædagogstuderende i en række interne og eksterne 

evalueringer af uddannelsen genkommende og vedholdende udtrykker utilfredshed med 

uddannelsen, dens tilrettelæggelse, dens faglige niveau og med deres medstuderende. Frederiksen 

og Fenger arbejder videre med Kirsten Webers forståelser af det hun provokerende kalder brok 

(Weber, 2001), som udtryk for de læringsfrustrationer, som foregår, når studerende og uddannelse 

møder hinanden. Frederiksen og Fenger læser problematikken gennem sociologiske, 

uddannelsessociologiske forståelser og med reference til kritisk læringsteori. Deres analytiske 

pointe er, at de studerendes kritik må forstås – ikke bare som udtryk for de studerendes oplevelser 

og uddannelsens kvalitet – men i sammenhæng med profession og uddannelse som strukturelle 

fænomener. De forstår således kritikken som udtryk for de særlige læringsprocesser, de studerende 

på professionsbacheloruddannelser gennemlever, som igen er sammenhængende med den 

begrænsede professionelle anerkendelse, pædagogprofessionen møder (Fenger, 2019). Altså som 

et misforhold mellem de forhåbninger, de studerende har til uddannelsen og det, den konkret kan 

gøre for dem (Fenger, 2019, s. 40).   
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På trods af at de forskellige undersøgelser er foretaget med forskellige udgangspunkter, metoder 

og interesser, peger de samlet set på, at pædagogstuderende er aktører der går ind i uddannelsen 

med livshistoriske erfaringer, der er betydningsfulde for den måde de oplever og forvalter deres 

uddannelse på.  
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II.2. Professionsidentitet 

I dette afsnit angiver vi baggrunden for og hensigten med at professionsidentitet er et centralt 

begreb i vores undersøgelse.   

Professionsidentitet er et almindeligt anvendt men ikke entydigt defineret begreb. Vi gennemgår 

derfor forskellige forståelser af begrebet, før vi udarbejder og redegør for den forståelse der 

anvendes i dette projekt.  

Med afsæt i en almenpædagogisk analyse og inspireret af vores feltarbejde, udarbejdes 

efterfølgende en forståelse af det identitetsarbejde, som dannelse af en pædagogisk 

professionsidentitet indebærer. Dermed er dette kapitel også et selvstændigt bidrag til 

forskningsprojektet. 

Baggrund for og hensigten med at bruge professionsidentitet som et centralt begreb 
Når man undersøger en uddannelse som pædagoguddannelse, kan man have fokus forskellige 

steder. Man kan eksempelvis se på de studerendes læringsudbytte i forhold til de 

bekendtgørelsesmæssige mål, på imødekommelse af aftagerbehov, eller på studentertilfredshed. 

Hvad man får øje på, hænger sammen med det blik man kaster på uddannelsen. Blikket bestemmer 

hvad der viser sig at være interessant at få viden om. Styrker og svagheder, der identificeres i 

undersøgelser, identificeres med afsæt i netop det blik, som man kaster på uddannelsen. Hvis 

blikket bestemmer, hvad der træder frem og får interesse, er det særlig vigtigt, at man, også før 

man kaster sit blik, reflekterer over, hvad der er interessant at få noget at vide om. Og når man har 

kastet sit blik kan man spørge: er det, der træder frem, nu også interessant? For hvem er det 

interessant? Hvad ville der komme frem, hvis blikket var et andet?   

 

Vi vælger at have professionsidentitet, pædagogisk professionsidentitet og dannelse af pædagogisk 

professionsidentitet som vores fokus. Det gør vi, fordi vi tænker, at det er vigtigt at studerende 

igennem deres uddannelse danner sig en professionsidentitet, dvs. en selvopfattelse som udøver af 

den pædagogiske profession.  Vi arbejder dermed også videre i en uddannelsesmæssig tradition, 

hvori begrebet har stået stærkt, og også har været anvendt i styringsdokumenter1.  Karsten Tuft, 

der har forsket i pædagoguddannelsens historie, skriver opsamlende omkring 

pædagoguddannelsens mål: ”Pædagogprofessionen er en profession uden spidskompetence; 

uddannelsens egentlige kerne er personlig udvikling, etisk modenhed og demokratisk deltagelse” 

(Tuft, 2015a).  Tuft knytter her pædagogprofessionens særkende, dens genstandsfelt og anliggende 

(Wackerhausen, 2004), dens sag, og den måde den møder sin sag på, til  professionsudøverens 

 
1 I betænkningen om ”En fælles pædagoguddannelse” fra 1990 optræder faglig identitet, ligesom man kan  finde både 
fagidentitet og professionsidentitet i uddannelsesbekendtgørelsen fra 2007 (BEK nr 220, 2007; Udvalget vedr. 
Pædagoguddannelsen, 1990) 
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måde at være til på.  Der er, som Mockler beskriver det, en stærk forbindelse mellem ”what I do”, 

altså ”hvad jeg laver”, og ”why I am here”, hvilket kan oversættes til ”hvorfor jeg er her” – det være 

sig i professionen eller i uddannelsen (Mockler, 2011, s. 522).  

 

Vi deler antagelsen om, at uddannelsen til pædagog gerne skulle være et dannelsesprojekt, hvor 

den studerende udvikler sin selv- og omverdensforståelse, altså sin fornemmelse, forståelse og 

fortolkning af sig selv som menneske og som professionsudøver. Der er værdier, normer, faglige 

standarder og menneskesyn, der rækker ud over den enkelte pædagog, men de bæres også ind i 

professionen som et fagpersonligt anliggende.  Når vi undersøger dannelse af professionsidentitet, 

er det ud fra en normativ forestilling om, at professionsidentitet er en kvalitet, en orientering og 

faglig selvforståelse, en fornemmelse af et personligt og fagligt tilhørsforhold til et værdifællesskab, 

der (bør) udvikles i uddannelsen og professionsudøvelsen.  

 

Forskning i pædagogers professionsidentitet er ikke særlig omfattende, men den forskning der 

findes peger på, at man meningsfuldt kan tale om, og indkredse, at pædagoger har en særlig sag og 

professionsidentitet, en moralsk og pædagogisk orientering. I en artikel om den danske 

pædagogiske tradition argumenterer Sigrid Brogaard Clausen og Charlotte Ringsmose for, at 

pædagoger har en særlig sag – den pædagogiske – og at de gennem dette arbejde med sagen, 

formidler væsentlige værdier. De argumenterer for, at pædagoger må forstås som en integreret og 

uundværlig del af den danske velfærdsstat og det socialdemokratiske velfærdssystem, fordi de har 

som deres særlige opgave – og professionsidentitet, at tage sig af dannelse, som i dansk 

sammenhæng knyttes tæt til demokrati. I den danske seminarie- og børnehavepædagogtradition 

har pædagogprofession og – identitet professionelle og dannelsesmæssige rødder I demokrati, 

frigørelse, lighed og en orientering mod det gode liv (Brogaard-Clausen, Sigrid; Ringsmose, 2017, p. 

238). Dannelse står derfor centralt i traditionen, og dannelse forstås som at udvikle sig, til at kunne 

bruge viden og kompetencer etisk i relation til såvel en selv som andre, i bestræbelsen på at arbejde 

for og frem mod et bedre og mere meningsfuldt samfund.  Brogaard-Clausen og Ringsmose 

beskriver, hvordan pædagogen historisk har stået som en kulturel figur, som kulturbærer, der 

skaber muligheder for kreative processer og aktiviteter og gør det ved at være sammen med 

børnene. Det er i dette samvær, gennem sådanne kreative (og dermed overskridende) aktiviteter, 

børnene udvikler sig, opnår dannelse, opnår færdigheder, gør sig erfaringer med og får viden om 

kulturen, de kulturelle koder, som de kommer til at møde i vores samfund (Brogaard-Clausen, Sigrid; 

Ringsmose, 2017, p. 241). Forfatterne lægger eksempelvis vægt på, at det er afgørende i den danske 

pædagogiske tradition, at pædagoger og børn ikke indgår i hierarkiske strukturer som i skolen men 

i et delt livsrum. 
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”The history of the Danish pedagogue and traditions of dannelse is a narrative 

abut a professional identity developed in the context of creative processes, 

equality, emancipation and democracy. The aim is to involve, support and guide 

children to be more independent and responsible decision-makers and democratic 

partakers in their communities” (Brogaard-Clausen, Sigrid; Ringsmose, 2017, p. 

247)  

Pædagogprofessionens moralske og pædagogiske orientering – og det at pædagoger skulle have en 

særlig professionsidentitet, underbygges af studier lavet af Morten Anker Hansen m.fl (Pedersen, 

Gravesen, Hansen, & Lorentsen, 2013) og Bent Olsen (Olsen, 2015), der peger på at værdier er ret 

uforandrede over tid såvel som over generationer. Værdiorienteringen fremgår også af en 

surveyundersøgelse af pædagogstuderende som vi lavede i et tidligere projekt om 

pædagoguddannelsen (Sørensen & Rothuizen, 2013). 

Gitte Sommer Harritz og Søren Gytz Olesen har undersøgt pædagogstuderendes 

professionsidentitet i en stor kvantitativ undersøgelse. Med inspiration fra Durkheim ser de 

professionsidentitet som sammenhængende med moral, normer og værdier, som er knyttet til 

professionen som et kollektiv. Dette aspekt har forfatterne søgt at undersøge ved at spørge til de 

studerendes relation til den uddannelse, de er i gang med, deres oplevelse af dedikation og 

forpligtelse (Harrits, Gitte Sommer; Olesen, 2012, s. 119–120) og det, de kalder servicemotivation, 

altså den drivkraft, der er for pædagogstuderendes handlinger og drivkraft. Forskning i 

servicemotivation har i professionsforskningen bidraget til at forstå, hvad der driver og motiverer 

offentligt ansatte, og man har typisk kortlagt, hvordan ikke-økonomiske motivationsfaktorer – 

værdier og normer – er afgørende for professionsvalget (Harrits, Gitte Sommer; Olesen, 2012, s. 

121). Her scorer pædagogstuderende højt. 

 

Hansbøl og Krejsler har interesseret sig for spændingsfeltet mellem professionsidentitet og styring. 

De bruger begrebet til at pege på ”det særlige ved den måde, som den professionelle forstår sig som 

professionel på” og som en tilgang, der sætter fokus på ”de stigende krav til at kunne udvikle en 

individuel professionsstil, det vil sige at kunne koble de krav, som professionen stiller, med egen 

personlighed” (Hansbøl og Krejsler 2004, 31). Krejsler og Hansbøl, undersøger og diskuterer hvordan 

skabelsen af professionel identitet finder sted i kamp og tovtrækkeri i et sammensat strategisk 

spillerum, hvorindenfor professionelle, stat, professionelle organisationer, marked, 

styringsbestræbelser og viden kæmper om at definere professionsidentitet. Kampe der efterlader 

den enkelte professionsudøvers professionelle identitet i et spændingsfelt mellem den politiske 

efterspørgsel efter det professionelle bidrag til væksten og den professionelles besindelse på, hvad 

der er etisk og fagligt forsvarligt i praksis (Hansbøl, Gorm; Krejsler, 2008, s. 36). Hansbøl og Krejsler 
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beskriver således, hvordan den professionelle identitet bevæger sig, fra at hænge sammen med at 

fremme og videreføre den faglige kulturarv, til en markedsgjort kulturel kapital. 

 

Sammenfattende: med udgangspunkt i at pædagogisk arbejde, og dermed den pædagogiske 

profession, har et særligt genstandsfelt, en sag, der mødes med en række grundantagelser, særlige 

tilgange til arbejdsopgaver, metoder og de dertil hørende begreber og antagelser, er det interessant 

at se nærmere på, hvordan studerende bliver en del af det faglige fællesskab, som de skal 

repræsentere og videreudvikle. At blive pædagog er ikke bare et spørgsmål om at tilegne sig viden 

og færdigheder, det er også et spørgsmål om identitetsdannelse. Når det er sagt, er der fortsat 

meget der står åbent. VI har argumenteret for, at det kan give god mening at anvende begrebet 

pædagogisk professionsidentitet, og at det kan være relevant at undersøge uddannelsens betydning 

for dannelse af professionsidentitet, men vores begreb om pædagogisk professionsidentitet er 

fortsat noget diffust. 

I det følgende vil vi derfor først gennemgå forskellige teoretiske forståelser af professionsidentitet, 

for derefter at udarbejde vores egen.  

Forskellige forståelser af professionsidentitet 
Der er en forholdsvis omfattende forskningslitteratur, hvori pædagogisk professionsidentitet, 

forstået som lærer- eller førskolelæreridentitet, er et referencepunkt, men begrebet bruges meget 

forskelligt, med forskellige referencer til såvel professionsforståelser som identitetsforståelser. 

Reviews af artikler (Beijaard, Verloop 2004; Izadinia, 2013; Rodrigues, 2019; Tateo, 2012)  peger dog 

på en generel opfattelse af, at udøvelsen af en pædagogisk profession også er en personlig sag.  Vi 

vælger her at behandle to overordnede tilgange til begrebet professionsidentitet, som vi også 

senere vil lade os inspirere af.  

Professionsidentitet som social identitet 

En stærk tradition indenfor (professions)identitetsforskning, er den forskning, hvor identitet 

knyttets til, at man identificerer sig med noget eller nogen, og derved får en social identitet. 

Traditionen  går tilbage den  symbolske interaktionisme, som i 1930-erne blev udviklet i Chicago (fx 

Mead, 2005). Identitetsbegrebet forener her det sociale og det personlige, forenklet sagt: man ser 

sig selv, som man bliver set. Professionsidentitet knyttes i denne tradition til at blive set som én, der 

tilhører professionen. Det er en dynamisk størrelse, der forandrer sig i et samspil mellem person og 

kontekst (Beauchamp & Thomas, 2009, s. 177). I Nordisk sammenhæng er denne tilgang især 

udarbejdet af Kåre Heggen, der også læner sig op ad Erik Eriksons forståelse af identitet som noget 

mennesker oparbejder, i deres forsøg på at finde og praktisere meningsfulde orienterings- og 

handlemuligheder. Spørgsmålet om ”hvem er jeg?” og ”hvem vil jeg gerne være?”udfordres og 

genskabes derfor løbende i livet (Heggen, 2010, pp. 322–323). Når man deltager i sociale 
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sammenhænge, føjes perspektiver til ens selvforståelse. Selvet bliver derfor dynamisk og bevægeligt 

i relation til de kontekster, man bevæger sig i, uden at det betyder at identitetsdannelse er ren 

tilpasning. For Heggen er professionsidentitet en form for kollektiv identitet, som er et stærkt våben 

i professionens kamp for jurisdiktion, rettigheder og privilegier. Der er tale om en form for 

institutionel selvforståelse og selvpræsentation, der rummer et interesseperspektiv og har med 

magt og kollektiv identitet at gøre (Heggen, 2010, pp. 324–325). Vi vil formentlig møde spor af dette 

interesseperspektiv, men det er ikke primært denne dimension, vi er interesserede i.  

Professionsidentitet i et sociokulturelt, situeret perspektiv 

I et sociokulturelt, situeret perspektiv forbinder begrebet professionsidentitet den kollektive 

dimension af professionsudøverens værdier, selvforståelser og fortolkninger og den individuelle - 

og integrationen herimellem. Mere generelt beskriver Etienne Wenger 

identitetsudviklingsprocessen sådan:  

”opbygning af identitet består i at forhandle meningerne i forbindelse med vores 

oplevelse af medlemskab i sociale fællesskaber. Begrebet identitet tjener som en 

akse mellem det sociale og det individuelle, sådan at de kan beskrives i forhold til 

hinanden” (Wenger, 2004, s. 169)  

Dannelse af professionsidentitet kan forstås som et sociokulturelt konstitueret fænomen, der på en 

og samme tid kan betegne en proces (der foregår i relationerne mellem et individ og kontekst) og 

et resultat af møderne mellem individ og kontekst (se også Beauchamp & Thomas, 2009, s. 177). 

Viden og identitet formes og bliver til inden for det kulturelle fællesskab, som skabes i uddannelsen. 

Derfor vil handlinger også bære præg af, og have mening inden for den kulturelle kontekst, hvor de 

gøres. I forlængelse heraf kunne man se læring og kvalificering som identitetsskabende deltagelser 

i bestemte praksisfællesskaber, hvor det at udvikle identitet og sin praksis er gensidige sider af 

læreprocessen. Når man skal blive pædagog, er tilegnelse af teori og faglige begreber selvfølgelig 

vigtige, men uddannelsen må også ses i relation til identitet, dannelse og personlig udvikling.  

 

I dansk sammenhæng har Steen Wackerhausen (Wackerhausen, 2004) interesseret sig for, hvordan 

man kan forstå professionsidentitet og hvordan professionsidentitet dannes. Fremfor at tage afsæt 

i, at professionalitet og dermed også professionsidentitet er et direkte resultat af uddannelse, tager 

han afsæt i, at professionspraksis er grundlæggende for professionsidentitet, og at 

professionspraksis er et sociokulturelt fænomen. ”Professionsidentiteten er i høj grad udtrykt i 

sædvanen og selvfølgeligheden, i ”det vores slags gør” (Wackerhausen, 2004, s. 15). En væsentlig 

pointe hos Wackerhausen er, at man inden for en profession etablerer og tilegner sig en 

spørgekultur, nogle måder at tale, forstå og spørge, hvor spørgsmål og svar er i nogenlunde samme 

meningshorisont. Det betyder også, at det er gennem den formaliserede og ikke-formaliserede 
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gentagelse af den etablerede professionelle praksis – en praksis som på godt og ondt legemliggør 

en lang række antagelser, prioriteringer, forestillinger, idealer osv. – at denne praksis, gradvist 

habitueres og får en legemliggjort eksistens i den professionelles blik og i det Wackerhausen kalder 

de professionelles aktivitetetsdispositioner (Wackerhausen, 2004, s. 17). Som vi læser 

Wackerhausen, peger han på, at professionsidentitet er og må være et væsentligt anliggende for 

uddannelsen, den er knyttet til en dispositionel legemliggørelse af bestemte grundantagelser, 

værdier, grundmetaforer etc., som ikke kan formaliseres, men ikke desto mindre er helt afgørende 

for udviklingen af fagligheden. Det er en del af fagligheden, at spørge, tale, tænke forklare og vide, 

som man gør. 

Heggen har også øje for denne dimension, som han kalder professionel identitet:  

”Professionel identitet kan forstås som en mere eller mindre bevidst opfattelse af 

”mig” som professionsudøver, når det handler om hvilke former for egenskaber, 

værdier og holdninger, hvilke etiske retningslinjer eller hvilke færdigheder eller 

kundskaber, der konstituerer mig som en god professionsudøver” (Heggen, 2010, 

p. 324 forf. oversættelse).  

Det som vi især overtager i vores analytiske konstruktion af begrebet professionsidentitet, er den 

kommende professionsudøvers forståelse af sig selv som en del af en profession, der formidler 

værdier og orienterer sig mod det gode – professionsudøvelsens moralske og pædagogiske 

orientering.  

Dannelse af en pædagogisk professionsidentitet 
I vores konstruktion af begrebet professionsidentitet, tager vi udgangspunkt i, at 

professionsidentiteten har tre dimensioner: en livshistorisk, en social og en kulturel/faglig. Ingen af 

de tre er entydige, så den studerende og professionsudøveren skal positionere sig på hver 

dimension gennem et dynamisk refleksivt og praktisk integrationsarbejde. Det bliver derfor ikke 

resultatet af professionsidentitetsdannelsen,som er sigtepunktet i en uddannelses- og 

professionspraksissammenhæng,  men selve professionsidentitetsdannelsesprocessen. Vi gør i det 

følgende særlig meget ud af den kulturelle dimension, da det er en fagkulturel dimension, som den 

studerende og den fagprofessionelle må kunne orientere sig i. Det er er måske også den dimension 

af faglighed, som der i den aktuelle modulbaserede uddannelse arbejdes mindst med. 

Tre dimensioner af professionsidentitet 

Professionsidentitetforstås i vores optik som en tredimensionel størrelse. De tre dimensioner er 

hhv. den livshistoriske, den sociale og den kulturelle.  
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Den livshistoriske dimension 

Den livshistoriske dimension implicerer, at en professionsidentitet også altid er et selvforhold. 

Selvforholdet har en livshistorisk dimension, dvs. at der er gået noget forud for identifikationen med 

professionen, som kan have betydning for denne identifikation, og omvendt virker identifikationen 

med professionen også tilbage på selvforholdet, der så igen får betydning for professionsudøvelsen 

(Connely, M; Clandinin, 1999; Goodson & Hargreaves, 1996). Mennesker med samme 

professionsidentitet har derfor ikke samme identitet.  I vores interviews med studerende bliver det 

meget tydeligt, at den livshistoriske dimension gennemgående har stor betydning for deres valg af 

uddannelse, men også, at der er stor variation i livshistorierne. Nogle studerende har valgt 

uddannelsen fordi de har gode erfaringer med at være sammen med børn, andre vælger 

uddannelsen med baggrund i oplevelser af, at de selv, eller andre nærtstående, ikke er blevet 

behandlet godt, og nu vil de vise, at det ikke behøver at være sådan. Atter andre vælger uddannelsen 

med afsæt i, at de selv har et overskud, og at de gerne vil bidrage til at andre også får et godt liv.  

Alle har deres grunde til at begynde uddannelsen, alle bringer deres egen bagage med i den.  

Den sociale dimension 

Den sociale dimension implicerer en identifikation med en gruppe, i vores tilfælde: gruppen af 

pædagogiske professionsudøvere. Man ser sig selv som andre ser på dem, der tilhører gruppen. 

Mead benævnte denne identifikation som ”me”, mens han brugte ”I” for at henvise til de spontane 

og kreative impulser, som vi her benævner som den livshistoriske dimensions selvforhold. De to 

interagerer.  

Hvad er gruppen af pædagogiske professionsudøvere for en gruppe, hvad er denne gruppes 

identitet? ”Vi er pædagoger”, siger de måske, men hvad vil det sige?  Her vil vi kort angive to 

forskellige måder at forstå profession som en social gruppe. Den første bunder i den klassiske 

professionsteori, der kobler profession til en bestemt slags samfundsmæssig funktion, som kræver 

specialviden, som professionen har monopol på, og som giver professionsudøveren forudsætninger 

for at udøve skøn, hvori professionsudøveren forbinder sin almene specialviden til en specifik 

situation. Sociologen Emile Durkheim signalerede for mere end hundrede år tilbage, at 

sammenhængskraften i et samfund med arbejdsdeling vil blive reduceret i forhold til den 

sammenhængskraft, der er i landsbysamfundet. Han ser, at der kan skabes nye sammenhænge i et 

individualiseret samfund gennem den koordinering, der foregår på markedet, og også gennem 

statslig regulering, gennem bureaukratiet. Men det er kun en ydre koordinering af handlinger, 

dernæst er der også brug for, at det, han kalder, samfundets normative base bliver reproduceret. 

Der skal værnes om det, vi sætter pris på som samfund, og det, der holder sammen på os. Her 

kommer professionerne ind i billedet, de skal hverken arbejde efter markedsprincipper eller efter 

bureaukratiske regler, men professionelt. Dermed peger Durkheim på, at gruppen af dem, der 

udøver en bestemt profession, ikke kun har en fælles uddannelse, en fælles vidensbase og en fælles 
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historie, men også en fælles mission i forhold til at tage vare på væsentlige samfundsmæssige 

værdier (se også Togsverd & Rothuizen, 2016). En moralsk orientering. 

 

Den anden professionsforståelse er organisationsteoretisk (Hjort, 2005a). Også i denne forståelse 

varetager professioner samfundsmæssige funktioner, men nu gør de det i en organisation, der også 

drives af andre interesser. Det kan være en interesse i at professionen får mere status og magt, som 

en professionsforening typisk arbejder for. Det kan også være en interesse i en effektiv løsning af 

de problemer, der fx gør landet mindre konkurrencedygtigt. Professionen spændes således foran en 

vogn, der ikke kun handler om at sikre den normative base, og den begrænses måske også i udøvelse 

af det skøn, der forbinder udøvernes specialviden med de konkrete situationer de møder. Set ud fra 

den organisationsteoriske vinkel implicerer professionsidentitet, at man er loyal i forhold til netop 

de interesser, som den organisation man arbejder i eller for, forvalter.  

 

Den sociale identifikation er således heller ikke entydig. Man kan identificere sig med en afgrænset 

gruppe pædagoger – alle os i Storkøbing kommunes daginstitutioner fx;man kan identificere sig 

bredere med netop en generel forståelse af hvordan pædagoger er, man kan identificere sig med 

den organisation man arbejder indenfor; eller man kan identificere sig med den opgave, den sag, 

som professionen har, og som hænger sammen med reproduktionen af samfundets normative base.  

Den pædagogiske professionsudøver må derfor aktivt forholde sig til de forskellige sociale 

identitets-tilskrivelser, hun møder. 

Identifikationen med professionens sag peger frem mod den tredje dimension af pædagogisk 

professionidentitet: den kulturelle dimension. 

Den kulturelle dimension  

En profession som den pædagogiske, vil vi påstå, er altid mere og andet end den eller de aktuelle 

manifestationer af den. En profession repræsenterer en kulturel praksis, der har en historie, og er 

knyttet til formidling af kulturelle værdier. Hvis det også gælder pædagogik, hvad er det så for 

kulturelle værdier, den er bærer af? For at komme svaret på det spørgsmål nærmere giver vi en kort 

redegørelse for, hvad det vil sige at betragte pædagogik som en kulturel praksis.  

Pædagogik som en kulturel praksis: Det Pædagogiske Projekt 
En kulturel praksis er karakteriseret af, at den videregiver værdier. Musikudøvelse videregiver 

værdien ”god musik”, idet de, der udøver, spiller eller synger noget som de, og mange andre, sætter 

pris på. De gør det med afsæt i en tradition, som vi, der er en del af kulturen, kender til og sætter 

pris på. Det man sætter pris på, er med til at give livet værdi og mening, det knytter én til de andre, 

der også sætter pris på det, og som udøver eller lytter bliver man bekræftet i, hvad det er man kan 

lide. Kulturelle praksisser bidrager til, at vi oplever mening, solidaritet og identitet. Mennesker fødes 
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ind i en kulturel tradition; vi vokser op med fx musik, man bliver deltager i en musisk kultur og får 

en umiddelbar forståelse af musikken. Men musik er ikke bare musik. Der er mange varianter, 

genrer, og noget kan man bedre lide end andet. Traditionen er dynamisk, og derfor handler den 

kulturelle praksis ikke bare om reproduktion, men også om fortolkning og fornyelse. Det kræver 

øvelse at blive en god udøver, og det kræver stor interesse for og viden om musikken og den musiske 

tradition samt et stort engagement, sådan at man også kan fortolke og forny musikken.  

Hvad sker der, når man i ovenstående paragraf skifter musik ud med pædagogik? Vi tænker, at det 

kan man godt. Pædagogik er også en kulturel praksis. Når man køber den præmis, er det næste 

spørgsmål: hvad er det så for pædagogiske værdier, der videregives i den pædagogiske praksis? I 

det følgende vil vi argumentere for, at pædagogik som en kulturel praksis bygger på værdierne 

kvalificering, subjektificering og civilisering, og at den er kendetegnet af et grundlagsproblem; disse 

fire tilsammen indkredser det pædagogiske projekt. 

Hvordan kan vi spore det pædagogiske projekt som et kulturelt projekt? 

Der findes ikke et nulpunkt for pædagogikken, og derfor må vi vælge en begyndelse. Vi vælger 

begyndelsen i overgangen fra det førmoderne samfund til det moderne samfund og det gør vi, 

fordivores udsyn er den vestlige kulturs udsyn.   

Først et par ord om, hvorfor vi omtaler pædagogik som  et projekt. Hvis pædagogik som et kulturelt 

fænomen går ud på at realisere værdier, så har den et sigte. Pædagogikken er ude på noget. Det 

gælder generelt, at der er kulturelle værdier, der hver gang skal realiseres på ny, og det gælder 

konkret i forhold til hvert barn, til hver klasse, og til hver stue, at pædagogikken vil noget. Derfor 

beskæftiger pædagogikken sig både med hvordan det er og med hvordan det kan blive. Hvordan det 

kan blive, hvordan realisering af værdierne kan se ud konkret, i eftermiddag, i morgen, eller om tre 

år, det kan vi ikke vide i detaljer, da det jo sikkert kommer an på alt det, der kan ske i mellemtiden.  

Det er forholdsvist nemt at sætte ord på de pædagogiske værdier, men netop fordi det er værdier, 

må de finde deres form i hver enkel konkret situation. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan man 

realiserer værdier.  Med en parallel til musikkens verden: der er meget, man kan forberede, når man 

skal spille god musik, men den endelige performance bliver først til i øjeblikket, og som udøver er 

man også selv spændt på: blev det godt? Derfor har pædagogik karakter af et projekt: noget vi vil, 

og noget vi vil gøre godt.  Noget vi kaster os ud i, men som vi også hele tiden skal justere, og som vi 

ikke bliver færdige med.   

 

Hvad er det for værdier som gør pædagogik til et projekt? I vores optik er det pædagogiske projekt 

uløseligt forbundet til moderniteten, hvor børn ikke bare skal opdrages til at videreføre det 
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samfund, de får overleveret, men også til at udvikle det2. Det betyder, at pædagogikken skal sigte 

mod selvstændighed og myndighed, ligesom pædagogiske processer skal sigte mod, at barnet kan 

bidrage til og deltage i fællesskaber af frie borgere. Hermed er der nævnt tre opgaver: For det første 

at kvalificere barnet, så det får viden og kundskaber, som det ikke umiddelbart har brug for, men 

som kan bruges til at erobre verden. For det andet at subjektificere barnet, eller rettere sagt, at 

sætte rammer, så barnet selv kan subjektificere sig. At blive til et subjekt, at have sin egen stemme, 

at give sit bidrag,fordi man har mod på at udsætte sig for verden og for at udvikle sig igennem det 

møde,. Dét er idealet. For det tredje at civilisere barnet: at give rammer så barnet selv danner, indgår 

i og deltager i fællesskaber af frie borgere.  De tre opgaver går alle tre ud på at bidrage til, at barnet 

kan overskride det bestående. Udgangspunktet for dén overskridelse er det bestående; kan man 

ikke være en del af verden som den er, kan man heller ikke komme til at overskride den. Derfor 

hører socialisering også til pædagogikkens opgaver.3  

 

Både socialisering og kvalificering er nogenlunde håndterbare. De handler om at barnet må kunne 

tilpasse sig, og om at det skal lære noget. Det kan man, hvis man vil, arbejde ret systematisk med. 

Lægger vi subjektificering og civilisering til, bliver det mere besværligt. For både subjektificering og 

civilisering er processer, der kun kan gøres af barnet selv. En pædagog kan ikke sige: nu skal jeg lære 

dig, hvordan du subjektificerer dig. For gør barnet som pædagogen siger, så kopierer hun, og den 

originalitet, der er knyttet til subjektificering er væk. Den norske pædagogiske filosof Lars Løvlie 

siger det sådan:  

”Pædagogikkens paradoks er, at autonomi – barnets frihed og selvstændighed – 

på én og samme tid kommer fra barnet og må bringes frem gennem andres 

handlinger.”(Løvlie, 2007) 

 
2 Modernisering er en proces der har strakt sig over de sidste 1000 år, og grundlæggende består det i, at individ og 
fællesskab bliver viklet ud af hinanden, og derfor skal til at forholde sig til hinanden; i dag tales der ofte om 
individualisering og svækkelse af fællesskaber. Nøgleord for projektet er frihed. Pædagogikken bliver et tema der skal 
gennemtænkes i 1600-tallet, for hvordan adresserer man denne frihed pædagogisk? Filosoffer som John Locke, Jean 
Jacques Rousseau, Immanuel Kant og Karl Marx udvikler hver deres bud på, hvordan friheden kan adresseres 
pædagogisk. Med frisættelsen af individet fra fællesskabet bliver spørgsmålet også, om og hvordan der kan dannes 
fællesskaber af frie mennesker. Det pædagogiske projekt er knyttet til et politisk projekt som prøver at finde en form i 
demokratiet og et civilsamfundsprojekt. Dernæst er det også knyttet til et teknisk-videnskabeligt projekt, som gør 
friheden produktiv. Projekterne bygger grundlæggende på forestillingen om, at det bestående ikke er godt nok og kan 
overskrides, de kender hver især mange varianter og de interferer med hinanden. Der foreligger ikke nogen master, det 
er et menneskeligt og dermed ufuldkomment projekt.  
3 Den filosofiske pædagog Gert Biesta har gennem de sidste godt ti år argumenteret for, at pædagogik har tre 
dimensioner eller domæner: socialisering, kvalificering og subjektificering (fx i Biesta, 2012, 2015).  Klaus Mollenhauer 
kommer i en historisk-kulturel analyse (Mollenhauer, 1983) frem til, at pædagogikkens fokus i moderniseringsprocessen 
skifter fra udelukkende præsentation (som kan knyttes til Biestas socialisering) til repræsentation (som kan knyttes til 
Biestas kvalificering) og til problemer med identitet (som kan knytte stil Biestas subjektificering). Vi er inspireret af 
Mollenhauer og Biesta, men vi modificerer opstillingen af dimensioner ved at give civilisering en egen plads (se 
også:Togsverd, Rothuizen, et al., 2017). 
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Pædagogikken skal derfor håndtere to paradokser:  (1) at selvstændighed og myndighed må vokse 

ud af deltagelse i det bestående og (2) at den ikke kan producere det, den er ude efter: barnets 

selvstændighed, myndighed, frihed.  Pædagogik er nødvendigvis et svagt projekt – samtidigt med, 

at det er et stærkt projekt, fordi værdierne er så dybt forankrede i vores kultur. De to paradokser 

udgør pædagogikkens grundlagsproblem.  

Når pædagogikken ikke kan producere det, den sigter mod, fordi frihed og myndighed må komme 

fra barnet selv, bliver pædagogik også et grænseløst projekt. Kunne det produceres, så kunne man 

sætte det i system, tæmme det, begrænse det, gøre det til en øvelse man kan gå til og fra. Det 

pædagogiske projekt er ikke en aktivitet, der har et klart begyndelses- og sluttidspunkt; pædagogik 

udspiller sig i hverdagslivet såvel som i særlig tilrettelagte forløb4.  Udøveren af pædagogik er derfor 

kontinuerligt på arbejde, idet alle pædagogens handlinger har pædagogisk betydning. Også, og især, 

når der handles spontant i samspil med barnet eller børnene, skal pædagogen kunne finde vej; hun 

må være i besiddelse af en værdiorientering, en moralsk og pædagogisk orientering, som vi i anden 

sammenhæng har kaldt for retningsgivende viden (Jørgensen, Rothuizen, & Togsverd, 2019;  

Togsverd, Jørgensen, et al., 2017)  

Den pædagogiske faglighed knyttet til det pædagogiske projekt 

Det pædagogiske projekt har en kulturel forankring, men er også fagliggjort som netop pædagogik. 

Fagliggørelsen har en praktisk og en teoretisk dimension. Den praktiske dimension handler om at 

øve sig i praksis, der hvor der socialiseres, kvalificeres, subjektificeres og civiliseres. I den forbindelse 

må man udvikle sin retningsgivende viden, sin moralske orientering, sine handlingsdispositioner, så 

man kan handle pædagogisk i hverdagspædagogikken.  

Den teoretiske dimension handler om, at man skal kende det pædagogiske projekt, man skal være 

indviet i både projektets grundfortælling, i dets temaer og i de væsentligste variationer (Jørgensen 

et al., 2019, Kapitel 7). Projektet skal forstås i en mangfoldighed eller polyfoni, for med 

pædagogikkens grundlagsproblematik følger også en usikkerhed. Når pædagogik ikke er produktion, 

så er der mange mulige veje at gå. Derfor skal man kende til de grundlæggende forskellige måder at 

udøve og tematisere det pædagogiske projekt på, og til de kontekster, hvori de har været og fortsat 

er aktuelle. Det øger ens fortolkningsberedskab og ens forudsætninger for at undersøge den 

pædagogiske praksis. Og netop fortolkning og undersøgelse skal der til for at udvikle og forny 

projektet.   

Udover denne viden om projektet, der relaterer sig til viden om hvordan det kan blive, er det også 

en del af faglighed at have viden om hvordan det er (se også s. 47). Selve pædagogikken foregår i 

 
4 Samme syn kommer til udtryk i den aktuelle daginstitutionslov , der udtrykkeligt sætter det pædagogiske grundlag i 
centrum (LBK nr 824 af 15/08/2019).  
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spændingsfeltet mellem hvordan det er, og hvordan det kan blive (Biesta & Säfström, 2011), der 

hvor man tager ansvar for nuet.  

 

Fagliggørelsen kommer til udtryk i refleksioner og undersøgelser med afsæt i begreber og viden om 

det polyfone projekt. Det kan føre til overvejelser og afvejninger, der får betydning for hvordan man 

-selv eller som personalegruppe- vil planlægge og rammesætte det pædagogiske arbejde fremover. 

Fagliggørelsen kommer også til udtryk igennem de fortolkninger, som opstår mere eller mindre 

spontant, når man i hverdagen kommer i tvivl om, om det man udøver nu også er god pædagogik: 

man støder på, at ens hidtidige umiddelbare forståelse af konkrete handlinger og begivenheder ikke 

slår til, og man må forstå anderledes. Derved får man andre handlemuligheder, og man udvikler sin 

praktiske viden; det som vi før også har kaldt retningsgivende viden og moralsk orientering. 

Vidensudviklingen kommer her til udtryk som en form for praktisk viden, som en ændret 

handlingsdisposition.  

Dannelse af professionsidentitet –et identitetsarbejde  
Der er altså i vores forståelse tre dimensioner, der flyder sammen i professionsidentitet: en 

livshistorisk, en social og en kulturel. Pædagogisk professionsidentitet er dernæst knyttet til det 

pædagogiske projekt, dets værdier og dets grundlagsproblematik, der giver særlige personlige 

udfordringer til professionsudøveren.  

Identitetsarbejdet består nu i at integrere de tre dimensioner, hvilket først forudsætter et 

indgående kendskab til dem og dernæst en stillingtagen, en fortolkning baseret på indsigt og 

konkrete undersøgelser, da der uvægerligt vil være spændinger indenfor og mellem de forskellige 

dimensioner.  

Igennem det identitetsarbejde kan den studerende både finde sin egen stemme, udvikle en 

personlig professionsidentitet, og fagliggøre den identitet, så den ikke bliver til et personligt projekt, 

men også næres af og bidrager til det pædagogiske projekt. Den fagliggjorte identitet er også aktør 

i det faglige fællesskab, der hvor man sammen konkret arbejder med at forstå, fortolke og forny 

pædagogisk praksis med at udøve, undersøge og udvikle god pædagogik. Det faglige fællesskab er 

dermed samtidigt også det sted, hvor der finder en fortsat professionsidentitetsdannelse sted.  

Det er at arbejde, som ikke slutter når den studerende er færdig med sin uddannelse, da identiteten 

ikke er et produkt, men et løbende arbejde med at finde sin vej i et polyfont felt.  
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II.3. Projektets metodiske grundlag og forskningsdesign 

De følgende spørgsmål danner udgangspunktet for forskningsprojektets design: 

Hvordan danner studerende i pædagoguddannelsen sig en professionsidentitet og hvordan 

understøttes professionsforståelse og – identitet i uddannelsen?  

Hvilke orienteringsmuligheder understøtter uddannelsen og hvordan forstår og fortolker de 

studerende selv deres uddannelse, det fag og den profession, de er på vej ind i?  

Hvordan forske i pædagogik? 
Vi har undersøgt fire forløb på to forskellige uddannelsessteder, det ene i provinsen, det andet i en 

større by, et forløb på 1 semester og et forløb på 6 semester hvert sted. Vi har læst 

styringsdokumenter, vi har interviewet studerende, vi har talt med undervisere, vi har deltaget i 

undervisning og lavet feltarbejde. På vej til og fra de to uddannelsessteder har vi talt sammen: hvad 

skete der? Hvordan kan vi forstå det der skete?  

Hvad sker der? er ikke et spørgsmål der kan besvares rent empirisk. Vi så noget, vi hørte noget, men 

hvad skete der egentlig? Og havde det, der skete, noget at gøre med professionsidentitet?  Med et 

hermeneutisk afsæt gælder, at forståelse ikke er uafhængig af de begreber man forstår med, så det 

man forstår, er afhængig af de begreber og forforståelser man har. Derfor er det ikke givet ”hvad 

der sker” og må man stille spørgsmål ved sine umiddelbare forståelser.  Omvendt kan erfaringer i 

virkeligheden også rokke ved forforståelser og invitere til udvikling af en anderledes forståelse. Med 

en hermeneutisk tilgang er der altid en vekselvirkning mellem de begreber man bruger og udvikler 

og de erfaringer man gør sig.  Vi har derfor sideløbende arbejdet med feltarbejde og analyse og med 

begrebsudvikling (se II.2.: Professionsidentitet)  

 

At empiri ikke bare findes og venter på at blive afdækket er en gængs forståelse indenfor 

kulturvidenskaberne, som selv er en del af det, de beskæftiger sig med. I pædagogikken gør det sig 

yderligere gældende, at det, der forskes i, ikke kun er et empirisk fænomen, dvs. noget der ”er” eller 

gøres, men også er en pædagogisk hensigt, dvs. noget som ”endnu ikke er”. Dannelse af 

professionsidentitet er, kan man sige, (et af) uddannelsens pædagogiske mål, og dermed et mål der 

endnu ikke er bestemt, da det, som pædagogisk mål, kun kan realiseres i frihed. Netop derfor kan 

spørgsmålet om dannelse af pædagogisk professionsidentitet ikke adskilles fra spørgsmålet om 

gode dannelsesprocesser: når vi efterlyser professionsidentitet er det underforstået, at det handle 

rom god professionsidentitet, altså noget som ikke er fastlagt men som vi der uddanner må skabe 

rammer for at de der uddannes selv kan udvikle. Pædagogisk professionsidentitet er uløseligt 

forbundet med hvordan den studerende selv er til, og gør sig til subjekt i sit pædagogiske virke; altså 

med den studerendes eget identitetsarbejde. 
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Spørgsmål om dannelse af pædagogisk professionsidentitet er ikke spørgsmål som vi kan få facit på 

gennem forskning; det er spørgsmål der skal besvares og diskuteres på ny hver eneste gang.  

Forskning kan bidrage med indsigter og viden, der så kan indgå i den diskussion. I et felt, hvori det 

handler om indfrielse af pædagogiske værdier, der skal tage form i konkrete situationer, hvori de 

mennesker der er berørt af det, selv skal tage ansvar for den form de antager, forsker man på anden 

vis end dér, hvor man forsker i metoder, der virker  (Carr, D.;Bondi, L.; Clark, C.; Clegg, 2011, s. 2–3).  

 

Vi kom på de to uddannelsessteder for at finde ud af, hvad der foregik dér, særligt i relation til 

dannelse af professionsidentitet. Vi læste dokumenter, interviewede undervisere og studerende og 

lavede feltarbejde. Vi havde spørgsmålet om professionsidentitetsdannelse i baghovedet, og blev 

opmærksom på forskelle. Forskelle mellem styringsdokumenters tekster og praksis, forskelle 

mellem intentioner og det der så skete, forskelle mellem forventninger og erfaringer, forskelle 

mellem de to steder og de fire forløb. Der er noget, der ikke passer, der er spændingsfelter -hvordan 

kan de forstås? Sådan drives forsknings- og analyseprocessen frem. 

I vores rapportering delagtiggør vi læseren i vores undersøgelsesproces. Vi kaster lys over 

uddannelsespraksis, får noget til at træde frem, giver stof til eftertanke om dannelse af 

professionsidentitet i pædagoguddannelsen. Med det hermeneutiske udgangspunkt sætter vi os i 

en handlingsvidenskabelig tradition, dvs. at vi oparbejder en viden der tager afsæt i et studie af en 

praksis, en viden der gerne må vende tilbage til de aktører, der handler i den praksis, så de får stof 

til eftertanke og kan gøre sig i overvejelser om fremtidige handlinger ( Rothuizen, 2020), der 

relaterer sig til deres forståelse af god pædagogik i pædagoguddannelsen.  

 

Casestudies 
Spørgsmålet om hvordan pædagoger uddannes og hvordan der i den uddannelse sker dannelse af 

professionsidentitet er overmåde komplekst og derfor også tæt på umuligt at gå til. Man kan, som 

vi tidligere har skrevet, ikke se og iagttage professionsidentitetsdannelsesprocesser og 

pædagoguddannelse er et vidt begreb. Der er selvfølgelig forskel på hvem der uddannes, af hvem, 

hvor, på hvilket tidspunkt i uddannelsen o.s.v.. Pædagoguddannelse vil altid foregå konkret og  

situationelt. I projektet har vi valgt at tage denne indsigt alvorligt og derfor forfølger vi vores 

forskningsinteresse gennem et multiple case studie. Et case studie er en detaljeret og dybtgående 

undersøgelse af et enkelt eksempel på et fænomen – i vores tilfælde er hver enkelt case et eksempel 

på hvordan pædagoguddannelse gøres og hvordan studerende orienterer sig i det. Casestudiet er 

velegnet, fordi det er en forskningsmetode, eller, som Flyvbjerg skriver, en læringsmetode 

(Flyvbjerg, 2010) der kan give dybtgående erfaring og detaljeret indsigt i et fænomen. Når man, som 

vi, er ude på at lære sig noget om hvordan pædagoguddannelse praktiseres, hvordan de studerende 
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orienterer sig og hvad der har betydning herfor, er casestudiet velegnet. Vi har så valgt at lave i alt 

fire casestudier, i antropologiens terminologi: et flerstedet feltarbejde, fordi vi har en dobbelt 

interesse eller et dobbelt blik. Vi har ønsket at få indblik i feltets mangfoldighed og sammensathed 

gennem det specifikke og helt konkrete forløb, hvor pædagoguddannelse forstås, fortolkes og 

forvaltes af specifikke aktører i specifikke og konkrete sammenhænge, der igen har betydning for, 

hvad der kan komme til at foregå. Men vi har også, gennem det multiple casearbejde, været 

interesserede i at se på tværs og få blik for de sammensatte sammenhænge, der rækker ud over 

den enkelte studerende, den enkelte underviser og det enkelte uddannelsessted. Ikke for at 

generalisere, men for at få blik for det genkommende og det almene. Vi har således arbejdet med 

den forforståelse eller grundantagelse om man vil, at der formentlig vil være træk ved 

pædagoguddannelse, som vil være genkommende og genkendelige på tværs af uddannelsessteder 

og konkrete kontekster. Det kan dels hænge sammen med betingelser og forhold i den nationale 

(og transnationale) styring og organisering af pædagoguddannelsen, men det kan, som vi også har 

peget på i en forskningsartikel ( Rothuizen & Togsverd, 2019a), også have med kulturelt 

overleverede forståelser af, hvad pædagoguddannelse og det pædagogiske projekt er og skal være 

godt for. Pointen har ikke været at komparere, men at arbejde med en form for kontrastering (Ehn 

& Löfgren, 2006, s. 165), hvor erfaringer og analyser fra én case kan informere erfaringer og analyser 

fra en anden, sådan at vi kan få blik for det unikke og særlige, men også det tværgående og almene. 

 

Et multiple case study 

Undersøgelsen er baseret på et multiple casestudie, hvorigennem Vi har søgt at nærme os og få 

kvalitativt og relativt dybtgående indblik i, hvordan pædagoguddannelse gøres og det vil sige 

forstås, fortolkes og forvaltes helt konkret, af specifikke aktører i specifikke kontekster og 

mikroprocesser. Tilgangen har altså været eksplorativ. Vi har arbejdet med etnografisk inspiration i 

en ambition om at bevæge os ”ind i verden” (Hastrup, 2003) i betydningen: ind i en specifik 

uddannelsespraksis for at få unikt indblik i relationer, forståelser, handlinger og sammensatte 

sammenhænge, som har betydning for og tilsammen skaber pædagoguddannelsen.  

 

Mere specifikt har vi undersøgt hvordan pædagoguddannelse foregår i alt 4 forløb, på 2 

pædagoguddannelsessteder. Et i provinsen, som vi kalder Overby, og et i en stor by, på en stor 

uddannelsescampus, som vi kalder Storkøbing. På hvert af de to uddannelsessteder, har vi fulgt 

undervisning i begyndelsen af uddannelsen, på første semester og ved uddannelsens afslutning, 

nemlig på 6. semester hvor de studerende netop er kommet tilbage fra deres sidste lange 

praktikperiode. Her har vi fulgt undervisning, undervisere og studerende som er i gang med det 

nationale modul om Professionsviden og forskning, i Storkøbing på dagtilbudsspecialiseringen, i 
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Overby på Skolefritidsspecialiseringen5. Trods stor variation i de fire forløb, har de haft det tilfælles, 

at de har været tilrettelagt som en kombination af undervisning med oplæg og aktiviteter tilrettelagt 

og styret af undervisere og et mere deltagerstyret projektarbejde, hvor de studerende i grupper har 

arbejdet med en selvvalgt problematik. 

 

Når vi har valgt at dykke ned i 4 forløb, på to uddannelsessteder og to forskellige tidspunkter i 

uddannelsen, hænger det sammen med at vi har ønsket at få indblik i pædagoguddannelsens 

pædagogiske projekt og de studerendes måder at orientere sig på forskellige tidspunkter i 

uddannelsen. Ved at følge undervisning og interviewe undervisere og studerende på første 

semester, har vi kunnet få indblik i de studerendes formentlig mangfoldige forventninger, 

forhåbninger og orienteringer, de studerende kommer til uddannelsen med, i sammenhæng med 

de måder uddannelsesstedet og dets undervisere søger at byde ny studerende og kommende 

pædagoger velkommen til uddannelsen og til feltet. Begyndelsen af uddannelsen giver særlige 

muligheder for at få indblik i de pædagogiske intentioner og ambitioner og måder at indføre, forstå 

og fortolke pædagoguddannelsen som pædagogisk projekt, fordi de studerende fortsat kan 

formodes at være i periferien: i gang med at gøre sig bekendte med uddannelsen og finde ud af, 

hvad det vil sige at være pædagogstuderende for dem. På 6. semester, begynder det fremtidige liv 

som professionsudøver formentlig at trænge sig på, både for studerende, for undervisere og i 

undervisningen. De studerende har lige været i deres sidse lange praktik og har gennem 

uddannelsen og dens praktikker efterhånden en del erfaring med og viden om 

professionsudøvelsen. Vi har fulgt dem der, fordi vi har haft en formodning om, at netop 

spørgsmålet om hvem de er og gerne vil være som kommende pædagoger, altså spørgsmål om 

professionsidentitet trænger sig på. Derudover forestillede vi os, at studerende som er i 

uddannelsens sidste dele, kunne hjælpe os med at kaste lys over det hidtidige uddannelsesforløb, 

og deres kollektive og individuelle erfaringer med uddannelsen og de dannelsesprocesser, de 

oplever at have gennemlevet. 

 

Det konkrete arbejde 
Vi har lavet feltarbejde i og omkring konkrete undervisningsforløb for at få indsigt og indblik og 

samtidig skabe et nuanceret og righoldigt empirisk materiale, der kan give os indblik i det 

uddannelsesrum, som undervisere og studerende skaber sammen og forstå hvad der har betydning 

herfor. Vi har lavet grundige observationer af undervisning, men også interviewet undervisere og 

de studerende forholdsvist dybtgående flere gange. Pointen har været at søge at flytte fokus fra 

 
5 At der er tale om et nationalt modul betyder simpelthen, at der nationalt er fastsat fælles videns- og færdighedsmål. 
Det nationale modul svarer til 6 ugers studieaktivitet, hvilket svarer til 10 Ects. 
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ydre og objektive elementer i kvalificeringsprocessen til det, som fæstner sig som viden, handlinger, 

affekter og værdier hos de studerende. Vi har gennemgående været optagede af hvordan de 

studerendes forestillinger og forståelser af sig selv som professionsudøvere tager form og kommer 

til udtryk, mens de i gang med at uddanne sig. 

 

På de to uddannelsessteder har vi grebet det nogenlunde ens an, selvom der er foretaget justeringer 

og tilpasninger til de konkrete forløb og aktører. Til overblik har vi bragt os i nærheden af 

uddannelsen og de studerendes professionsidentitetsdannelsesprocesser ved at følge de 4 forløb 

på følgende måder: 

• Dokumentstudier (studieordning, bekendtgørelse og undervisningsplaner) 

• Observationer og feltsamtaler i forbindelse med 4-6 undervisningsgange (typisk moduler af 

3-5 timers varighed) og de aktiviteter, som finder sted i forbindelse med undervisning 

(gruppearbejde) 

• 2 kvalitative interviews med undervisere, et i begyndelsen af forløbet, et hen mod 

slutningen. 

• Kvalitativt interview med uddannelsesleder 

• Kvalitative interviews med 6 studerende pr sted (i alt 25 studerende) ved begyndelsen af 

forløbet 

• Gruppeinterviews med de samme studerende mod slutningen af forløbet, en enkelt gruppe 

er interviewet 2 gange. 

• Præsentationer af foreløbige indsigter og overvejelser for de involverede undervisere, 

studerende og for uddannelsesledere. 

 

Udvælgelse af uddannelsessteder, undervisere og forløb 

De to uddannelsessteder: Overby og Storkøbing er udvalgt og rekrutteret gennem et samarbejde 

med pædagoguddannelsens ledernetværk, som vi drøftede kriterier og ønsker til rekrutteringen 

med i projektets etablering og opstart. Vi ønskede at undersøge uddannelsespraksis på et stort 

uddannelsessted med mange studerende og undervisere, og på et lille fordi vi – og ledernetværket 

også – havde en formodning om, at her ville være forskellige betingelser, rammer, muligheder og 

umuligheder i forhold til at uddanne pædagoger.  

 

Udvælgelse af konkrete undervisningsforløb og undervisere er på de enkelte uddannelsessteder 

sket i samarbejde med uddannelseslederen. I Storkøbing gennem lederens udpegninger af forløb og 

undervisere, som på den ene side levede op til vores ønsker om at følge undervisning på første og 

6. semester, på den anden side havde tid og hul i årsnormen til at tage sig af os. Vi tog herefter et 

møde med de pågældende undervisere, for at fortælle dem om projektet og vores hensigter, men 
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også for at få indblik i deres uddannelsespraksis og undersøge, om og hvordan de kunne være 

indforståede med at indgå et samarbejde med os, lægge undervisning og studerende til. I Overby 

blev vi inviteret til et møde, hvor vi sammen med uddannelseslederen, 4 undervisere med forskellige 

kompetenceområder og tilknytning i uddannelsen og stedets uddannelseskoordinator kunne drøfte 

vores forskningsinteresser og deres muligheder for at tage imod os. Vi blev i tillæg hertil inviteret 

på lærermøde lige inden sommerferien, hvor vi kunne præsentere vores projekt, interesser og 

tilgange. Disse møder blev fulgt op af dialoger med leder og undervisere hvor vi mødte stor 

velvillighed i forhold til at skabe muligheder for at lave feltarbejde og følge undervisere og 

studerende på konkrete hold, i begyndelsen af uddannelsen og på det nationale modul. Efter at 

have fået etableret kontakt med konkrete undervisere og fået et første indblik i de konkrete forløb, 

udarbejdede vi en ”ønskeseddel” hvor vi beskrev, hvordan vi kunne se et feltarbejde og samarbejde 

for os. På denne baggrund mødtes vi begge steder med de pågældende undervisere igen for at 

realitetstjekke planerne, når også deres undervisningsforløb var ved at komme på skema. På begge 

uddannelsesstederne blev vi mødt af stor åbenhed fra underviserne, men også af en 

uddannelsespraksis, hvor planer om bemanding og allokering til forløb laves om i sidste øjeblik, 

sådan at også vi, måtte justere og tilpasse vores planer. 

 

Udvælgelse og kontakt med de studerende 

På begge uddannelsessteder har vi introduceret os og vores projekt for de studerende i begyndelsen 

af det konkrete forløb. Vi fortalte kort om os selv, vores forskningsinteresse og forskningsetiske 

overvejelser og uddelte i samme omgang en orienteringsskrivelse, hvor vi informerede om 

projektet, dets forskningsspørgsmål og ærinde og om forhold omkring anonymisering, informeret 

samtykke og persondata. Et betydeligt dilemma i forhold til de studerende har været at finde måder 

at fastholde deres principielle ret til at afslå fra at deltage i forskningsprojektet og blive ”objekter” 

for vores forskning, selvom de er en del af et hold, som undervisere og uddannelsesledere har 

udpeget til projektet. Vi håndterede dilemmaet ved at informere de studerende om, at såfremt 

nogle af dem ønskede ikke at blive inkluderet i observationer og feltnoter, kunne de frit informere 

os om det, så ville vi undlade at inddrage dem i materialet. Der var imidlertid ikke nogle af dem, der 

ønskede at vi tog et sådant hensyn.  

Allerede ved vores første møde med de studerende, fortalte vi, at vi gerne ville have lov at følge 

nogle grupper og deres arbejde, men også interviewe gruppernes medlemmer 2 gange. I forbindelse 

med det første feltarbejde, på 1. semester i Storkøbing, gjorde vi os store forhåbninger om, hvordan 

vi skulle rekruttere studerende.  På ”It’s learning” som er den netplatform, som bruges til at 

organisere studieaktiviteter, skemaer, afleveringer og informationer, var der lagt billeder af de 

studerende, hvor de præsenterer sig selv og deres baggrund på en planche, som de holder – en 

aktivitet, som de har lavet i forbindelse med studiestart, og vi brugte lang tid på at studere billeder 
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og tekst med intentioner om på den baggrund at kunne udvælge studerende med forskellig alder, 

køn og erfaringsbagggrund. Disse planer måtte vi imidlertid sætte over styr, fordi det viste sig at 

være umådeligt besværligt at få adgang til de studerendes kontaktoplysninger og henvende os til 

dem individuelt. Vi valgte i stedet en mere pragmatisk tilgang: nemlig at informere om projektet 

igen og bede studerende, som ikke ville have noget imod at blive fulgt og interviewet om at skrive 

deres kontaktoplysninger på en seddel. Det gjorde en stor gruppe studerende heldigvis og vi 

udvalgte nu studerende til interviews fra listen med hjælp fra billeder og tekst på ”it’s Learning”. På 

første semester i Overby arbejdede vi med nogenlunde samme fremgangsmåde, og begge steder 

satte vi de studerende sammen til gruppeinterviews, fordi det viste sig i praksis, at være for 

vanskeligt at følge grupper og deres arbejde.  

I forhold til de studerende på 6. semester, deltog vi begge steder i undervisning på relativt små hold, 

hvor undervisningen var organiseret omkring et deltagerstyret projektarbejde i grupper. Her var der 

ikke andet for, end at vælge en pragmatisk tilgang til rekrutteringen af de studerende: nemlig at 

spørge, om der var grupper, vi kunne få lov at følge og interviewe. Begge steder var der to grupper, 

der meldte sig. Fordelen ved denne fremgangsmåde var, at vi var sikre på de studerendes samtykke 

til at deltage i projektet, ulempen selvfølgelig at der var nogle studerende, der ikke meldte sig. 

Måske de studerende, som var relativt blufærdige og måske mere usikre i forhold til projektarbejde 

og uddannelse og derfor ikke havde lyst til at lukke 2 forskere ind. Imidlertid – og som man vil se i 

vores analyser – fik vi fat i meget forskellige grupper og meget forskellige studerende, som havde 

lige så forskellige tilgange til det at være studerende, at skrive opgave og være på sporet at sit 

kommende fag og faglighed.  

 

Undervisningsobservationer: 

I projektet har undervisningsobservationer været en primær kilde til indsigt og indblik i 

pædagoguddannelsen og de uddannelsesrum, som skabes i de udvalgte forløb.  

 

Vi har deltaget i undervisningen 4-7 gange i de enkelte forløb og har deltaget med en bred og åben 

interesse for, hvad der foregår, når studerende og undervisere er sammen om at lave 

pædagoguddannelse. Vores observationstilgang kan bedst beskrives som en scenisk 

observationstilgang (Ahrenkiel, Nielsen, Schmidt, Sommer, & Warring, 2012, s. 58), hvor vi har 

fokuseret på helhed og sammenhænge, frem for enkeltpersoner og –begivenheder. Vi har begge 

været til stede i lokalet og har søgt at placere os forskellige steder i lokalet, sådan at vi ikke blev 

oplevet som ”den observerende enhed” og sådan at vi kunne snakke med de studerende og lytte 

med på samtaler mellem dem. I forbindelse med gruppearbejde, har vi søgt at sidde med til nogle 

af de studerendes arbejde og samtaler, for at få indblik i, hvordan de arbejder, hvad de synes 

optagede af og hvorfor. På 6. semester, hvor vi tidligt i forløbet fik tilsagn fra to grupper på hvert 
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sted om at følge med i deres arbejde, kunne vi enkelt sætte os hen til dem, sidde med, når de havde 

vejledning eller følge med dem, hvis de gik ud af lokalet for at arbejde. På første semester måtte vi 

bede om samtykke løbende og konkret ved at spørge de studerende, om det kunne være i orden 

for dem at vi satte os lidt hos dem. Vi havde på forhånd orienteret dem om, at vi ville arbejde sådan, 

og at vi havde al respekt for, hvis nogle af dem helst ikke ville have forskere på medhør, så det skete 

et par gange, at de bad os finde et andet sted at være.  

 

Der har været tale om relativt åbne observationer, hvor vi simpelt har søgt at notere og bemærke, 

hvad der sker, siges og gøres. Vi har interesseret os for hvordan underviseren arbejder, bearbejder 

og rammesætter uddannelserummet; vi har søgt at forstå de pædagogiske processer der foregår, 

og vi har interesseret os for, hvordan de studerende kommer til syne i rummet og gør noget med 

det, der foregår. Hvad ser de studerende ud til at være optagede af? Hvad ser ud til at være 

betydningsfuldt for dem? Hvordan arbejder de? Hvad bider de mærke i? Hvilke forståelser af fag og 

faglighed og det pædagogiske projekt bærer de med, hvilke andre fortællinger er der? Hvad er det 

for responser og samtaler, der opstår? 

Konkret har vi arbejdet sådan, at den ene af os har taget relativt detaljerede noter undervejs og 

registreret, hvad der foregår konkret, hvad der siges og gøres og hvordan der samtales; den anden 

har mere overordnet mærket sig og overvejet, hvad der foregår og hvordan det, undervisere og 

studerende skaber sammen kan forstås. Vores feltnoter er efterfølgende omarbejdet til tykke 

beskrivelser (henvis Gertz).  

Vi har derudover taget fotos af plancher, der produceres undervejs; af bøger, der lægges frem af 

underviserne; af tavleskriverier og powerpoints. I pauser har vi talt lidt med de studerende, deltaget 

i deres samtaler, men vi er også ofte gået med underviseren hen for at hente kaffe og har også i den 

forbindelse lavet feltsamtaler.  

 

Interviews med undervisere 

Udover indledende møder, hvor vi har kunnet præsentere vores projekt for underviserne, de har 

kunnet få en fornemmelse af os og vi af dem og af uddannelsesstedet, deres uddannelsespraksis og 

de konkrete forløb, har vi lavet 2 interviews med hver af underviserne. Begge interviews har haft 

karakter af en samtale, hvor vi har haft en særlig interesse, som vi har udforsket sammen med 

underviseren og hvor der har været tid og plads til association og refleksion. Det første interview 

har typisk fundet sted før forløbet begyndte. Her har vi fokuseret på underviserens baggrund og 

erfaringer; de pædagogiske og didaktiske overvejelser over forløbet og dets rolle i en samlet 

uddannelse samt forløbets konkrete tilrettelæggelse og den specifikke forståelse, fortolkning og 

forvaltning af uddannelsen, det er udtryk for. Ved et senere interview, undervejs i forløbet, har vi 
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kunnet få indblik i de konkrete processer, valg og fravalg, som underviseren står i og orienterer sig i 

forhold til. 

Udover interviewene, har vi løbende ført feltsamtaler med underviserne, når vi har fulgtes ad til 

undervisningslokalet, har hentet kaffe eller spist frokost. 

Alle interviews er optaget på mobiltelefoner og efterfølgende transskriberet af 

studentermedhjælpere.  

 

Interviews med uddannelsesledere 

På begge uddannelsessteder, har vi interviewet uddannelseslederen for at få indblik i stedets 

historie, selvforståelse og optagetheder og i hvordan der tænkes uddannelse af pædagoger; hvad 

det er for pædagogiske og didaktiske overvejelser som man søger at udleve. Vi har herigennem fået 

blik for de forskellige betingelser for at drive uddannelse, som kan være på forskellige 

uddannelsessteder, men også forskellige pædagogiske kulturer og ledelsesmæssige tilgange. 

 

Interviews med de studerende: 

Vi har lavet interviews med i alt 25 studerende i begyndelsen af alle forløb. Der har været tale om 

semistrukturerede interviews med et stærkt biografisk islæt, idet vi har søgt at få indblik i de 

studerendes individuelle baggrunde og motivationer; i hvad der har ført dem ind i uddannelsen, 

deres engagementer og orienteringer. Interviewene har været omkring 1 1/2 times varighed, sådan 

at vi har haft god tid til at føre en samtale med plads til associationer og til at få indsigt i de 

studerendes tanker, erfaringer og forhåbninger til det at blive pædagog. I interviewet arbejdede vi 

med fotoelicitering, hvor vi viste de studerende 7-8 billeder, som vi bad dem kigge på og forholde 

sig til. De 7-8 billeder var valgt, sådan at de kunne invitere til samtale om de studerendes erfaringer 

med og forhåbninger til pædagogfaget (skal de i bilag). Konkret lagde vi billederne på bordet til sidst 

i samtalen, og bad dem fortælle, hvilke billeder, som appellerede mest til dem og som – efter deres 

mening – fortæller noget om deres kommende profession.  

 

Gruppeinterviews 

De 25 studerende, som vi interviewede i begyndelsen af de konkrete forløb, vi har fulgt, er 

interviewet igen hen imod slutningen af forløbet, denne gang i grupper. Det er foregået lidt 

forskelligt på første semester og på 6. På 6. semester har vi helt enkelt interviewet de grupper, som 

vi på forhånd har fået lov at følge. På første semester har vi sammensat grupperne, og her har vi 

søgt at sammensætte studerende, der også har lavet projekt sammen i forløbet.  
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Gruppeinterviewene med de studerende er lavet med sigte på at få indblik i de studerendes arbejde 

og orientering i det konkrete forløb, dets projektarbejde og studieaktiviteter. I gruppeinterviewene 

har vi talt med de studerende om den uddannelse de tager del i, og den profession, de uddanner sig 

til. Vores deltagelse i undervisningen betyder, at vi har haft en fornemmelse af hinanden og at vi har 

haft nogle fælles erfaringer og oplevelser, som vi har kunnet tale ind i og rundt om. Vi har kunnet 

spørge til deres oplevelser og måder at arbejde på konkret i projektet, som ofte er sat i forhold til 

tidligere erfaringer og ønsker til fremtiden. Som tilgang til at få indblik i de måder, de studerende 

forholder og orienterer sig på, har vi kunnet drage fordel af gruppeinterviewet, hvor de studerende 

i fællesskab har kunnet udveksle, associere og også elaborere på fortolkninger og forståelser af fag 

og uddannelse. Gruppeinterviewene har delvist været eliciterede af artefakter, som vi har bedt de 

studerende medbringe for at illustrere de processer, de har været i, i det konkrete forløb. Vi bad 

dem konkret medbringe 3 ting pr gruppe og det kom der alt fra e-cigaretter og colaer ud af, til fotos 

af arbejdsplaner, -frokoster og bøger. En enkelt af grupperne er interviewet 2 gange: både midt i 

forløbet og efter forløbet. Optagelser fra disse samtaler indgår, sammen med de studerendes fotos 

og vores feltnoter fra observationerne, i det empiriske materiale. 

 

Dokumentstudier 

Udover at observere undervisningen og tale med undervisere, uddannelsesledere, undervisere og 

studerende, har vi undersøgt rammer og forhold omkring undervisningen og uddannelsen gennem 

dokumentstudier. Vi har undersøgt undervisningsplaner, studieordning og bekendtgørelse, men 

også de elektroniske platforme, som koordinerer og informerer studerende om studieaktiviteter. 

Derudover har vi orienteret os i det politiske og styringsmæssige felt for pædagoguddannelsen, fordi 

vi betragter politiske diskussioner og tiltag – eksempelvis fra Følgegruppen for 

pædagoguddannelsen, som handlekræfter, der har betydning for, hvordan pædagoguddannelse og 

professionsidentitet konkret forstås, fortolkes og forvaltes. 

 

Analysearbejdet 

I analyserne af materialet, spørger vi til relationerne mellem de måder studerende inviteres ind i 

faget på (uddannelsens rammesætning og de pædagogiske intentioner) og så de studerendes måder 

at forstå, fortolke og orientere sig på – de forskellige måder, hvorpå studerende finder veje og 

måder at træde ind i faget på. 

Vores tilgang har primært været hermeutisk og almenpædagogisk. Det vil sige, at vi har analyseret 

og begrebsudviklet sideløbende, og at vores begrebsudvikling står i en almenpædagogisk tradition.   
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Forskningsetik 
Vi har lagt stor vægt på ikke at komme til at gøre ledere, undervisere og studerende til objekter for 

vores undersøgelse. For os har interessen i pædagoguddannelse og professionsidentitet været en 

interesse, som vi formoder, at vi deler med uddannelsessteder, men undervisere og med 

studerende og vi har derfor åbent talt med dem om vores forehavende, både før undervejs og efter 

vores feltarbejde. Endelig har vi præsenteret foreløbige indsigter og overvejelser for undervisere, 

uddannelsesledere og studerende på fyraftensmøder. Dels med henblik på at afprøve og også få 

kvalificeret vores begyndende analyser og ”læsninger” af de forståelser, fortolkninger og 

forvaltninger af pædagoguddannelse, vi har været deltagere i; de spændingsfelter, muligheder og 

umuligheder, vi ser i materialet. Dels for at skabe diskussioner og refleksioner omkring 

professionsfaglighed og dannelse af professionsidentitet, som har kunnet supplere og berige vores 

materiale yderligere – ud over at bidrage til fælles fornøjelse.  

 

Studerende, undervisere og ledere har givet samtykke til at deltage i undersøgelsen, og al vores 

materiale er anonymiseret. Mens der givetvis i forhold til den enkelte studerende er tale om en 

anonymisering der holder, er det anderledes i forhold til undervisere, ledere og steder. Den læser 

der er kendt i feltet kan muligvis lave kvalificerede gæt om hvilke steder, og dermed også hvilke 

ledere, der har medvirket, og er man kommet så langt kan man muligvis også give bud på de 

involverede undervisere. Det har vi også talt med vores informanter om. Netop den fælles interesse 

i at skaffe viden der kan bidrage til at aktørerne i feltet kan kvalificere deres overvejelser om hvordan 

uddannelsen kan udvikles har været afgørende for, at de alligevel har villet stille op. Vi appellerer til 

og stoler på at læseren vil læse og behandle rapporten ud fra samme interesse. 
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II.4. Kort Præsentation af de to uddannelsessteder 

Storkøbing 
Det store uddannelsessted i undersøgelsen er beliggende i en af Danmarks store byer. Her har 

professionshøjskolen samlet aktiviteterne på et stort campus, der huser læreruddannelse, 

socialrådgiveruddannelse og forskellige sundhedsuddannelser, hvor sygeplejerskeuddannelsen er 

den største. Her er også forskningsafdeling og efter- og videreuddannelsesaktiviteter for 

områderne. Campus er bygget op med en stueetage med kantine, spiseområder, bibliotek og 

studievejledning og så en række sidebygninger. Bevæger man sig rundt i bygningen, får man 

indtrykket af et moderne og funktionalistisk byggeri, hvor lyset strømmer ind, og der gennem 

glasruder er kig ind i næsten alle lokaler. Men det er også ret anonyme og neutrale gange og 

undervisningslokaler, som principielt kan benyttes, uafhængigt af hvem der undervises i hvad. Vi er, 

i løbet af de dage, vi følger de studerende på pædagoguddannelsen, rundt omkring på campus, og 

blot en enkelt gang oplever vi klart at være i et fagområde, nemlig da vi går forbi et lokale indrettet 

til sansemotorisk stimulation, som ergoterapeuterne benytter. Ellers er fagene og uddannelserne så 

godt som usynlige i bygningen. Lokalerne varierer lidt i størrelse, men er gennemgående indrettet 

som klassiske undervisningslokaler. Der er en stor whiteboardtavle, projektorskærme og så borde 

og stole, der i hovedreglen står i rækker, med front mod skærme og tavler. Enkelte af lokalerne er 

indrettet sådan, at der er 5 lange rækker af borde og stole, hvor den bagerste række er placeret på 

et podie og således hævet over de andre borde, sådan at der er bedre udsyn. Nærmest som i et 

auditorium. 

Overby 
Pædagoguddannelsen i Overby er et uddannelsessted i en større dansk provinsby. Det ligger på en 

relativt lille campus, som deles med læreruddannelsen og nogle sundhedsuddannelser. 

Pædagoguddannelsen har ligget her siden 1989. Når man kommer ind på campus kan man ikke 

undgå at lægge mærke til et stort vægmaleri, malet af en lokal kunstner, der gennem tema og 

tegning forbinder det historiske og det nutidige, det lokale og det almenmenneskelige, og det 

virksomme og det åndelige. Centralt en kantine og herudfra en række ”fingre” hvor forskellige 

uddannelser og faglokaler holder til. Pædagoguddannelsen har sin egen afdeling, hvor man ser og 

mærker, at her uddannes pædagoger. Her er masser af ”pædagogagtig” udsmykning i form af 

plakater og plancher fra fælles projekter på stedet og i samarbejde med byens kulturinstitutioner, 

vindueskarme med sten og sager fra strand og skov, mærkelige lerfigurer, der formentlig er 

fremstillet af de studerende. Alt i alt artefakter, som er spor efter noget og nogen og som derfor 

også giver indtryk af et sted, hvor man gør noget og sætter sig spor i byen og i verden – og hvor den 

sætter spor i uddannelsen. 
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Del III: Den empiriske del af undersøgelsen 

 

I denne del af rapporteringen formidler vi den empiriske del af undersøgelsen. Vi ser på hvad der 

træder frem på første semester i hhv Storkøbing og Overby, på fællestræk og forskelle. Et væsentligt 

fund er, at der begge steder er et ønske om, at grundlæggende pædagogiske og kulturelle værdier 

spiller en særlig rolle på semestret, og dermed udgør en slags kode for hvad uddannelsen på dette 

tidspunkt går ud på. Vi ser også på, hvad der træder frem på sjette semester, når modulet om 

professionsviden og forskning afvikles, i hhv. Storkøbing og Overby. Også her sporer vi at der er et 

ønske om, at en bestemt type tilgang til det udøve, undersøge og udvikle professionen skal fungere 

som kode for hvad uddannelsen på dette tidspunkt går ud på, men begge steder lider det ønske 

skibbrud.  I forhold til begge semestre og steder, analyserer vi det konkrete forløb i relation til 

hvordan forholdet mellem bekendtgørelse, studieordning, undervisningsplanlægning og 

undervisernes didaktik det pågældende sted.  
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III. 1. Hvordan inviteres studerende ind i uddannelsen og professionen 

Denne del af rapporten handler om, hvordan nyankomne på pædagoguddannelsen, nemlig de 

pædagogstuderende på første semester, inviteres ind i uddannelsen, det fag og den profession, de 

har valgt at uddanne sig til. 

Vi begynder med en form for fortælling, hvor vi, på baggrund af feltnoter, interviews og feltsamtaler, 

inviterer læseren med ind i den uddannelsespraksis, vi har fået et lille indblik i gennem vores 

feltarbejde. Først kommer en fortælling om uddannelsespraksis på første semester i Storkøbing, så 

kommer en om første semester på det lidt mindre Overby. Vi skitserer, hvad det er for 

uddannelsesrum, vi – og de studerende – har været inviteret ind i; giver indblik i, hvad det er for 

konkrete forløb; hvordan de er tilrettelagt og med hvilken pædagogik og didaktik; giver indblik i, 

hvad der konkret foregår i undervisningen og ikke mindst: hvordan de studerende orienterer sig i 

netop dette uddannelsesrum. Vi tegner herigennem et billede af to meget forskellige måder at 

invitere de studerende på, med følgende lige så store forskelle på, hvordan de studerende kommer 

til at orientere sig.  

Efter de to fortællinger kommer et afsnit, hvor vi undersøger de to uddannelsespraksisser gennem 

en kontrasterende læsning. Pointen er ikke at søge forskelle og ligheder for deres egen skyld, men 

at undersøge, hvad der er på spil i uddannelsesrummet; hvordan vi kan forstå det, der er på spil; og 

hvad der kan siges at have betydning herfor. I kapitlets afsluttende del læses de to fortællinger 

sammen med forskellige forståelser af, hvad uddannelseskvalitet vil sige, og hvordan man kan 

vurdere dét, der foregår i pædagoguddannelsens uddannelsesrum. Vi introducerer i denne 

forbindelse en forståelse af uddannelseskvalitet, som tager udgangspunkt i en substantiel forståelse 

af, hvad pædagoguddannelse skal gøre godt for, og drøfter, hvordan professionsidentitet i 

uddannelsen kan forstås. Vi overvejer, hvad undersøgelserne af uddannelsespraksis på to steder på 

første semester kan fortælle os, om hvad der befordrer, at de studerende inviteres ind i 

uddannelsen og professionen på måder, der understøtter, at de kommer på sporet af at være 

pædagoger. At de kommer til at danne sig en professionsidentitet. 

Før vi begiver os ind i vores læsninger af, hvad der foregår på første semester, og hvordan det, der 

foregår kan siges at have betydning for de studerendes professionsidentitetsdannelse, skal der lyde 

et lille forbehold. Vi har deltaget i undervisning, talt med undervisere, og vi har interviewet 

studerende fra den årgang, der startede pædagoguddannelsen i efteråret 2018 på to forskellige 

uddannelsessteder og to forskellige professionshøjskoler: det store sted i Storkøbing, det lidt mindre 

i Overby. Vi har læst bekendtgørelse, og de studieordninger, uddannelsesstedet og dets undervisere 

følger. Vi har undersøgt uddannelsesplaner for semestret, og vi har delvist haft adgang til de 

opgaver, de studerende har udarbejdet i løbet af semestret. Men selvom vi har været meget på 

farten og har indsamlet meget materiale, så har vi kun talt med en brøkdel af de studerende, og vi 

har kun deltaget i en lille del af undervisningen. Derfor kan vi ikke med afsæt i vores materiale 
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komme med håndfaste udsagn om, hvordan uddannelsen afvikles og opleves de to steder. Vi har 

indsamlet materiale med henblik på at finde eksempler på hvordan uddannelsen gøres, og for at se, 

om der er sammenhænge mellem hvordan de studerende inviteres ind i faget og selv finder veje, 

og så den måde uddannelsen gøres på.  
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III.1.A: Første. semester i Storkøbing 

Det første afsnit i denne del af rapporten er en slags forskningsfortælling om uddannelsen af 

pædagoger på 1. semester på et af Danmark store pædagoguddannelsessteder, vi kalder det 

professionshøjskolen Storkøbing. 

Sigtet med afsnittet er at bidrage til indsigter i, hvordan der, i begyndelsen af uddannelsen, skabes 

rum for, at de studerende bliver pædagogstuderende, eller formuleret på en anden måde: Vi 

undersøger sammenhænge mellem uddannelsesrummet, og så de måder hvorpå de studerende, 

med forskellige erfaringer med og forhåbninger til det pædagogiske projekt, de nu begiver sig ud i, 

orienterer sig. Som pædagogstuderende og i forhold til at gøre sig til pædagog. For at få indsigt i, 

hvordan det konkret foregår, har vi fulgt undervisningen 4 gange, og lavet kvalitative interviews med 

underviseren Lotte. Vi har tilsvarende interviewet 6 studerende, for at få indblik i hvad de oplever, 

erfarer og tænker om at arbejde med at komme på sporet af at blive pædagoger.  

I Storkøbing er de studerende organiseret på hold med 45 studerende, som sammen har 

undervisning i tre moduler hen over første semester: først modulet ”Ind i pædagogikken”, så ”Køn, 

seksualitet og mangfoldighed”, så er der et ”innovationsforløb” og endelig modulet ”inkluderende 

fællesskaber”. Ud over undervisningen arbejder de studerende i studiegrupper, og ambitionen var 

oprindeligt, at man fra uddannelsesstedets side ville arbejde systematisk med at understøtte 

studiegrupperne. Bl.a. var det meningen at Lotte, som har en særlig ekspertice omkring 

studiegrupper, skulle have mange timer med holdet. I den konkrete planlægning af semestret blev 

det imidlertid anderledes. Lotte, som ellers er studievejleder for halvdelen af de studerende, fik en 

mere perifær rolle og blev på mange måder én blandt mange undervisere, som de studerende 

møder i løbet af semesteret. Undervisningen, vi følger, ligger primært i modulet ”Ind i 

pædagogikken”, men vi interviewer også de studerende ved slutningen af semesteret, efter 

”innovationsforløbet”. 

Afsnittet om første semester i Storkøbing er opbygget på den måde, at vi først tager læseren med 

på campus, hvor Lotte er ved at afslutte en undervisningstime. Efterfølgende beretter vi om, 

hvordan de studerende, vi har interviewet, oplever uddannelsen på det tidspunkt. Når man lytter til 

de studerendes oplevelser, får man indtrykket af, at vi er i to forskellige verdener med to meget 

forskellige oplevelser af, hvad der foregår i uddannelsen. Der er et sammenstød, et spændingsfelt 

mellem forskellige måder at gøre uddannelse på, som vi ser nærmere på analytisk. Efterfølgende 

undersøger vi, hvordan de studerende inviteres ind i uddannelsen, og vi bliver her opmærksomme 

på, hvordan rammesætningen af uddannelsen får betydning for hvilke uddannelsesrum, der bliver 

til og hvordan. Vi slutter med at genfinde sammenstødet mellem de forskellige måder at gøre 

uddannelse på omkring henholdsvis et pædagogisk mål og et didaktiske greb, der handler om 

fællesskab, og en uddannelsespraksis, der mere handler om at kunne afkrydse, at man også har lært 

at lave en samarbejdskontrakt og har læst om gruppedynamik. Vi signalerer, at holdet efter et 
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semester er betydeligt reduceret, og at der nu tilsyneladende er en række forskellige måder, hvorpå 

studerende positionerer og gør sig til pædagog.  

Et sammenstød af dimensioner 
Vi begynder i december måned, som er tredje gang, vi er med til Lottes undervisning. Lotte lever 

helt op til det, hun i vores interviews og mange samtaler har angivet som essensen af, hvad første 

semester må handle om: menneskemøder. I et af vores interviews siger hun om dét, hun kalder 

menneskemødet, og som hun anser for en grundværdi i professionsudøvelsen og derfor også i sin 

egen undervisning: 

”Og jeg tænker, og jeg siger til de studerende den første dag, at det vigtigste for 

dem at kunne det er det her menneskemøde. Altså at kunne møde det andet 

menneske, ikke som en repræsentant for staten, men som et menneske, der så 

bare også har nogle magtbeføjelser med sig, som gør, at man kan det, man nu skal 

kunne. Men de skal først og fremmest være det der menneske, ikke. For her bliver 

vi i fællesskab klogere på menneskemøder, vi beskæftiger os med dem, men vi er 

også involveret i sådan et møde.”  

Ved undervisningen i december måned har vi været vidne til nogle engagerede og dynamiske timer, 

der har handlet om relationer og om anerkendelse, med både systematiske indføringer, samtaler i 

små grupper og øvesituationer. Lotte afslutter undervisningen med at læse et uddrag af den tekst, 

som skulle læses som forberedelse til undervisningen i dag: 

”Når vi har en relation til et andet menneske, er personen blevet unik for os i den 

betydning, at vi har fået særlig øje for personens individualitet. Den anden er 

blevet tydelig som individuel eksistens. Et menneske, vi har en relation til, kan 

ikkeumiddelbart udskiftes med en anden, selvom vi set udefra ville kunne opnå 

samme slags samspil, få den samme hjælp eller lignende. Når vi har en relation til 

hinanden, har vi en umiddelbar oplevelse af, at der kan skabes kontakt, i den 

betydning, at vi oplever en forbindelse mellem os, som baserer sig på mere og 

andet end det, der umiddelbart kan iagttages i samspillet. Det bidrager til 

udvikling af gode relationer at være i samspil. Hvor både den professionelle og 

barnet, den unge eller voksne er til stede med sin særlige måde at være menneske 

på. Det betyder ikke, at den professionelle skal være til stede som privat person, 

men det betyder, at den professionelle må være til stede som subjekt og involvere 

sig personligt uden at blive privat.”   

 

Lotte tilføjer:   
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”Allerførste gang vi mødtes, fortalte jeg at vi er i gang med en 

professionsuddannelse, der ikke handler om at I skal blive en metervare, men at I 

skal være professionel med afsæt i den person I er…  Vi skal bevare vores egen 

måde at være menneske på…”  

Lotte er tydelig og engageret. Man mærker, at hun har noget for, og der er, som vi oplever det, god 

sammenhæng mellem undervisningens form og indhold, og Lottes måder at involvere sig. Vi går fra 

undervisningen med en klar fornemmelse af, at vi har deltaget i kvalificeret og vedkommende 

undervisning, som en pædagogstuderende må kunne få meget ud af. Derfor undrer vi os så meget 

desto mere over, at der kun er mødt 16-17 studerende op.   

 

Måneden efter interviewer vi Marie og Mark, to studerende, som vi også havde interviewet i 

september. Vi spørger dem, hvordan de har oplevet at være studerende siden sidst og får som svar 

”der er ikke meget systematik i det, det er der virkelig ikke”. Marie og Mark fortæller bl.a. om nogle 

af de oplæg, de har haft:  

”nogle af de der oplæg i festsalen, hvor man bare tænkte: hvad fanden er det her, men jeg kan ikke 

huske hvad… (griner).” Marie fortsætter: ”Det kan godt være det bliver relevant om 7 år…  Men tre 

måneder inde i en uddannelse, og snothamrende forvirret om hvad der skal foregå, så sidder man 

og lytter til sådan noget, man kunne bare være blevet hjemme, ikke.” (Interview Mark og Marie, l. 

388- 403) 

Og blive hjemme, det ser det ud til, at en del af de studerende gør her nogle måneder efter 

studiestart. Vi oplever det, når vi er der; underviserne fortæller om det, og de studerende, som vi 

taler med fortæller også om fravær og frafald som en nærværende problematik. Ser vi på 

afleveringer af de 11 forskellige opgaver, som er registreret Itslearning, den digitale platform, som 

organiserer og samler studieaktiviteter og informationer herom, så er der i hvert fald 11 studerende 

ud af de 45, som begyndte på holdet, der helt har droppet at aflevere opgaver. 

I april måned taler vi også med Tony, en lidt ældre studerende, som vi også har talt med i september. 

Det er vores indtryk, at han bevæger sig lidt på kanten af studiet, for han har ikke været til de 

undervisningsgange, hvor vi har været der og dukker ikke op til et aftalt gruppeinterview. Det er 

næppe for meget at sige, at han ikke er en af de flittige studerende, der møder velforberedt op til 

hver undervisningsgang, men han er heller ikke én af dem der dropper ud. Tony siger om sin 

oplevelse af det første semester:  

”Men der er godt nok meget, synes jeg. Altså der er meget, men det er ikke så 

meget skolemæssigt, det vi lærer i timerne. Det er mest det med at lære sig selv 

at kende, og lære de der sociale spilleregler, om mennesket, som er et meget 

mærkeligt dyr. Det er et meget mærkeligt dyr mennesket, vi laver nogle underlige 

ting.” 
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Tony fortæller også, at han næsten ikke har læst indtil videre:  

”Jeg tror næsten ikke, at jeg har læst ind til videre. Jeg tror næsten ikke, at jeg har 

læst noget. Jeg har lige taget lidt op hist og her, men det er småting. Men jeg 

prøver at holde mig til de der teorier.”   

De tre snapshots fra undervisning og interviews: Lottes undervisning om relationer og anerkendelse; 

Maria og Marks beskrivelser af oplæg i fællessalen og Tonys oplevelser ovenfor, fortæller, at 

uddannelsesforløbet på første semester i Storkøbing anskues, opleves og praktiseres meget 

forskelligt. Der er ikke en enkel og entydig kode for, hvordan man skal være pædagogstuderende, 

som de studerende kan afkode og finde ud af at knække, og det bliver der tilsyneladende også gjort 

en dyd ud af. En studerende fortæller i et andet gruppeinterview: 

Vi skal være den pædagog vi vil være. Det er der mange der siger. Når vi skal skrive opgave, får vi 

også at vide, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, der skal vi også ind: Hvad vil du … det gælder 

også praktikopgaven: Hvad vil jeg blive bedre til, hvad for en pædagog vil jeg være, jeg skal ikke vare 

C eller A, men M. Det er også svært, der ikke er et facit, det irriterer mig lidt. At man bare kan skrive, 

hvad man vil uden at det er forkert. 

I et andet gruppeinterview siger en studerende:  

”…. pædagoguddannelsen ….. det er sådan, der er ikke noget, det er det rigtige, 

der er ikke noget der er forkert, du gør det på din måde, og så bliver alle glade… 

Det kom lidt bag på mig, hvor meget det er sådan. Alle kan være her….og så kan 

man gøre det på sin egen måde…  Og så alligevel ikke helt …. Det kan man jo selv 

om hvordan man vil gøre, nogle skriver 95 sider, nogle skriver 10….hvordan filen 

skal jeg så finde ud af hvad der er passende…du kan ikke gøre det forkert…det er 

sådan lidt uhåndgribeligt.” 

”Hvilken pædagog vil du være” eller ”hvordan vil du være pædagog” er et relevant spørgsmål, når 

man knytter det sammen med Lottes udsagn om ”I skal være professionel med afsæt i den person I 

er”, eller som hun også siger i interviewsekvensen ovenfor: ”Altså at kunne møde det andet 

menneske, ikke som en repræsentant for staten, men som et menneske, der så bare også har nogle 

magtbeføjelser med sig, som gør, at man kan det, man nu skal kunne.” I Lottes formuleringer om 

menneskemødet og er spørgsmålet om, hvordan du vil være pædagog et fagligt, men også et 

eksistentielt spørgsmål, der adresserer, at pædagogen ikke blot skal være repræsentant for staten, 

men selv tage stilling og kunne handle på en måde, der har sigte på, at det gode bliver gjort. I 

Storkøbing ser det imidlertid ud til, at en del af de studerende oplever, at spørgsmålet i princippet 

kan besvares med, hvad man nu lige synes i dag. Og at det – mere eller mindre - kan være lige meget, 

hvad man svarer.  
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Bjørn, stedets praktikansvarlige, peger på, hvordan to forskellige tilgange til, hvad det vil sige at få 

og tage en pædagoguddannelse, støder sammen. Han siger:   

”Vi ved, at det er et relationsbåret arbejde, som kræver, at jeg møder den anden, og vi siger til vores 

studerende, at det er der, det gør en forskel. Og vi har svært ved at møde dem.  

Man kan kun møde det menneske, og så gør det noget, at vi ved noget om slags og alt det der, men 

hvis jeg tror, jeg kan møde en pædagogstuderende, så tager jeg fejl. Og det er jo det, meget af vores 

uddannelse konstrueres med. At det er pædagogstuderende, der sidder der, det er en slags. De er 

ikke subjekter for os på den måde, enkeltpersoner eller vigtige som sådan.” 

Lotte og Bjørns udsagn og de studerendes oplevelser kan analytisk læses sådan, at der er to 

forskellige måder at tænke og praktisere uddannelse på til stede i Storkøbing. På den ene side en 

uddannelsestænkning, der ser menneskemødet som en væsentlig værdi for uddannelsen, og som 

begrundes i en specifik forestilling om god professionsudøvelse: nemlig at pædagogen arbejder med 

at møde den enkelte som unikt væsen med unikke behov og måder at være i verden på, hvorfor den 

væsentligste kompetence, en pædagog skal have, er relationskompetence. Den forestilling lægger 

op til, at se uddannelse som knyttet til en fagpersonlig udvikling og dannelse. På den anden side 

fortæller de studerende og den praktikansvarlige om at tage del i en uddannelsestænkning, der er 

tro mod den forestilling, som ligger indlejret i den aktuelle bekendtgørelse: Nemlig at uddannelsen 

skal sikre læringsudbytte i forhold til en lang række videns- og færdighedsmål. Den forestilling 

lægger op til, at se uddannelse som en akkumulation af alt det, man i en given periode har fået at 

vide og har prøvet. Sat på spidsen handler kvalitet i uddannelse i denne forståelse om, at den 

studerende får mulighed for efterhånden at få gennemgået kompetenceområder og mål, for på den 

måde at få akkumuleret sit læringsudbytte. En studerende fortæller i et interview: ”Vi er bare blevet 

kørt på…og er blevet drænet lige så stille”.      

Hvordan orienterer de studerende sig?         

I dette spændingsfelt orienterer de studerende sig tilsyneladende ret forskelligt. Nogle af de 

studerende kan finde ud af at kombinere de to uddannelsesforståelser. Det kan Mark, som er en 

glad dreng med overskud, der først ville være politimand, men så fandt ud af at, at hans drive var at 

hjælpe andre, og det er det pædagog-arbejde går ud på. Han siger:  

”Man skal bare være motiveret. Og ville det. Så tror jeg også, man bliver en glad 

mand en dag. Ja, man skal ikke se det som skole. (…) Hvis du ikke vil bygge på din 

fremtid, jamen så bliv hjemme…” 

At man ikke skal ”se det som en skole” indebærer for Mark, at det, der foregår rundt om arbejdet 

med at få læringsudbytte, er det mest interessante og lærerige på hans vej til at blive pædagog: 

Interviewer: ”forstår jeg det rigtigt, når jeg siger, at du får rigtig meget ud af at 

lytte til, hvad dine medstuderende siger?” 
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Mark: ”Ja. Mere det end en underviser, fordi en underviser siger jo det, hun har 

lært, ikke. Men dem der sidder rundt omkring, de sidder jo og tænker ting ligesom 

mig. Vi tænker bare på forskellige måder. Så det får jeg rigtig meget ud af ja. Så 

ja. […] så er det pisse spændende, hvad folk siger, for man aner ikke, hvad de har 

inde i hovedet. Det er det, der er den helt store forskel ved mig.”  

For Mark er det derfor helt i orden, at han skal begå sig i et uddannelsesrum, hvor der ikke er et 

entydigt svar på, hvordan man skal være pædagog. Han er helt indforstået med at en væsentlig del 

af uddannelsen går ud på, at han selv skal finde sine orienteringspunkter: 

”Jeg synes det var ret interessant, at der ikke var, der var ikke noget facit som 

sådan i det. (..)Der er ikke noget facit i det, vi bliver undervist i, og det var det der 

med, hun stod og talte, og så spurgte hun os, og så sagde vi noget, og så sagde 

hun ja det er rigtigt, ja det er rigtigt, og ja det kan man også sige. At det kunne 

man også vende det sådan der. Og der var ikke noget, at det var sådan, nej det er 

forkert”  

Mark kan tilsyneladende navigere i det uddannelsesrum, hvor to typer uddannelsestænkning 

kolliderer. De studerende udvikler forskellige strategier for hvordan de navigerer i dette rum, og 

ikke overraskende er der, som vi læser det, en sammenhæng mellem deres måder at navigere på 

og deres livshistoriske baggrund.  

Tea er vældig motiveret, da vi møder hende i september, men hun bærer samtidigt rundt på en 

personlig og kropslig viden om, hvor stort et ansvar man tager på sig, når man arbejder med 

mennesker, og at det kræver stor menneskelig styrke. I september fortæller hun:  

”men jeg synes, det er en uddannelse, hvor det er nemt at være tro mod sig selv, 

fordi de går meget op i det her med, at du skal ikke blive uddannet for at passe ind 

i en kasse, du skal blive uddannet for at være dig men være en pædagog. Så man 

kan ligesom holde fast i sig selv hele vejen igennem”  

Tea vælger at droppe ud efter 3-4 måneder. Vi ved ikke helt hvorfor, for vi taler ikke med hende 

igen, men vi kan forstå det sådan, at hun ikke finder det meningsfuldt at navigere i et 

uddannelsesrum, hvor man skal tage imod en masse forskellig undervisning, navigere i 

menneskemøder og selv skal skabe sammenhænge. 

Tony, som vi mødte tidligere i afsnittet her, har prøvet lidt forskelligt, og ved på egen krop hvordan 

det er at tage et dyk og tumle rundt i sit liv. Han spiller fodbold og er træner for et hold, der udgør 

en meget blandet flok af udsatte, og han har gjort op med sig selv, at livet er for kort til alle de 

sammenhænge, hvor mennesker presser sig selv og hinanden. Han holder fast ved studiet, for han 

kan finde sammenhænge, primært sammen med andre studerende, hvor han kommer videre og 

bliver klogere. Han fortæller, at han kan tage nøglebegreber fra undervisningen med og ligesom 
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afprøve dem i forhold til sine egne erfaringer. Resten engagerer han sig ikke i, han lader det så at 

sige glide hen over sig.  

De øvrige fem studerende vi har talt med hører, sammen med Mark, til den gruppe af studerende, 

der møder op til undervisningen og prøver at få deres grupper til at fungere. Men de udtrykker også, 

at de kan have svært ved at finde rundt i denne blanding af, at man skal en hel masse, (som de i alt 

11 produkter der skal afleveres på Itslearning i løbet af semestret er et meget godt billede på), og 

at det er svært at afkode, hvilke krav der egentlig stilles. Deres strategi er at klø på, og det lykkes 

dem, fordi de både er pligtopfyldende og i stand til at plukke noget ud, som de oplever kan bidrage 

til deres vej ind i faget. Karla giver et godt billede af det: 

”At man møder op til sin undervisning (…..) at man holder sine aftaler (…..)  fordi 

det er lidt ligesom et arbejde (….), at du møder op til dine timer, og at du er fair 

overfor dine medstuderende.(….) Jeg læser ikke hver dag. Men jeg bestræber mig 

efter at sådan føle, at jeg ved, hvad det er for noget materiale, der er blevet lagt 

ud og sådan nogle ting. At man ligesom orienterer sig, så man også er klar til at 

modtage den undervisning, når man så møder op.  (....) Det var rart at skolen ikke 

forventer, at jeg sidder og læser fra a til b det hele, for det vil ikke være noget, jeg 

kan leve op til”  

Mange studerende står mere eller mindre af, vi hører at 40% fremmøde efter de første tre måneder 

er normalen. På Itslearning kan vi se, at en stor gruppe af de studerende er holdt op med at aflevere 

pligtopgaverne, så de er formentlig holdt op. De øvrige, der ikke hører til den hårde kerne, bliver af 

vores informanter benævnt som ”gode drenge, men de har bare ikke disciplin”, som ”nogle der bare 

søger ind for pengene, ikke fordi de rent faktisk vil studere”, som nogle ”der måske bare ikke er klare” 

og som nogle ”der er sindssyg stille, der ikke siger noget (….) jeg har stadig svært ved at finde deres 

personlighed, for der er ingen udstråling overhovedet”. Det sidste kobler Mark direkte til et 

professionsperspektiv:  

” ja for jeg tænker, hvad kan jeg huske som barn, da jeg gik i SFO, de der tre 

pædagoger der sagde: hvad så Mark, og hvor der også var tre i hjørnet der bare 

drak kaffe, dem kan jeg ikke huske navne på.” 

Hvad er der på spil? 

Fra et analytisk perspektiv, ser vi det sådan, at det første semester af uddannelsen på UC Storkøbing 

er præget af, at uddannelsen bliver til i et spændingsfelt mellem forskellige måder at gøre 

uddannelse på, som også medfører, at de studerende inviteres ind i uddannelsen og kommer på 

sporet af hvordan man bliver pædagog på ret forskellige måder. De studerende positionerer sig 

simplethen forskelligt i dette spændingsfelt, afhængigt af deres habituelle dispositioner og 
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deltagelsesforudsætninger. Og de positioneringer, er ikke ligegyldige, for de peger frem mod, 

hvordan de vil kunne bevæge sig i de næste tre år af uddannelsen.  

Lotte er meget bevidst om, at det netop er i begyndelsen af uddannelsen, grundlaget for de 

studerendes måder at forstå og fortolke sig selv som studerende, men også som pædagoger 

etableres. Derfor er hun optaget af studiestarten og af at møde dem ordentligt i løbet af første 

semester:  

”Jeg synes, at det der allerførste møde, de studerende får, det er så afgørende, 

fordi det bliver jo ligesom deres, de får jo hurtigt en forståelse af, hvordan 

normalen er, altså hvad er det, de kan forvente her. Og jeg synes, at det første 

halve år er vigtigt for at få lavet den gode normal. Og det handler dels om deres 

relation til underviserne, det handler om deres relation til hinanden, og det handler 

også om deres relation til sig selv, altså hvordan bruger de sig selv ind i studiet, 

ikke, og ind i det at blive dygtige, ikke. Og det synes jeg bare er så vigtigt, og derfor 

så ville jeg gerne være der. ” 

For Lotte bør det ikke være videns- og færdighedsmålene, der skal strukturere undervisningen. Hun 

fortæller, at hun kigger på kompetencemålet, når hun skal tilrettelægge sin undervisning, for først 

derefter ”at tjekke af”, om hun så også nogenlunde får videns- og færdighedsmålene med. Som vi 

har set er den praktikansvarliges tilgang til uddannelsen ikke så meget anderledes, og det er 

uddannelseslederens heller ikke. Hun fortæller, at hun i sin korte velkomsttale til de studerende, 

tog udgangspunkt i vigtigheden af, at få lov til at blive del af et fællesskab, såvel i den pædagogiske 

arbejde som i uddannelsen til det pædagogiske arbejde. Meget tyder altså på, at værdier som 

fællesskab og menneskemøde anskues som væsentlige pædagogiske værdier, og at underviserne 

søger at underordne curriculum (de mange videns- og færdighedsmål) en didaktisk form, der er 

kongruent med de pædagogiske værdier, som de studerende gerne skulle gøre til deres egne.   

Allerede tidligt i forløbet får vi en imidlertid en fornemmelse af, at undervisere og studerende 

navigerer i et spændingsfelt, hvor mange interesser er i spil, og det kan være svært at finde retning. 

Da vi mødte Lotte før sommerferien, var der lagt op til hun skulle have en forholdsvis central rolle 

på 1 semester, men da den konkrete planlægning skulle gå op, endte det med, at hun – udover at 

skulle deltage på en lejrtur og være studievejleder for et halvt hold – kom til at undervise holdet 4 

gange. De didaktiske og pædagogiske intentioner om at skabe og arbejde med menneskemødet, 

gennem kontinuitet i relationen mellem studerende og undervisere, kontinuitet i undervisningens 

indhold og forløb og et systematisk arbejde med menneskemødet i studiegrupperne, kommer altså 

under pres. Lad os se på hvordan det går til.  

Uddannelsen bliver til som et resultat af mange forskellige faktorer. Deltagerforudsætninger er én 

faktor, ligesom de didaktiske intentioner er en faktor. Men samspillet mellem uddannelsen og 

studerende struktureres af andet end det underviseren og de studerende møder op med. Der er en 
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ramme omkring dette møde, der sættes dels af de lokale organisatoriske forhold, herunder 

studieordningen, af ressourcer (økonomi), af de fysiske rammer, af de teknologier der sættes ind 

for at facilitere læring. Endelig rammesættes uddannelsen af dét, der er beskrevet som 

uddannelsens formål, uddannelsens indhold og uddannelsens forløb i de relevante love og 

bekendtgørelser. 

De lokale organisatoriske forhold er præget af, at der har været store opbrud (se også afsnittet om 

pædagoguddannelsen s. xx). To pædagoguddannelser gik sammen, de blev lagt ind i en 

professionshøjskole, hvor der var fokus på, at man skulle fungere sammen med en lang række andre 

uddannelser i én organisation. Man flyttede ind i bygninger og lokaler, der ikke længere signalerede 

”pædagoguddannelse”; der skulle etableres en organisering og uddannelsestænkning, der kunne 

realisere en ny uddannelsesbekendtgørelse, i en tid med vedvarende økonomiske besparelser. 

Ifølge uddannelsens leder blev 4 ledere slidt op på 4 år. Det er svært at se det anderledes, end at 

disse betingelser har sat pædagoguddannelsens uddannelseskultur under pres.  

Skal vi forstå hvordan, kan vi hente inspiration hos Edgar Schein, der definerer organisationers kultur 

som:   

”Det mønster af grundlæggende antagelser – opfundet, opdaget eller udviklet af 

en given gruppe efterhånden som den lærer at håndtere alle problemer 

vedrørende ekstern tilpasning og intern integration – og som har vist sig 

værdifuldt, og derfor er blevet videregivet til nye medlemmer som den rigtige 

måde at opfatte på, tænke og føle på i relation til disse fænomener …”  (Schein, 

1990, s. 9). 

Antagelsen om, at menneskemødet er en væsentlig værdi, når nye studerende skal komme på 

sporet af at blive pædagoger, og at denne værdi implicerer en særlig didaktik (studiegrupper og 

kontinuerlige relationer til undervisere og stor deltagerinvolvering), er formentlig en sådan 

grundlæggende antagelse, der fortsat videregives, men som samtidig er under pres. Den er under 

pres af en bekendtgørelse, som er skoet på en anden læst; af en overordnet organisation, hvori 

netop den værdi ikke spiller nogen særlig rolle; og af en aktuel intern integration i 

pædagoguddannelsen, hvor værdien i mange sammenhænge enten forlades, eller forfalder til det, 

Schein kalder en skueværdi: noget organisationen fortæller om og viser frem, men som man i praksis 

har svært ved at leve op til. Det er ikke underligt, at det sker, for der er meget, der skal afstemmes 

og gå op: underviseres årsnormer, mangeartede opgaver og interesser; en lang række af videns- og 

færdighedsmål, der skal nås; en vis kontrol med de studerendes arbejde og deltagelse; og relativt 

begrænsede ressourcer. Men når værdien om menneskemødet i praksis bliver svær for 

underviserne at udleve og for de studerende at genkende, kan det komme til at betyde, at de 

studerende mangler orienteringspunkter og/eller får den opfattelse, at man kan gøre som man vil 

(jvnfr citatet fra gruppeinterviewet på s.  69).  
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Det er tydeligt, at Lotte oplever, at den grundlæggende antagelse kommer under pres i den nye 

organisation. Vi taler med hende om et innovationsforløb, der kom noget på tværs ind i 

tilrettelæggelsen af det første semester. Lotte fortæller, at innovationsforløbet blev til på et centralt 

initiativ og siger: 

”[…] mit blik det er rettet ud mod min kolleger og mine studerende, og så engang 

imellem tager jeg kontakt til uddannelseslederen, når jeg har behov for det. Min 

oplevelse af det, der foregår på direktørniveau og så niveauet lige under 

direktøren, er, at det giver mig ingen mening. Det er sådan, det er. Det giver mig 

ingen mening, for jeg kan ikke se nogen som helst gode uddannelsesmæssige eller 

didaktiske tiltag, der kommer derfra. Og når sådan noget her bliver sat i værk, så 

er det jo, fordi nogle har fået nogle midler til at gøre et eller andet, tænke noget 

stort. Og når så de har fundet det store, de tænker, så går de jo det der niveau op 

for at sige, nu skal vi så have den her bemanding. Og så sidder der nogle og tænker 

indenfor nogle helt andre kategorier og parametre. Og det er for mig, det der truer 

uddannelsen i dag. Det er det lag, som er sat til at styre en økonomi uden at have 

nogen viden om dannelse, didaktik og så videre.” 

Ifølge Schein vil organisationer altid mødes af omverdenskrav og forandringer, som organisationen 

må tilpasse sig for at kunne eksistere. Det er denne eksterne tilpasning, der kan få direktionen til at 

tage initiativer til tiltag – her et konkret uddannelsesforløb – som gør, at professionshøjskolen lever 

op til nogle specifikke mål og kvalitetsparametre. Lottes oplevelse er imidlertid, at den eksterne 

tilpasning sætter den grundlæggende antagelse om menneskemødet under pres og ”ikke giver 

mening” i forhold til det, som hun, set fra et perspektiv som underviser, oplever som værdifuldt og 

betydningsfuldt. På det tidspunkt, hvor vi laver undersøgelsen, ser der ikke ud til at kunne 

mobiliseres en intern integration, som kan afbalancere denne forstyrrelse. Kulturen er under pres, 

en grundlæggende antagelse forvandles i praksis til en skueværdi. 

Det viser sig, at netop innovationsforløbet bliver anledning til massiv kritik og dårlige evalueringer 

fra de studerende, og store ønsker fra underviserne om at opruste den interne integration, at tage 

skeen i egen hånd. Da vi efter slutningen af andet semester vender tilbage for at delagtiggøre vores 

informanter i vores foreløbige analyser, får vi selskab af et par eksterne konsulenter, der er hentet 

ind for at bistå medarbejdere og ledelsen i en proces, hvor de vil udvikle en anden form for intern 

integrering i uddannelsens første del. En integrering, der skal give plads til en kultur præget af de 

grundlæggende værdier om menneskemøde og fællesskab, og som samtidigt kan håndtere de 

rammer, værdierne skal realiseres under.  
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Hvordan inviteres de studerende ind i faget – og hvordan finder de selv veje og måder 

at træde ind i faget på? 
Menneskemødet og fællesskab er to pædagogiske værdier og didaktiske intentioner, som 

uddannelseslederen, og også Lotte og Bjarne mener, de studerende skal møde i uddannelsens første 

del. De udgør en invitation ind i uddannelsen, men også ind i faget. Hvad sker der så med den 

invitation? Vi har i det forrige afsnit set på sammenstødet mellem den pædagogiske og didaktiske 

intention menneskemødet og det uddannelsesrum, de studerende oplever at bevæge sig i. I dette 

afsnit følger vi, hvad der sker med den didaktiske intention fællesskab. Det viser sig, at (også) den 

værdi og invitation har svært ved at komme igennem den fragmentering, som karakteriserer 

hverdagens uddannelsespraksis.  

De studerende, som påbegynder pædagoguddannelsen, træder fra første dag ind i et polyfont rum, 

dvs. et uddannelsesrum, hvor de får forskellige budskaber om, hvad det vil sige at være 

pædagogstuderende. De bliver mødt af en uddannelsesleder, der holder en tale som vægtlægger 

fællesskab som en pædagogisk værdi, såvel i professionen som i uddannelsen. De møder 

undervisere som Lotte og den praktikansvarlige, der taler om menneskemødet som en 

grundlæggende værdi i både uddannelsen og professionsudøvelsen. Samtidig oplever de, at møde 

12 forskellige undervisere, der hver tager småbidder af moduler, samt 11 afleveringer på Itslearning, 

eller som vi tidligere har nævnt, at nogle af de studerende selv formulerer det: de ”bliver kørt på 

….og bliver drænet lige så stille”.  En studerende fortæller om kontakten med deres undervisere:  

”Man møder dem ikke rigtig (på gangen), de kommer bare lige pludselig gående.”  Værdien 

fællesskab undergraves af en praksis, hvor de studerende ikke oplever fællesskab med og relationer 

til underviserne, ligesom vi har set at værdien menneskemødet fik svært ved at udfolde sig.  

At uddannelsens første semester varetages af 12 undervisere, der hver især tager småbidder af 

modulerne er en – formentlig uintenderet - følge af uddannelsens curriculum og organisering, som 

vi kommer ind på senere. I det følgende vil vi rette fokus på betydningen af den læringsfaciliterende 

platform, der på denne professionshøjskole, ligesom på de fleste andre, er taget i brug. Vi har fulgt 

med på Itslearning, hvor alle aktiviteter, litteratur og opgaver ligger. Det umiddelbare indtryk er, at 

der ligger overvældende meget materiale og lige så mange informationer, som på en måde giver et 

overblik, men som samtidigt opleves atomiserende. Lotte siger om det, at:  

”Itslearning giver snapshots, der hverken rumligt eller tidsligt er forbundne, mens 

god undervisning bliver levende fordi nutiden har en fortid og der er noget forude. 

Det forsvinder”.  

Én af de studerende, vi interviewer fortæller:   

”Og jeg har både appen og det hele og holder mig nærmest opdateret hver tredje 

time, om der er sket noget nyt eller skulle der lige været hoppet lektier op til i 



77 
 

morgen eller et eller andet, altså vi, vi, vi, jeg tror vi er alle sammen rigtig gode til 

at holde os opdateret på Itslearning.”  

Når man som udenforstående, som vi, besøger Itslearning, får man indblik i en platform, der er 

smart fordi den samler alt. Men den sideordner også alt, sådan at det er noget af en opgave at 

afkode, hvad der er vigtigt og centralt, og hvad der hører til hvor. Underviserne udfylder Itslearning 

i fællesskab, men de gør det hver for sig, og akkumulationen af beskeder og litteratur fra ca. 12 

undervisere, der alle vil det bedste, opgiver relevant litteratur og stiller relevante opgaver, danner 

et labyrint uden vejvisere, hvori de studerende, der ikke opdaterer hver tredje time, let kan komme 

til at hoppe fra tue til tue. Alt dette er selvfølgelig ikke intenderet, men det sker. Budskabet om 

fællesskab og menneskemøde drukner, og der hvor undervisningen fortsat har en fortid og peger 

frem mod noget der kommer, som i de timer vi følger hos Lotte, når kun ”den hårde kerne”. Altså 

de studerende som fortsat kan orientere sig, og/eller har et personligt drive, der gør, at de, uanset 

hvad, også går efter menneskemødet, og ved, at det ikke er lige meget, hvordan man er pædagog. 

Ansvaret bliver i meget høj grad den enkelte studerendes, og det er ikke svært at forstå, at 

uddannelsen og undervisningen for nogle af dem opleves som meget lidt relevant eller svær at blive 

klog på. Det gælder især for den gruppe af studerende, der forveksler spørgsmålet ”hvordan vil du 

være pædagog” med relativisme, og som derfor kunne have brug for hjælp og støtte til at forbinde 

spørgsmålet til både sig selv og til det pædagogiske projekt, de er i gang med at uddanne sig til at 

videreføre.  

Om uddannelsens tilrettelæggelse og om ”kampen” mellem curriculum og didaktik 
Lad os se mere konkret på, hvordan uddannelsen er tilrettelagt i dette første semester. 

Udgangspunkt er, at der på bekendtgørelsesniveau er fastlagt kompetencemål, for uddannelsens 

fællesdel, også kaldet grundfagligheden. Grundfagligheden begynder med det såkaldte område 1, 

der har temaet ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter”. Kompetencemålet for område 1 er, i 

bekendtgørelsens bilag 1, formuleret således: 

• ”Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og 

perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter 

børn, unge og voksnes udvikling samt i relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg.”  

(BEK nr 354 af 07/04/17, 2017 bilag 1) 

Som man kan læse ovenfor, er kompetencemålet omfattende og ambitiøst for et første semester. 

Uddannelsens aktører får imidlertid lidt hjælp til at afgrænse, hvad de studerende nærmere bestemt 

skal lære, for det er fastlagt i form af nedenstående liste af videns- og færdighedsmål: 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 
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pædagogiske teorier og paradigmer, 

herunder forskellige former for målsætning 

af og dannelsesidealer i pædagogiske miljøer 

og aktiviteter, 

med udgangspunkt i pædagogiske teorier og 

værdier formulere mål og dannelsesidealer for 

pædagogisk praksis, 

socialiserings- og interaktionsprocesser samt 

inkluderende pædagogisk praksis, 

formulere faglige mål, midler og metoder til 

understøttelse af det enkelte menneskes 

trivsel og sociale udvikling og til udvikling af 

inkluderende fællesskaber, 

børn, unge og voksnes sociale, emotionelle, 

sproglige, kognitive, fysiske, motoriske og 

sansemæssige forudsætninger og udvikling, 

anvende viden om børn, unge og voksnes 

udvikling, forudsætninger og perspektiver i 

pædagogisk praksis, 

udvikling af sprog og kommunikation, 

herunder ved brug af IT, 

formulere faglige mål, midler og metoder, der 

understøtter det enkelte menneskes 

sprogudvikling og 

kommunikationskompetence, 

hvordan forskellige individuelle, sociale og 

kulturelle faktorer kan påvirke udvikling og 

læring, 

differentiere omsorg og pædagogiske 

indsatser, så de tilgodeser børn, unge og 

voksnes dannelse, 

kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og 

familieformer, 

formulere faglige mål og midler til skabelse af 

rum for menneskers mangfoldighed og til 

understøttelse af kønnenes lige muligheder, 

natur, miljø og matematik samt pædagogisk-

didaktiske aktiviteter inden for disse 

områder, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur- 

og miljøpædagogiske aktiviteter, 

idræt og bevægelse og pædagogisk-

didaktiske aktiviteter knyttet hertil, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

pædagogiske idræts- og bevægelsesaktiviteter, 

musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-

didaktiske aktiviteter knyttet hertil, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere musik-

æstetiske forløb, 

kunstneriske og håndværksmæssige 

arbejdsprocesser og udtryksformer samt 

pædagogiske-didaktiske aktiviteter inden for 

disse områder og 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

kunstneriske og håndværksmæssige forløb og 

videnskabeligt baserede tilgange og metoder 

til tilrettelæggelse, undersøgelse og 

udvikling af pædagogisk praksis, herunder 

evidensbaserede metoder, og hvordan disse 

kan anvendes i praksis. 

redegøre for og anvende teorier og metoder 

om og for pædagogisk praksis. 

•  
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I Storkøbings studieordning og uddannelsespraksis er videns- og færdighedsmålene omsat til 3 

moduler plus et innovationsforløb, hvoraf modulet om køn seksualitet og mangfoldighed er 

defineret som et nationalt modul. Modulerne, som skal afvikles i løbet af første semester, er 

beskrevet på følgende måde i studieordningen:  

 

Modul 1. Ind i pædagogikken  

Dette modul beskæftiger sig med væsentlige områder inden for pædagogens grundlæggende faglighed 

med særlig vægt på liv, leg, læring og udvikling. Vi arbejder med at udvikle færdigheder i at tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter. 

Der arbejdes med: 

• pædagogiske teorier og paradigmer, 

• forskellige dannelsesidealer, 

• børn, unge og voksnes forudsætninger og udvikling, 

• bevægelse, idræt, 

• natur og miljø, 

• kulturelle -, musiske - og æstetiske udtryks- og læringsformer, 

• kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser og udtryksformer 

• samt sproglige - og kommunikative kompetencer. 

 Modul 2. Køn, seksualitet og mangfoldighed 

Modulet indeholder forskellige diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, ligestilling og 

familieformer. Helt centralt står socialpsykologisk og sociologisk viden om, hvordan individuelle, sociale, 

institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers 

identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig kultur.  

Denne viden belyser, hvordan køn og identitet udfoldes, forhandles og håndteres i pædagogisk praksis. 

Denne viden indgår som et professionsvidens- og praksisbaseret bidrag til at håndtere og differentiere 

pædagogisk praksis i relation til børn, unge og voksnes udvikling, læring, identitet, dannelse og 

perspektiver herunder dilemmaer vedrørende seksualitet og køn. 

 

3. Innovationsforløb (det første af to) 

Tema: fremtidens institution 

Formålet med dette projektforløb er: 

• At studerende får kendskab til udvalgte innovationsmetoder og modeller 

• At fremme socio- og intrainnovative kompetencer j.f. Lotte Darsø 

• At studerende får indblik i en selvvalgt målgruppes behov og udfordringer 

• At studerende anvender viden fra modul 1 og 2 i deres projektarbejde 

 

4. Modul 3: Inkluderende fællesskaber  

Modulet beskæftiger sig med pædagogens grundlæggende faglighed med særlig vægt på inkluderende og 

ekskluderende processers betydning for menneskers trivsel og udvikling.  
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Der arbejdes med viden om socialiserings- og interaktionsprocesser samt pædagogiske og didaktiske 

aktiviteter med fokus på natur, miljø, leg, kulturelle, musiske og æstetiske udtryks- og læringsformer, samt 

sproglige og kommunikative kompetence 

 

 

Som et led i uddannelsen stilles der i løbet af første semester i Storkøbing en række obligatoriske 

opgaver, der skal afleveres på læringsplatformen Itslearning. For første semester gælder det: 

 

1. Studiekursus: hvem er jeg (17/09) 

2. gruppearbejde i forlængelse af oplæg om studiekompetencer og teamsamarbejde 

3. Studiekursus 2: team- og samarbejdskontrakt (5-10) 

4. Vis hvad du brænder for (9/10) 

5. Studiekursus: sådan vil vi blive pædagoger (17/10) 

6. 2 projektøvelsesafleveringer  

7. studieprodukt modul 2  (opgave i forbindelse med køn, socialisering, identitet) (16/11/18) 

8. aflevering af pecha kucha  (innovationsprojekt) 

9. skriftlig rapport om innovationsforløbet 

10. aflevering gruppearbejde ”på gyngende grund” (17/12) 

11. studieprodukt modul 3 (i forbindelse med en bestemt målgruppe)  (9/1/19) 

 

De opstillede kompetencemål, viden- og færdighedsmål, som er beskrevet i Bekendtgørelsen og 

studieordningen er alt sammen en række læringsmål, der ekspliciterer uddannelsens indhold og 

curriculum, formentlig i en ambition om, at man herigennem kan højne den studerendes 

læringsudbytte. Umiddelbart at det er ikke svært at se, at der er tale om meget relevante temaer 

og et potentielt interessant stof. Men det er selvfølgelig relevant at opholde sig ved, hvordan 

curriculum spiller sammen med didaktikken.   

Når curriculum overtrumfer didaktik 
Helt overordnet ser det ud til, at curriculum på mange måder overtrumfer didaktik på første 

semester i Storkøbing. Mængden af hvad der skal nås er så stor, at det første spørgsmål, der må 

melde sig for de, der skal tilrettelægge undervisningen, uvilkårligt vil være af praktisk karakter: 

hvornår gør vi hvad, og hvem kan gøre det. Det næste spørgsmål må være: hvordan kan vi sørge for, 

at undervisningen ikke bliver så overbelastet, at vi skal jappe os igennem det hele, særligt når 

ressourcerne til undervisning er beskedne. Det didaktiske svar på det spørgsmål er i Storkøbing, som 

på mange andre uddannelsessteder: de studerendes egenaktivitet. I Storkøbing kombineres og 

begrundes de studerendes egenaktivitet med en forestilling om, at selve det at arbejde i grupper er 

en arbejdsform, der også er relevant i pædagogisk arbejde, og at det derfor er godt at komme godt 
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i gang med det. Gennem samtalerne med Lotte forstår vi, at gruppedannelse og gruppearbejde er 

en del af uddannelsens værdigrundlag, fordi de studerende herigennem kan afprøve og udvikle sig 

i menneskemøder og forpligtende fællesskaber, som er relevante værdier og forholdemåder i såvel 

studiet som i professionen. Man vælger derfor at lægge vægt på dannelse af studiegrupper, og 

strukturerer et forløb hen imod gruppedannelsen, og længere fremme en støtte til at komme i gang: 

De studerende skal lave gruppekontrakter og har en grundbog, hvori de kan orientere sig om det at 

være en studiegruppe, og om hvordan man kan få den til at fungere.  

Da vi bliver introduceret for, hvordan man tænker og tilrettelægger første semester i Storkøbing, 

får vi netop indtryk af, at organiseringen i studiegrupper er et velovervejet og vigtigt didaktisk greb, 

der hænger sammen med at de studerende skal inviteres ind i en pædagogisk kultur, hvori 

menneskemødet og værdien fællesskab spiller en rolle. I vores samtaler med studerende finder vi 

imidlertid ud af, at der kan være et stykke fra pædagogiske værdier og didaktiske intentioner til 

praksis. I gruppeinterviewet fortæller Mark om arbejdet med studiegruppen og en gruppekontrakt: 

”…. men sådan fungerer det ikke. Vi havde også skrevet en hulens masse ned. Vi 

brød det alle sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke papir der skal afgøre 

det.”  

Alma, Nadja og Karla, som vi interviewer som gruppe, fortæller at deres gruppe fungerer godt, fordi: 

”…så har man ligesom den fordel at få alle meninger med ind og så forstå det 

måske bedre, og fra andre synsvinkel end hvis man sidder med det selv.” 

De fortæller, at gruppearbejdet har givet god mening, men også, at de oplever ikke at have fået 

megen hjælp til at få studiegrupperne til at fungere. Faktisk kalder de kalder det, at de skulle lave 

en kontrakt ”lidt en gratis omgang”. To af dem har læst bogen og synes den er interessant, men de 

siger også, at den ikke uden videre er brugbar: ”der står mange gode ting i den, men alle grupper 

har deres egne måder at samarbejde på” 

Når der på den ene side har været stærke pædagogiske værdier og didaktiske intentioner knyttet til 

organiseringen af de studerende i studiegrupper, mens de studerende på den anden side ikke har 

oplevet en klar støtte og retning i gruppearbejdet, så fortolker vi det på den måde, at der også her 

sker en underordning af didaktikken under curriculum: Gruppedannelsen bliver et punkt blandt 

mange, der skal hakkes af, et mål der skal opfyldes, ligesom man skal kunne hakke af, at de 

studerende nu også ved noget om, hvordan grupper fungerer og kan lave en kontrakt.  På den måde 

bliver et tiltag, der blev sat i værk for at reducere den kompleksitet, der opstår når curriculum fylder 

(for) meget, selv en del af curriculum.  

Det ser med andre ord ikke ud til, at det i praksis lykkes at udfolde og praktisere en didaktik, der 

understøtter gruppedannelse og gruppearbejde, som et pædagogisk tiltag, selvom værdierne er 

meningsfulde og identitetsskabende for aktørerne i uddannelsens kultur, hvor den tillige forstås 
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som en relevant invitation ind i den pædagogiske profession. Med et mylder af kompetencemål, der 

skal indfris af 12 undervisere, er det ikke svært at forstå, at det går sådan. Det er vanskeligt at undgå, 

at curriculum bliver en relativt stærk styring af uddannelsespraksis, og at målstyringen i praksis 

undergraver en didaktik, der har menneskemødet og fællesskab som centrale pædagogiske værdier. 

Men som vi også tidligere har været inde på, er det uheldigt, fordi det betyder, at en stor gruppe af 

de studerende har svært ved at finde ud af, hvad de skal lægge i budskabet om, at det er vigtigt, at 

de finder ud af hvordan de vil være pædagoger. Når den pædagogiske værdisætning drukner i 

uddannelseselementer og mål, der skal krydses af, oplever nogle af de studerende, at stå lidt alene 

med ansvaret i et felt, hvor forskrifterne opleves som (for) relative. Og kan man så bare gøre, hvad 

man vil? Karla formulerer det meget præcist, synes vi: 

” …..pædagoguddannelsen ….. det er sådan, der er ikke noget det er det rigtige, 

der er ikke noget der er forkert, du gør det på din måde, og så bliver alle glade… 

Det kom lidt bag på mig, hvor meget det er sådan. Alle kan være her….og så kan 

man gøre det på sin egen måde…  Og så alligevel ikke helt …. Det kan man jo, selv 

om hvordan man vil gøre, nogle skriver 95 sider, nogle skriver 10….hvordan filen 

skal jeg så finde ud af hvad der er passende…du kan ikke gøre det forkert…det er 

sådan lidt uhåndgribeligt.” 

Uden at vi kan sige noget om direkte sammenhænge og kausale forbindelser, kan vi se, at det ser 

ud til at en stor gruppe af de studerende vælger undervisningen, men måske også uddannelsen, fra. 

Målt på manglende afleveringer på Itslearning, ser der ud til at være et temmelig stort frafald. Et 

frafald der også er synligt i fremmødet, hvor vi hører, at det ikke er ualmindeligt, at der er mødt 17 

ud af 45 studerende op.  

Man kan sige det sådan, at der i løbet af semestret bliver flere forskellige måder at være 

pædagogstuderende på, flere forskellige måder at gøre sig klar til at blive uddannet og professionel 

pædagog.  Vi har før nævnt ”den hårde kerne”, der deltager i undervisningen og gør noget ud af 

gruppearbejde. Vores informanter peger på, at der her både er nogen der aktivt engagerer sig, tager 

del i diskussioner og bringer sig selv i spil; og nogle som mest af alt ser ud til at være pligtopfyldende, 

mens de ellers ikke siger så meget. Så er der nogle, der tager det lidt let, for det går nok alligevel, 

fortæller de, og meget af det der sker på uddannelsen, har man ikke så meget brug for. De betegnes 

af de andre studerende som dovne, eller som nogen, som bare er der, fordi de kan få SU, og så kan 

de få tid til at arbejde. Vi har også mødt studerende, der falder fra og som finder ud af, at 

pædagoguddannelsen ikke er noget for dem. Vi kan kun gætte hvorfor, og kontakten til 

medstuderende og undervisere er så skrøbelig, at de heller ikke rigtig ved hvorfor. Vi har kunnet se 

hvordan to af de studerende, der på egen krop har erfaret at pædagogisk arbejde kan gøre en 

forskel, men at det også vil stille store menneskelige krav til dem, geråder i udkanten af 
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uddannelsen. Den ene holder op, den anden bliver, hvad man kunne kalde privatpraktiserende, med 

tilknytning til en kammeratskabsgruppe.  

Vi uddyber disse forskellige positioneringsmuligheder i afsnit III.1.C, hvor vi læser vores indsigter i 

og fortolkninger af første semester i Storkøbing sammen med første semester i Overby.  
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III.1.B. Første semester i Overby 

Vi er nu nået til, hvordan pædagoguddannelsen praktiseres på 1. semester på Professionshøjskolen 

i Overby, som ligger i en (større) provinsby. Her skal vi se på, hvad det er for et uddannelsesrum, der 

skabes, på hvordan de studerende orienterer sig i det, og vi skal ikke mindst overveje, hvordan de 

studerende inviteres ind i uddannelse og fag. Også dette afsnit har karakter af en fortælling, som er 

udarbejdet på baggrund af vores indtryk i feltnoter og samtaler, og på baggrund af interviews med 

studerende, undervisere og stedets uddannelsesleder. Vi undersøger sammenhænge mellem 

uddannelsesrummet og så de måder, hvorpå de studerende med forskellige erfaringer med og 

forhåbninger til det pædagogiske projekt, de nu begiver sig ud i, orienterer sig.  

Afsnittet er opbygget således, at vi først giver indblik i, hvad det er for et uddannelsesforløb, vi har 

bevæget os i nærheden af. Herefter tager vi læseren med til en undervisningssession. Det har slået 

os, at hver undervisningsgang, vi har været med til i Overby, har været præget af stort engagement 

fra underviseren óg fra de studerende. Der er en arbejdsom stemning, hvor der er stof, der skal 

gennemgås, men altid på en sådan måde, at de studerende selv kommer i spil. Vi ved fra interviews 

med uddannelsesleder og underviserne, at man i Overby værdsætter, at de studerende sætter sig 

selv i spil, og derfor handler næste afsnit om det. Udover at vi igen er med til en undervisningsgang, 

får også uddannelseslederen ordet for at fortælle noget om uddannelsens tilrettelæggelse. Tredje 

afsnit handler om, hvordan de studerende inviteres ind i faget – og hvordan de finder selv veje og 

måder at træde ind i faget på. Her trækker vi især på vores interviews med studerende og 

undervisere.  

Et første indblik i forløbet 
I Overby er de studerende organiseret på parallelle hold af omkring 30 studerende, som følges 

adgennem hele uddannelsens grundfaglighed. Vi følger undervisningen i november og december, 

hvor det nationale modul ”køn, seksualitet og mangfoldighed” er på dagsordenen. Undervisningen 

varetages af 4 gennemgående undervisere, som tager sig af hvert sit faglige område: én tager sig af 

bevægelse, kultur og mangfoldighed; en tager sig af spørgsmål om seksualitet og pædagogens 

arbejde hermed; Marie, hvis undervisning vi har fulgt, tager sig af køn, kønsforståelser og 

familieformer; og Tora, som vi også følger, tager sig af kultur og kulturforståelser. De studerende 

skal i forbindelse med forløbet lave et projekt, der handler om, at de skal skabe en institution. 

Projektet består i grunden af fire delprojekter, hvor de som en personalegruppe, skal finde ud af, 

hvordan de vil forholde sig til de temaer, de bliver introduceret til i forbindelse med de fire 

underviseres faglige områder. Eksempelvis skal de i forbindelse med Toras undervisning forholde 

sig til, hvordan institutionens kultur og kultursyn skal være; hvad det er for nogle grundlæggende 

værdier, de skal basere sig på og hvordan de er sammenhængende med målgruppen, ligesom de 

skal forholde sig kritisk til deres egen ”personalegruppes” kultur, altså til, hvordan de har fundet ud 
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af at arbejde sammen. Der undervises i relevant stof, og der gives vejledning til projektet, således 

at de studerende kan udarbejde de fire delopgaver, der hver især er beskrevet i skriftlige instrukser 

med hints til, hvordan de studerende kan arbejde med dem. De studerende møder underviserne 

svarende til 12 timer/uge.  Forløbet præsenteres sådan for de studerende: 

 

Projekt ”Den gode institution” med særligt fokus på køn, seksualitet, kultur og mangfoldighed  

Pædagoguddannelsen i Overby. Uge 45-50, 2018 

 

Der arbejdes på projektet i studiegrupper. Studerende fordeles i grupper efter prioritering af 

institutionstype / målgruppe:  

1. Vuggestue (0-3 år) 

2. Børnehave (3-6 år) 

3. SFO / 0.-3. klasse (6-10 år) 

4. Fritidsklub (ca. 10-13 år) 

5. Ungdomsklub (ca. 14-19 år)  

6. Døgninstitution (børn eller unge) 

7. Bosted (voksne med funktionsnedsættelser) 

Gruppen skal (i teorien) opbygge en helt ny, god institution med mangfoldighed som overordnet værdi og 

med fokus på følgende afgrænsede områder: 

• Den gode kollega og det gode samarbejde  Alle 

• Identitetsdannelse, kønsbevidsthed og familieformer Marie 

• Kulturforståelse, kulturelle udtryk og kommunikation Tora 

• Leg og bevægelseskulturer før og nu  Nete 

• Seksualitet / seksuel sundhed                                                                Karen 

 

- Gruppen skal definere, beskrive og evt. afgrænse sin institution / målgruppe mere præcist.  

- Særlige udfordringer i arbejdet med målgruppen (i forhold til temaerne, jf. ovenstående) 

identificeres. 

- Relevant lovgivning skal indtænkes i arbejdet. 

- Institutionen skal navngives. 

- Gruppen skal ”lege,” at den udgør medarbejdergruppen i den helt nye institution og kan selv 

vælge, om rollen som leder (= facilitator) skal gå på skift, eller om et fast gruppemedlem påtager 

sig den rolle. 

- Gruppen skal udarbejde forslag til, hvordan børnene / beboerne selv, forældre / øvrige pårørende 

og evt. tværfaglige samarbejdspartnere inddrages i arbejdet med opbygning og drift af den gode 

institution. 

Underviserne udarbejder specifikke krav til hver ”deres” tematiske del af dette projekt og finder relevant 

litteratur, ligesom de både bidrager med teoretiske inputs og vejledning. Der introduceres til perioden og 

projektet både i plenum og på stamholdene, og projektet ”afrapporteres” på stamholdene, jf. de fire 

underviseres specifikke krav.  
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APA referencesystemet: En bibliotekar introducerer i starten af perioden til brug af referencesystemet, og 

det bruges i alle sammenhænge, hvor der indgår skriftlige materialer både i forbindelse med dette og 

fremtidige projekter og øvrige opgaver på uddannelsen. APA hentes på flg. adresse: 

https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/uc_syds_guide_til_apa-standard.pdf  

 

Portfoliokrav: 1) Individuelle skriftlige refleksioner over egen læring i forløbet samt 2) hvad der derudover 

fremstår af de enkelte underviseres supplerende beskrivelse af og specifikke krav til projektet. 

 

Grupperne arbejder på opgaven på UC Syd i den skemalagte undervisnings- og studietid = Deltagelsespligt 

 

Rummet indtages 
Vi begynder med at give nogle indtryk af, hvad der foregår i en del af undervisningen, hvor Tora er 

sammen med de studerende om kultur og kulturforståelser. Herunder følger uddrag af vores 

feltnoter: 

”Det er november, det er halvmørkt endnu, klokken er 8.15 og vi er i et hjørne af den 

røde bygning, hvor der er et stort lokale, vel et værkstedslokale, med høje borde, 

ergonomiske taburetter man kan balancere på, men også faste taburetter, og så står 

der et flygel. Belysningen er dæmpet, loftslyset er ikke tændt, men det er et lydanlæg 

og ud af det strømmer klavermusik af Arvo Pärt, en estisk komponist. Det er som hvor 

mosekonen brygger og figurer træder ind og ud af tågen, nogle med lette bevægelser, 

andre tunge, et landskab det ikke er svært at gå ind i, hvor man holder fast ved 

tonerne og skrider lige så forsigtigt frem….” 

Undervisningen skal handle om kulturel identitet og interkulturel kommunikation, 

har vi fået at vide. Tora fortæller, at de studerende (måske) har læst 3 kapitler i deres 

grundbog om kulturforståelse af Iben Jensen. De studerende har hver især fundet en 

stol, der passer dem, og har sat sig om 4 borde i små klynger. De hygger sig tydeligt 

sammen, kender hinanden, rumler lidt, driller hinanden lidt og taler lavmælt. De er 

der næsten alle sammen, og da Tora råber dem op, får vi også noget at vide om de 

to, der ikke er der i dag. Her er der altid nogen, der ved noget om nogen, får vi indtryk 

af. Undervisningen går i gang:     

”Vi skal tale om noget, der tager udgangspunkt i kapitel 7 og 8 og 9”, siger Tora. Hun 

lister op, hvad der er på programmet i dag. ”Så skal vi tale lidt om foredraget i salen 

sidste uge, med de to unge mennesker” siger hun.  

”Men måske skal vi starte med, hvad det var, vi lavede sidst?” 

”Vi snakkede om hvad kultur var”, siger en studerende 

”Ja, det fandt vi lige ud af sidst, så det var dejligt”, smiler Tora 

”Vi snakkede også noget om fordomme” siger en studerende 

”ja” svarer Tora ”og så skrev jeg noget – eller vi skrev noget på tavlen” 

Et par af de studerende siger, at det var noget med nogle forskellige kulturforståelser 

https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/uc_syds_guide_til_apa-standard.pdf
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”Ja nogle forskellige paradigmer, kan I huske det ord?” spørger Tora. ”Kan I huske 

noget med hvad det var vi kaldte dem?” 

En studerende kan huske, at det var noget med det sociale, ”det var det med at man 

lagde vægt på individet” 

Tora skriver på tavlen, og de to kulturforståelser, som blev gennemgået sidst, toner 

lige så stille frem  

”Der var også noget med det positivistiske”, siger et par studerende til hinanden 

”Det socialkonstruktionistiske, der er mange sandheder, lige så mange som der er 

situationer og mennesker og oplevelser!” 

Tora taler lidt med de studerende om forskellene på de to paradigmer. De 

studerendes indputs er udgangspunktet, hun rammesætter og supplerer: 

”Det vil sige at den første, det er sådan, som man har undersøgt det til bund, og den 

anden, det er det, man sådan har hørt eller fanger op” prøver en studerende.  

Tora siger at ”njaa… Spørgsmålet er, om man kan undersøge til bunds. Eller om der 

er mange sandheder….” 

 

Som man kan se i feltnoterne ovenfor, taler og skriver Tora på en måde, der, stille, roligt og 

inddragende inviterer de studerende til at tænke med og tilbage. Da hun og de studerende sammen 

har fået billeder og begreber på sidste uges undervisning, spørger hun til de studerendes oplevelser 

af et foredrag i salen, som de studerende hørte ugen før. Her fortalte to unge med anden 

kulturbaggrund om deres egne erfaringer med at leve i Danmark, i et spændingsfelt med forskellige 

kulturer og værdier.  

 

Én af de studerende fortæller, at hun har bidt mærke i, at én af foredragsholderne 

sagde, at religion og kultur ikke hænger sammen, og hvad er det nu for noget?!  

”ja… Hvad er kultur?” spørger Tora, og får svar: ”det er tradition”, siger én, og en 

anden siger: ”religion påvirker kultur.”  

”Helt rigtigt”, siger Tora, ”men hvordan skal vi så forklare religion, hvis vi skal holde 

dem fra hinanden?” Hun fortsætter: ” Religion er gammel, og den er ofte bogført, i 

Bibelen eller i Koranen for eksempel.” Tora fortæller om Hans Kirks ”Fiskerne”: ”Den 

beskriver indre mission, dengang var man enten missionsk eller grundtvigiansk. Og 

de missionske, de dyrkede teksten og dyrkede, at man ikke måtte drikke, man ikke 

måtte danse, at man skulle tjene herren, at man ikke måtte dyrke sex før ægteskabet 

og sådan noget. Så kom der nogle og sagde, nej vi vil læse bibelen på en anden måde”. 

Der er ikke gået et kvarter endnu, alle er med, så vidt jeg kan se, er ingen på facebook. 

Tværtimod, de studerende sidder gennemgående lidt på stolekanten, de virker ivrige, 

der er hul igennem.  
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Tora siger: ”Jeg synes det er enormt vigtigt, at I har styr på de her begreber, og det 

er det, fordi I skal være pædagoger. Hvorfor mon jeg tænker det?” 

Undervisningen foregår gennemgående på samme måde, når Tora er sammen med de studerende. 

Samtalen går ping-pong, flere ytrer sig, andre lytter, og Tora introducerer i samtalen bid for bid 

begreber og modeller, som også er præsenteret i teksterne. På denne dag er det en analysemodel, 

der bruges i grundbogen som introduceres, og går på forforståelse, selvforståelse, 

erfaringspositioner og fikspunkter. Den gennemgås, reflekterende, eksemplificerende, 

inddragende, og når der begynder at melde sig en lidt faldende koncentration kl. 9.13, så holder 

Tora pause, og sætter sig ved klaveret og spiller. Rygerne går ud, andre bliver og småsnakker, og når 

holdet er samlet igen, snakkes der, der grines, siddes, kigges, der er en fornemmelse af fællesskab. 

Kl. 9.26 bliver de studerende sat til at stille sig på en række, fra højest til lavest, for derudfra at danne 

grupper på 3. Der grines meget, men kl. 9.30 er de studerende i gang med at bruge de fire begreber 

fra modellen til at reflektere over sidste uges foredrag, hvilket de har 20 minutter til.  Derefter 

samles de i to tremandsgrupper, for at udveksle deres ”analyser”. Beskeden er, at de skal stå op og 

stå sådan, at alle kan se og sige noget, så bordene må hæves. Efter ti minutter instruerer Tora om, 

at de studerende skal kigge på det lille kulturmøde, der lige er foregået i gruppen, og forberede to 

sætninger, der kan siges, når der bliver samling på hele holdet igen. Da de studerende skal give deres 

meldinger fra samtalerne, er det meget forskelligt hvem, der siger noget. Alle har erfaringer med 

kultur og religion, og mange er optagede af at dele erfaringer, forargelser og eftertanker i et rum, 

hvor Tora ikke sanktionerer, men ind imellem spejler og tænker højt om, hvad der bliver sagt. De 

studerende ser ud til at være blevet optaget af noget, og en del af dem bruger faktisk begreberne 

kultur, religion i deres erfaringsbaserede eksempler. 

Som besøgende og erfarne undervisere oplever vi, at der er en, på en gang en meget konkret, og 

meget stor dagsorden: Tora vil gerne repetere, lade noget bundfalde gennem involvering, men hun 

vil også gerne rykke ved de studerendes forforståelser, fordomme og etnocentrisme og derved 

arbejde med deres kulturforståelse. Hun introducerer dem for en forståelse af kultur, som noget 

man er med til at skabe – som menneske og som professionel. Der skal også introduceres nye 

modeller (ABC-modellen) og ord (interkulturel kompetence), og midt i det hele får Tora også puttet 

noget ind om campuskultur, om det vægmaleri, der pryder forhallen, og om hvordan kultur gør 

pædagoguddannelsen til noget særligt. 

At bringe sig selv i spil 
Som en del af forløbet, skal de studerende som tidligere nævnt udvikle en institution. De studerende 

har arbejdet i en rum tid med at lave deres idealinstitutioner; de har været ude og undersøge feltet 

i forhold til den type institution/den klientgruppe, de har valgt, og nu skal de fremlægge den del af 

projektet, som relaterer sig til Toras undervisning. I vores gruppeinterviews hører vi, at den opgave 
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har fyldt rigtig meget. Det har ikke været nemt, og der har været meget, der skulle diskuteres, og 

meget man skulle finde ud af at blive enige om. Ved fremlæggelserne er mange nervøse, det er 

første gang, men der er også en stemning af ”det kan vi godt det her” og masser af opbakning og 

støtte i rummet. Det hjælper på stemningen af fremlæggelserne gennemgående har en legende 

form, der bliver fremvist flotte hjemmesider; plancher; små teaterstykker og film. Ved afslutningen 

af fremlæggelserne siger Tora: 

”Da vi satte det her i gang, så havde vi jo nogle ideer med det. Noget af det, der er 

vigtigt for mig, det er at bringe sig selv i spil, det er vigtigt, når man skal være 

pædagog og når man er pædagogstuderende, det handler om at træde frem. Og 

det får jo nogle mega sjove udtryk, når man er ved at lede efter det. Nogle falder 

om af grin, og andre klæder sig ud i dametøj. Så det er så flot, at I bare kaster jer 

ud i det, og også at I er et hold, hvor I kan gøre det, hvor I tør gøre det, og hvor I 

også griber hinanden. 

Nogle af jer glemte det med personalegruppen. Ja, kan I se det? Og det ville jeg 

gerne have hørt. For en del af at være pædagog, det er jo også et langt 

personalesamarbejde, hvor man hele tiden er sammen med nogle, og der er det 

også: hvordan er jeg i den her sammenhæng. Og der er det jo vigtigt med den her 

selvrefleksion, at man får tænkt over, at jeg har været i en gruppe her, hvor jeg var 

sådan en der… eller her var vi en gruppe, hvor vi godt turde sige, at ja, vi var uenige, 

og vi var godt nok i tvivl, men vi faldt ud af det. Og vi er sådan nogle der godt tør 

og kan sige det. Og alligevel være glade for hinanden og stolte af det, vi har lavet.” 

Som man kan se i ovenstående, er Tora meget eksplicit omkring, at studieaktiviteter både begrundes 

i og rettes mod professionsudøvelsen. De studerende skal være pædagoger, er budskabet, og det 

kræver af dem, at de arbejder med sig selv, med at ”turde træde frem”, men også at de overvejer, 

hvordan man træder frem i forskellige sammenhænge. Ud over at skulle lære nogle konkrete faglige 

begreber og forståelser, er det i Toras tilbagemeldinger tydeligt, at det at uddanne sig til pædagog, 

handler om at arbejde med sin fagperson i relation til nogle værdier, som Tora begrunder i 

professionsudøvelsen. Vi forstår hende sådan, at pædagoguddannelsen handler om, at de 

studerende skal blive i stand til at træffe moralske valg og handle etisk, at de skal udvikle og raffinere 

deres kriterier for, hvad der er god pædagogik og professionsudøvelse. 

Da vi sidder der og overværer Toras afrunding af fremlæggelserne, oplever vi stor resonans. Både 

hos de studerende; det er tydeligt, at Toras opsamling giver mening. Men også hos os. Det hænger 

selvfølgelig sammen med vores kendskab til professionen, men også med de samtaler, vi i øvrigt har 

haft med undervisere og uddannelseslederen i Overby. I et interview fortæller uddannelseslederen 

os, at det, de gør på stedet, er at uddanne pædagoger. Det kunne jo lyde som en selvfølge, men i 
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uddannelseslederens formulering ligger en velbegrundet forestilling om, hvad det vil sige at være 

pædagog.  

For det første, så skal man kunne bevæge sig i feltet, man skal have sans for arbejdet, vide hvad der 

er på spil og reflektere over, hvordan man selv er medskaber af praksis. ”Det skal”, siger 

uddannelseslederen i vores samtale med hende, ”ske fra dag ét”. Derfor bestræber 

uddannelsesstedet sig på, at der i hele uddannelsen skal være samarbejde med feltet - ikke kun i 

praktikkerne. Forståelsen er, at feltet og uddannelsen er sammen om at uddanne pædagoger.   

For det andet, så skal man kunne omgås mennesker, mange forskellige slags mennesker, og man 

skal kunne støtte dem i at komme frem. Så det skal man øve sig i, også i uddannelsen.  

Og for det tredje, så skal man ifølge uddannelseslederen have en sans for, at pædagogik også 

handler om fællesskaber, hvor alle skal kunne være deltagere. Så også det skal man øve sig i i løbet 

af uddannelsen.  

For uddannelseslederen er sagen klar. Når man har sagt, at det er betydningsfuldt, at uddannelsen 

retter sig mod professionsfeltet; at en pædagog skal kunne omgås mange slags mennesker og få 

dem frem; og at pædagogikken handler om at skabe og værne om fællesskaber, så må man jo se på, 

hvordan man, inden for de rammer der er givet, kan skabe rum for, at de studerende kan få støtte 

til at øve sig i det. Det kræver, at man kigger på rammerne og tolker dem. I Overby har man kigget 

på bekendtgørelsen, men også på baggrunden for at den blev revideret. Man har hæftet sig ved, at 

reformen blev begrundet i, at der skulle arbejdes med et forbedre teori-praksis-forholdet, og så har 

man lavet sin fortolkning. Her bruger man de bredt formulerede kompetencemål som 

styringsredskab, og derudfra har man tilrettelagt 1. semester med to temaer, hvoraf det nationale 

modul ”køn, seksualitet og mangfoldighed” er det ene. Indenfor det tema har de studerende 

udarbejdet projektopgaven om ”den gode institution”, med særlig opmærksomhed for køn, 

seksualitet, kultur og mangfoldighed. Formålet med forløbet er formuleret sådan i studieordningen: 

”At danne og uddanne studerende mod et højt videns-, færdigheds- og 

refleksionsniveau rettet mod og i samarbejde med et aftagerfelt i forandring. 

Dette faciliteres via et motiverende, medskabende og kreativt læringsmiljø.” 

Hvordan inviteres de studerende ind i faget – og hvordan finder de selv veje og måder 

at træde ind i faget på? 
I det følgende refererer vi først til de 6 individuelle og to gruppeinterviews med studerende på første 

semester i Overby. Det gør vi for at give et indblik i, hvordan de har fundet vej til uddannelsen, og 

hvordan de i løbet af det første semester oplever at være på vej. Efterfølgende refererer vi til 

interviewet med de to undervisere, vi har fulgt, for at give et indblik i deres overvejelser og 

didaktiske intentioner. Herefter vender vi tilbage til, hvordan 1 semester er tilrettelagt i Overby, 
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med fokus på den 5 ugers periode hvor vi har lavet vores observationer.  Afsnittet afsluttes med en 

samlet refleksion over hvordan de studerende kommer ind i uddannelsen og faget.  

De studerendes tilgange til uddannelsen 

Vi har interviewet seks studerende, 2 mænd, fire kvinder, i alderen fra 21-40. Det er en broget flok, 

med meget forskellig livserfaring, og forskellige veje ind i pædagoguddannelsen. Ligesom i 

Storkøbing tegner der sig et billede af, at en stor gruppe studerende bliver tiltrukket af faget, fordi 

de selv har en historie, der gør, at de kender til de udfordringer (social)pædagoger møder, og fordi 

de vil være med til at støtte andre, der er i udsatte positioner. Sådan er det for Aisha. Andre 

begynder, fordi de har erfaret, hvor meget en god pædagog kan betyde, og det vil de gerne 

videregive. Det gælder for eksempel for Marcus, som har en gymnasial uddannelse, og som, 22 år 

gammel, har arbejdet både i daginstitution i SFO og på det socialpædagogiske felt: ”Det at lave en 

fed hverdag for dem”, fortæller han, er en vigtig drivkraft for ham. Atter andre vil gerne have noget 

med mennesker at gøre, har måske altid været god til børn og har erfaring med at være 

idrætstræner, som Erika. De to ældste blandt vores informanter, Mie og Birgitte, har haft en længere 

vej til uddannelsen, og har af den ene eller den anden grund skullet nyorientere sig og tage de 

hurdler, der nu en gang er, når man så vil være pædagog. Peter skiller sig lidt ud, for han er nu i gang 

med sin tredje uddannelse, hans sidste chance som han siger. I interviewet med os overvejer han 

hvilke udfordringer, han kan se i pædagogprofessionen. De handler meget om, at han har oplevet 

og set andre børn, der kom bagud, og kom til at sidde i deres egen verden, og det vil han gerne 

undgå.  

Aisha er meget bevidst om, at hun godt kan bevæge sig i socialpædagogiske miljøer, og at hun skal 

have lært også at have de professionelle briller på. Hun er på arbejde: har kæreste og en datter 

derhjemme, og kæmper med ordblindhed, men hun trives og lægger mærke til, at underviserne, 

som hun ser det, er ”stærke pædagoger: deres måde at være, sætte sig selv i spil på, de er rigtig 

gode til at sætte sig selv i spil.” Erik supplerer: ”Det giver en tryghed, så man også tør kaste sig ud” 

Erika er efter den første måned begejstret, ”det er simpelthen fantastisk at være her” siger hun, og 

”jeg blev mødt med så åbne arme, de tog bare en som man var.” Marcus oplever også, at det er en 

uddannelse, der tager fat om de studerende, tager hånd om dem, og at der ”allerede er skabt en 

tryghed: vi er alle sammen lidt småtossede, men det er sgu okay at være lidt småtosset, det tænker 

jeg er godt.”  

Det er gennemgående i de studerendes fortællinger om at være begyndt i uddannelsen, at de 

oplever at der forventes meget af dem. Ikke kun i form af at de skal læse og studere, men også på 

den måde, at de skal kaste sig ud i at gøre en masse (nye) ting. Eksempelvis at de skal ud i 

institutioner og stille spørgsmål; at de skal fremlægge; eller at de skal lave projekt i en gruppe med 

medstuderende, de ikke selv har valgt.  
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I januar, lige omkring den tid, hvor første semester slutter, laver vi opfølgende interviews med de 

studerende og her er engagementet og lysten til at deltage fortsat stor. Vi taler med dem i to 

grupper, hvor fem af de 6 studerende, vi talte med oprindeligt, dukker op. En enkelt er gravid, og 

kan ikke være med. De studerende og uddannelsesstedet kan fortælle, at det faktisk kun er én 

studerende af de 29, der begyndte på holdet, der er holdt op. Han blev guidet ud af uddannelsen, 

fordi han ikke gjorde en stor nok indsats. Uddannelseslederen og underviserne har været åbne 

omkring, at det ikke var fordi, han ikke vil kunne blive en god pædagog, men fordi uddannelse nok 

ikke var det rigtige for ham på det her tidspunkt i hans liv. Aisha, Marcus og Birgitte er fortsat 

begejstrede og engagerede, de lytter til hinanden, reagerer på hinanden og støtter hinanden i 

interviewet. De taler bl.a. om den forestående praktik, som Birgitte er lidt betænkelig ved. Hun skal 

ud på en skole og have med større børn at gøre, fortæller hun, det er hun lidt bekymret for, men 

hun får gode råd af sine medstuderende, der skal minde hende om, at hun faktisk har noget at byde 

på, og det bliver til en samtale, hvor de studerende taler om de udfordringer, de hver især kan have. 

Aisha tænker, at hun skal ”observere, observere og skrive en opgave”, og Marcus kommer med bud 

på, hvad han kan have det sjovt med, når han skal være i sin praktik på et bosted. De beretter om, 

hvordan de har fået begreber, der giver mening, og forløb der gav mening ”Når vi havde 

fremlæggelser og sådan, kunne man høre, at det havde givet mening for alle”. Aisha har oplevet at 

få lov til at være barn igen, dengang de lavede projekt med drager, og Birgitte har især i drama-

forløb oplevet, hvordan hun kunne overskride egne grænser uden at tabe ansigt. De oplever også 

at være del af en ”stærk klasse”, hvor alle uden problemer kommer i en gruppe, når der skal dannes 

grupper. Birgitte sammenfatter erfaringerne med at være studerede på første semester: 

”Vi evaluerede her den anden dag, da synes jeg generelt folk kom med, det 

startede godt, vi har fået en god ide om, hvad det vil sige at være pædagog, eh, de 

har fået skabt et rum i uddannelsen, der gør at man føler sig tryg, og det er jo også 

det, vi skal når vi kommer ud, de har vist hvordan man kan gøre, blandt andet, så 

det har været rigtig godt.” 

Vi talte også med Erika og Peter igen, og Erika har forfulgt det spor, hun allerede havde fundet efter 

den første måned: hun er ved at blive menneskekender, fortæller hun stolt. Hun kender i hvert fald 

Peter, for når han brokker sig lidt over, at det hele er så åbent, at pædagogfaget er et fag uden sikre 

svar, så falder hun ind, for på en gang at bakke ham op, og at nuancere ham: ”Det er fordi Peter, han 

kan godt lide struktur”, siger hun eksempelvis. Peter mener, det ville være bedre, hvis man kunne 

vide, om det var rigtigt, det man lavede. Han synes ikke det er helt enkelt at navigere i et felt, hvor 

der på den ene side er den åbenhed, mens det på den anden side er ret logisk, hvad man skal gøre, 

når man er ude i institutionen. Han siger også, at de i deres gruppe ”diskuterer sindssygt meget i 

stedet for at skrive; vi får ikke løst opgaven, men vi får sindssygt meget ud af det.” Peter er dog også 

skeptisk i forhold til, hvor meget han og hans medstuderende nu egentlig lærer, fx af den uge de 
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havde drama, eller den uge de havde musik, det kan man nok ikke bruge til så meget. Men Erika 

nuancerer og siger, hun godt kan lide de fag ”….og det gør en mere åben… synes jeg”.  I interviewet 

er vi er nysgerrige efter, hvordan det kan være, at Peter holder fast i uddannelsen, for han skiller sig 

lidt ud ved ikke bare at være begejstret. Vi forstår, at det er kombinationen af to ting, der holder 

ham til. Han kunne godt kunne tænke sig at blive pædagog, fortæller han, en god én vel at mærke: 

”én der er aktivt deltagende i aktiviteter, engagerer sig, i stedet for bare at sidde og snakke med sin 

kollega om hvad de laver i deres hverdag”, og skal man være en god pædagog, ja så skal man jo også 

have uddannelsen. Her supplerer Erika med, at man så fx ”også kunne skrive notater efter lukketid” 

og det kan Peter godt se fidusen i, ”så kunne man have en plan i stedet for at sige: ”det går nok”.” 

Det andet, der holder Peter fast i uddannelsen er, at han hygger sig, og faktisk har lyst til at komme. 

Der er et fællesskab af gode studiekammerater, som han har lyst til at være sammen med, og det 

har også noget at gøre med, at der er skabt et fællesskab, hvor man ikke behøves at være enige.  

Undervisernes pædagogiske og didaktiske intentioner 

Vi har også interviewet to undervisere, Tora og Marie. De har begge selv arbejdet pædagogisk, og 

de bedyrer, at det gør de fortsat; de er udøvende pædagoger, når de underviser. De fortæller, at de 

er optaget af at uddanne til professionen, dvs. at kunne sende dimittender ud, der kan gøre det godt 

i det pædagogiske felt. Og for at kunne gøre det godt i feltet, er det vigtigt, at de studerende kan 

være i spil som mennesker, for det er mødet mellem mennesker, og det at få skabt gode møder 

mellem mennesker: fællesskaber og sammenhænge, hvor den enkelte kan trives, udvikle sig og 

være med sine særlige oplevelser, erfaringer og forholdemåder, som professionsudøvelsen handler 

om. Alt det de studerende får af viden, skal de kunne omsætte, så de bliver bedre til det møde. Tora 

og Marie fortæller begge om, hvordan de studerende, gennem mødet med teori, får øje på noget 

nyt ”….og at det er det, det handler om for de studerende, at de får udvidet deres landkort…” 

fortæller Marie, der i dette forløb underviser i forskellige familieformer og forestillinger om køn og 

kønsidentitet. De to undervisere er ret enige om, at det vigtige ikke er, at de studerende har helt 

styr på teorier om socialkonstruktionisme eller kultur. Det vigtige er, at præsentere dem for nye 

perspektiver – enten fra teorier og begreber, eller ved at de studerende og underviseren deler 

erfaringer og synspunkter. Både Marie og Tora taler om at ”åbne verden” og skabe refleksion 

gennem de samtaler, der opstår i rummet: 

”vi skal jo bare lukke alle døre op, så de tænker: sådan en skal jeg være, eller det 

skal jeg vide mere om…”  

”at det i virkeligheden er dialogen, jeg tror det er en grundværdi vi har her, at de 

studerende skal komme til syne med hvad de tænker, deres refleksioner. De kan jo 

sige en masse, men hvis ikke de begynder at tænke noget, så hjælper det jo ikke.  

Der hvor de lærer noget, er når de bringer sig selv i spil…” 
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Tora og Marie har begge undervist på 1 semester i flere omgange, og har senest igen lavet om på 

forløbet, for at få bedre sammenhæng i det. Det er især projektet, hvor de selv gruppevis skal skabe 

en institution, med input og delopgaver fra fire forskellige delforløb, som de har fået samling på i 

år. Sidste gang blev de studerende frustrerede over, at de fik tre forskellige opgaver, så nu har 

underviserne koordineret det deltagerstyrede arbejde i Lav-en-institutions-projektet på en sådan 

måde, at de regner med, at projektet kan give mening i et studenterperspektiv.  

Om tilrettelæggelsen af første semester 

I Overby er der som tidligere nævnt truffet et markant valg, nemlig at dele årgangen op i fire hold 

på omkring 30 studerende hver. Her er mantraet, at de studerende skal lære hinanden godt at kende 

og opbygge et klassefællesskab, hvor man tør bevæge sig frem og bringe sig selv i spil. Det er bedre, 

at en underviser gentager sin undervisning nogle gange for små hold, hvor man kan tale sammen, 

end at lave ”effektiv” planlægning med fælles oplæg. Der er derfor ganske få fællesarrangementer 

og -oplæg. I begyndelsen af uddannelsen arbejdes der med en række pædagogiske temaer, som 

knyttes til institutionsbesøg, hvor de studerende skal være aktive. Efterfølgende er der fire uger 

med fire intensive forløb i det, de kalder ”gøre-fagene”, de aktivitets- og kulturbårne fagområder. 

De studerende har således eksempelvis en uge med og om leg; en uge hvor musik og spil er i fokus; 

og en uge hvor det er bevægelse og krop. Efterfølgende har de så ”lav en institution-forløbet”, som 

vi deltager i. 

Det er værd at bemærke, at en sådan praksis og fortolkning lader sig gøre, fordi ordet ”modul” ikke 

nævnes i studieordningen for pædagoguddannelsen fra det pågældende UC. Ikke engang de 

nationale moduler betegnes som moduler, men som ”national del” af et semester, der samles 

omkring det bekendtgørelsesmæssigt fastlagte kompetencemål.   

Kompetencemålet for område ét er det samme, som i Storkøbing, og er beskrevet i 

bekendtgørelsens bilag 1:  

”Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes 

forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske 

miljøer og aktiviteter, der understøtter børn, unge og voksnes udvikling samt i 

relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg.” (BEK nr 354 af 

07/04/17, 2017 bilag 1) 

I studieordningen er kompetencemålet og området beskrevet i følgende prosatekst: 

 

Mål og indhold  

- Grundlæggende pædagogiske didaktiske tilgange, processer, handlemåder, udtryksformer og 

aktiviteter samt pædagogiske teorier og paradigmer, der kan begrunde pædagogens arbejde med 

dannelse, socialisering, menneskelig udvikling og interaktionsprocesser.  
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- Videnskabsbaserede tilgange og metoder til undersøgelse, vurdering og udvikling af den pædagogiske 

praksis og pædagogiske miljøer. Forudsætninger og menneskelig udvikling i forskellige pædagogiske 

miljøer.  

- Forskellige diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, ligestilling og familieformer. Helt centralt 

står socialpsykologisk og sociologisk viden om, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og 

kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, 

normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig kultur. Denne viden belyser, hvordan køn og 

identitet udfoldes, forhandles og håndteres i pædagogisk praksis og indgår som et professionsvidens- 

og praksisbaseret bidrag til at håndtere og differentiere pædagogisk praksis i relation til børn, unge og 

voksnes udvikling, læring, identitet, dannelse og perspektiver herunder dilemmaer vedrørende 

seksualitet og køn 

 

Og så er der de nationalt formulerede videns- og færdighedsmål, som er formuleret for perioden: 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

pædagogiske teorier og paradigmer, herunder 

forskellige former for målsætning af og 

dannelsesidealer i pædagogiske miljøer og 

aktiviteter, 

med udgangspunkt i pædagogiske teorier og 

værdier formulere mål og dannelsesidealer for 

pædagogisk praksis, 

socialiserings- og interaktionsprocesser samt 

inkluderende pædagogisk praksis, 

formulere faglige mål, midler og metoder til 

understøttelse af det enkelte menneskes trivsel 

og sociale udvikling og til udvikling af 

inkluderende fællesskaber, 

børn, unge og voksnes sociale, emotionelle, 

sproglige, kognitive, fysiske, motoriske og 

sansemæssige forudsætninger og udvikling, 

anvende viden om børn, unge og voksnes 

udvikling, forudsætninger og perspektiver i 

pædagogisk praksis, 

udvikling af sprog og kommunikation, herunder 

ved brug af IT, 

formulere faglige mål, midler og metoder, der 

understøtter det enkelte menneskes 

sprogudvikling og kommunikationskompetence, 

hvordan forskellige individuelle, sociale og 

kulturelle faktorer kan påvirke udvikling og 

læring, 

differentiere omsorg og pædagogiske indsatser, så 

de tilgodeser børn, unge og voksnes dannelse, 

kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og 

familieformer, 

formulere faglige mål og midler til skabelse af rum 

for menneskers mangfoldighed og til 

understøttelse af kønnenes lige muligheder, 

natur, miljø og matematik samt pædagogisk-

didaktiske aktiviteter inden for disse områder, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur- og 

miljøpædagogiske aktiviteter, 

idræt og bevægelse og pædagogisk-didaktiske 

aktiviteter knyttet hertil, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

pædagogiske idræts- og bevægelsesaktiviteter, 
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musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-

didaktiske aktiviteter knyttet hertil, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere musik-

æstetiske forløb, 

kunstneriske og håndværksmæssige 

arbejdsprocesser og udtryksformer samt 

pædagogiske-didaktiske aktiviteter inden for 

disse områder og 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

kunstneriske og håndværksmæssige forløb og 

videnskabeligt baserede tilgange og metoder til 

tilrettelæggelse, undersøgelse og udvikling af 

pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede 

metoder, og hvordan disse kan anvendes i 

praksis. 

redegøre for og anvende teorier og metoder om 

og for pædagogisk praksis. 

 

At komme ind i uddannelsen – og i faget… 
Første semester af pædagoguddannelsen i Overby er tilrettelagt med afsæt i de 

bekendtgørelsesmæssige rammer og med en tolkning der vægter at se den studerende som en 

kommende professionsudøver. Derfor er uddannelsespraksis præget af nogle af de værdier, som 

man på uddannelsesstedet også betragter som væsentlige i professionsudøvelsen. Både som 

fordringer til den enkelte pædagog: man skal kunne omgås mange forskellige mennesker, kunne se 

verden fra forskellige perspektiver, og man skal kunne træde frem. Og for samarbejdet i en 

personalegruppe: man skal give plads til og støtte andre i at træde frem, man skal kunne finde 

løsninger, selvom man ikke behøver være enige i alt. De studerende oplever, at der stilles krav til 

dem, og det er tydeligt, at organiseringen på de små hold understøtter, at de ikke kan gemme sig. 

Samtidig bringer underviserne engagement og energi i arbejdet, de giver struktur, de overvejer 

hvordan det, der foregår, giver mening set ud fra et studenterperspektiv og er parate til at justere 

derefter. Vi får det indtryk, at denne samtidighed af kvaliteter resulterer i, at der opstår et stærkt 

hold bestående af otteogtyve studerende, der følges ad, interesserer sig for hinanden og tager de 

brydninger der også skal til. Det giver også energi. De oplever gennemgående, at de er godt på vej, 

og at det er en spændende rejse de er på. 
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III.1.C: To forskellige forløb i pædagoguddannelsens første semester: Hvordan inviteres 

de studerende ind i pædagogfaget?  

De foregående to afsnit, hvor vi med afsæt i feltnoter og interviewudskrifter har rapporteret fra 

først Storkøbing, så fra Overby, har sigtet på dels at give indblik i, hvordan uddannelse konkret gøres 

de to steder, dels give at forstå og give indblik i, hvordan det rum, de studerende træder ind i, opstår. 

I det følgende afsnit, skal vi samle vores indtryk af hvordan pædagoguddannelse foregår, og hvad 

der ser ud til at være betydningsfuldt, når nye pædagogstuderende skal inviteres ind i uddannelsen, 

som skal skabe rammer og vilkår for, at de studerende kommer på sporet af at blive pædagoger. 

Altså at de kan begynde at danne sig en professionsidentitet.  

Vi læser i det følgende de to eksempler på uddannelsespraksisser kontrasterende, som led i en 

analyse af, hvad der er i spil, når pædagogstuderende inviteres ind i uddannelsen og i professionen, 

hvordan disse invitationer rammesættes og får betydning og ikke mindst: hvordan de studerende 

selv arbejder på at komme på sporet. De kontrasterende læsninger udvides og åbnes med 

pædagogisk teori, sådan at vi kan forstå og få viden om, hvad det er for uddannelsesrum, de 

studerende inviteres ind i.  

Sammenhæng og sammenstød 
I dette første afsnit ordner vi feltnoter og interviews fra de to uddannelsessteder under 

overskrifterne: sammenstød og sammenhæng. Det er med de ord, vi vil karakterisere det, vi fandt 

frem til i henholdsvis Storkøbing og Overby. 

Sammenstød 

I afsnit III.1.A. om forløbet i Storkøbing beskriver vi det, der foregår, som et sammenstød af 

dimensioner. Sammenstødet består i, at de didaktiske intentioner, som vi hører fra Lotte, den 

underviser vi følger, (og i øvrigt også fra hendes kollega, der er ansvarlig for praktikken), ikke 

harmonerer med den måde curriculum administreres på, når første semester skal afvikles. 

Underviseren kan godt gennemføre sine didaktiske intentioner, og hun gør ovenikøbet også på en 

yderst kompetent måde. Men metaforisk udtrykt kan man sige, at intentionerne lider mere eller 

mindre skibbrud i det hav, de bliver søsat i. Lotte sammenfatter selv intentionen med sin 

undervisning på første semester med ordet menneskemødet, som for hende er en helt central værdi 

i pædagogers professionsudøvelse. Pædagogisk arbejde er i hendes forståelse helt afhængig af, at 

mennesker kan mødes, netop som mennesker og derfor skal den værdi også gennemsyre 

uddannelsen. Menneskemødet gør, at mennesker kan komme frem som subjekter, at de oplever 

anerkendelse og udvikler samhørighed, og det er noget, man skal lære og øve sig i i uddannelsen. 

Som vi viste i fortællingen om undervisningen på første semester i Storkøbing, kan det kan være 

gennem undervisning om anerkendelse og den pædagogiske relation, men det kan også være ved 
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at præsentere de studerende for ICDP, som Lotte også underviser i. Endelig kan det være gennem 

de mange mulige menneskemøder, der finder sted mellem de studerende og mellem undervisere 

og de studerende. For Lotte er det derfor også væsentligt, at uddannelsen tilrettelægges sådan, at 

den slags menneskemøder kan opstå. Hun gør det ved at være omhyggelig, når gruppearbejde skal 

sættes i gang, hvor hun bl.a. sørger for, at de studerende i begyndelsen af uddannelsen ikke skal 

vælge hinanden til eller fra. Hun gør det også ved at vægte dannelse af studiegrupper, og hun har 

været aktiv i forhold til at udvikle den model for studiegruppedannelse, der nu bruges på første 

semester. Men stik mod de forventninger, der var, da vi talte med Lotte første gang i maj måned, 

hvor forløbet og dets didaktik blev planlagt, ja så fik hun ikke så mange timer med holdet, som hun 

havde håbet, ligesom hendes rolle i forhold til studiegruppedannelse og igangsætning også blev 

noget mindre. Ikke fordi hun blev forbigået, eller fordi der blev truffet beslutninger om, at der skulle 

prioriteres anderledes, men fordi skemalægning og opfyldelse af årsnormer er en svær kunst, hvor 

der må klippes en hæl og skæres en tå en gang i mellem. Det er ikke sikkert, at det var gået så meget 

anderledes, hvis Lotte havde været mere involveret.  

Der er med de opstillede videns- og færdighedsmål for første semester, simpelthen så meget der 

skal nås, at der let kan udvikles en praksis, hvor man må stille sig tilfreds, hvis det lykkes at tilgodese, 

at modulerne afvikles med alt det, man har puttet i dem. Der er således ikke noget at udsætte på 

indholdet af det første semester i Storkøbing. Man følger bekendtgørelsen og studieordningen; de 

studerende får stillet et tilpas antal opgaver, 11 i alt, der dokumenterer deltagelse og studieaktivitet, 

og som skal afleveres på itslearning. Der dannes studiegrupper; og der lægges vægt på både at give 

de studerende viden og færdigheder, og på at de studerende skal blive pædagoger på en personlig 

måde. Alligevel er der ikke ret mange, der er glade for semestret, hverken blandt medarbejderne 

eller blandt de studerende. Vi har ikke lavet en kvantitativ undersøgelse, men vi tør godt pege på, 

at der ser ud til at være et temmelig stor frafald og en svigtende deltagelse, målt på hvor mange 

studerende, der holder op med at aflevere opgaver på læringsplatformen. Vi ser også at fremmødet 

falder, i december ligger det på ca. 40%, og det uanset at den undervisning, der foregår på det 

tidspunkt, opleves som relevant, interessant og vedkommende af både os og de studerende, der 

deltager i den.  

Vores indtryk er, at uddannelsen i Storkøbing er overbebyrdet. Der skal nås så meget, og der er så 

mange gode intentioner, at meget ender med at være lidt halvgjort, og studiet mister for en del 

studerende legitimitet. De studerende får at vide, at der ikke er opskrifter, og at det er vigtigt, de 

selv finder vej og laver deres egne vurderinger, helt i tråd med den pædagogiske værdi 

menneskemødet. Det at være pædagog er ikke bare at tage en rolle, er budskabet, men at handle 

med afsæt i en personlig og faglig dømmekraft, der har det gode: menneskemødet og fællesskabet 

som sigtepunkter. Vi kan imidlertid se, at når budskabet og værdierne formidles i en virkelighed, der 

for mange af de studerende opleves som forholdsvis fragmenteret og svær at få styr på, så kan man 
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tolke budskabet som om der, når det kommer til stykket, ikke er ret mange kriterier og krav. Og så 

kan man gøre lidt som man vil. Paradoksalt nok er vores analyse, at fordi der skal nås så meget, ja 

så nås der måske forholdsvis lidt, uanset at alle der er ansvarlige for uddannelsen, gør det de skal, 

og gør det på en måde, som de synes bliver så meningsfuld som mulig. 

På baggrund af vores kendskab til feltet, og de interviews, vi har lavet med undervisere, 

praktikkoordinatoren og uddannelseslederen på stedet, kan vi pege på, at vi har formentlig har med 

et strukturelt problem at gøre. Vi får fortællinger om en uddannelsespraksis og –kultur, der har lidt 

overlast og ikke er kommet på fode igen. Overlasten kommer af en flerhed af faktorer. Forandringer 

i uddannelsens organisering og ledelsesstruktur, men også en række bekendtgørelsesændringer, 

der gennem de seneste år har skullet implementeres, samtidig med besparelser og betydelige 

organisationsforandringer. Undervisere og uddannelsesleder fremhæver også en bekendtgørelse, 

der med sine lange lister af videns- og færdighedsmål, som skal fordeles tilpas over 3 moduler hvert 

eneste semester, nemt kan æde en uddannelseskultur, der gennem tiden har udviklet sig med 

udgangspunkt i en kombination af fagundervisning og undervisning til pædagog-faget. 

Spørgsmålene om, hvordan man skal tænke uddannelsen, og hvad der i den forbindelse er 

betydningsfuldt og ønskværdigt, altså pædagogiske spørgsmål om hvad uddannelsen skal være godt 

for, er svære at forbinde til mere praktiske og didaktiske spørgsmål om, hvordan uddannelsen skal 

gennemføres. Det er ikke så underligt hvis det forholder sig sådan på netop dette sted, for udover 

det nationale pres på uddannelsen, har uddannelsen i Storkøbing været præget af store opbrud: to 

seminarier blev lagt sammen, først havde de til huse det ene sted, og så flyttede de til en campus, 

som ikke bærer præg af, at der foregår pædagoguddannelse, men af at her undervises mange 

forskellige professionsbachelorstuderende. Det har tilsyneladende været så vanskelig en opgave at 

genetablere uddannelsen under de nye vilkår, at der har været fire forskellige uddannelsesledere 

på fire år.  Den nuværende uddannelsesleder fortæller i interviewet, at hun er meget opmærksom 

på udfordringerne, og arbejder på at uddannelsesskibet hverken støder på den klippe, der 

indebærer fragmentering, eller på den klippe, der indebærer, at man søger tilbage til sin gamle 

kultur.  

Da vi i juni måned 2019, efter endt feltarbejde, fremlagde vores første og foreløbige analyser, 

tegnede vi bl.a. en model, der viser, hvordan studerende kan blive dekoblet uddannelsen. Med 

udgangspunkt i vores observationer og interviewudskrifter, havde vi lavet en analytisk konstruktion 

af de koder, den studerende gerne skal knække, og af hvordan og hvornår, koderne skal knækkes, 

for at de studerende fortsat kan forbinde sig meningsfuldt til uddannelsen. Konkret har vi 

identificeret en række sluser, dvs. steder og begivenheder, som de studerende helst skal komme 

forbi i god behold for at komme videre i uddannelsen. Vores tankegang er, at indgangsniveauet for 

den næste sluse bliver højere, for hver gang en studerende ikke bliver løftet og ikke kommer gennem 

en sluse. På den måde bliver det sværere og sværere at komme videre i en tendentielt 
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selvforstærkende proces, der også virker modsat: går det godt med at få knækket koderne, bliver 

det lettere og lettere. Modellen ser ud som følger:  

 
 

Pointen er, at der ser ud til at være en gruppe af studerende på første semester i Storkøbing, som 

de selv identificerer som ”den hårde kerne”. Det er dem, der møder op, laver deres lektier og 

arbejder aktivt og vedholdende i en studiegruppe. Denne gruppe deler sig tilsyneladende i 2. Den 

ene del består af studerende, der arbejder ihærdigt med spørgsmålet om, hvordan de vil være 

pædagoger og med menneskemøder, den anden består af studerende, der ikke siger ret meget, 

men som er til stede og tager deres uddannelse. Fem af de syv studerende vi har talt med hører 

overvejende til den første gruppe. De to grupper udgør tilsammen ca. halvdelen af det oprindelige 

hold. De studerende, som ikke positioneres som tilhørende den hårde kerne, består af dem, der er 

holdt op, og en af gruppe, der af deres medstuderende beskrives som ”dovne” eller 

”udisciplinerede”. En del af dem bevæger sig, efter vores bedste vurdering, i periferien af 

uddannelsen.  
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I det følgende skal vi se på de fem studerende, vi har talt med, som ser sig selv som en del af den 

hårde kerne. Vi er nysgerrige efter, om der er noget i deres baggrund, der har bidraget til, at de kan 

holde sig på sporet, og har til overblik beskrevet deres erfaringer og baggrund i følgende oversigt: 

 

Navn  alder Uddannelse Erfaring  baggrund 

Karla 23 gymnasium Medhjælper i børnehave i 

to år, hvor hun oplevede 

at hendes vurderinger 

blev værdsatte 

Mor har altid været dagplejemor, søster er 

pædagog. Ved godt at der mindre status i det 

end en uni-uddannelse, men det er det her hun 

vil 

Nadja 40 Udenlandsk 

pædagogisk 

uddannelse, 

sprogskole, 

studieprøve, 

brobygning 

Kommer fra østeuropæisk 

land, hvorfra hun har en 

pædagogisk uddannelse.  

Moren har været pædagog hele livet. Har selv to 

børn. Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med 

børn. Jeg har aldrig været i tvivl. Har kæmpet sig 

vejen op fra stuepige til pædagoguddannelse 

Alma 20 Specialklasse, 

EUX-business 

Har boet i forskellige 

lande, del af en stor 

familie, glad for sine 

fætre, 

Praktik i børnehave 

Moster, som hun har et tæt forhold til, er 

dagplejemor. Lige siden dan dag hvor hendes 

halvbror fik sit andet barn  –Alma var 8-9 

dengang- der var jeg så fascineret af ham og har 

altid villet tage mig af ham og passe ham, så 

allerede i otteniårsalderen, der vidste jeg at, at 

jeg havde et ansvar jeg kunne tage 

Mark 22 gymnasium Arbejdet i børnehave og 

SFO 

”Det har været en, min far har altid sagt siden 

dag et, at jeg skulle den pædagogiske vej. Det 

har han altid sagt, siden jeg var helt lille.” 

” Det er det der med at hjælpe folk, jeg brænder 

for, og ligesom at være et forbillede på en eller 

anden måde.” 

Marie 21 Efterskole 

(fodboldlinje) 

Gymnasium 

Arbejdet i vuggestue og 

børnehave 

”Det der med at ja komme på arbejde og så kan 

føle, når man går hjem, at man har gjort en 

forskel for måske et barn eller to børn eller bare 

den dag. Og så ja. Det synes jeg var en god 

følelse. ”  

 

Som man måske kan læse af oversigten, har den hårde kerne dét til fælles, at de har en klar 

forestilling om, hvad pædagogisk arbejde indebærer, og at de kan se sig selv i det. De er drevet af 

en stærk motivation til at gøre en forskel for andre mennesker og tage ansvar, og er forholdsvist 

ressourcestærke. De fleste har en gymnasial uddannelse, og de to der ikke har det, fortæller om et 

liv, hvor de har været vant til at skulle kæmpe sig frem, og har oplevet, at det kan gøre en forskel at 

være vedholdende.  
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Den sjette studerende vi har talt med, Tony, bevæger sig i periferien af uddannelsen. Han havde 

eksempelvis misset aftalen for gruppeinterviewet, men ville gerne stille individuelt op senere. Vi 

mødtes på biblioteket, hvor vi improviserede os frem med et godt resultat. Det er også sådan, han 

bevæger sig i uddannelsen. 

 

Tony 32 Kostgymnasium, 

universitetsuddannelse 

som han ikke 

gennemførte og har 

siden tumlet lidt i sit 

liv, som han siger.  

Fodboldtræner i klub 

med (andre) udsatte. 

Har arbejdet som 

håndværker men kan 

ikke lide jargonen 

Det er de tidlige år af menneskets tid her 

på jorden, der er størst mulighed for at 

give positivt . Og så kan jeg også godt 

lide, øh, måden at arbejde sammen på i 

pædagogfaget 

 

Tony møder uregelmæssigt op, men fortæller, at han dyrker venskaber med nogle andre mandlige 

studerende, hvor de også udveksler pædagogiske erfaringer. Han oplever selv, at han er god til at 

gribe nogle af de teoretiske begreber, som han synes giver mening og så spekulere videre over dem 

og give dem betydning i forhold til sine egne erfaringer. Anerkendelse og inklusion er nogle af de 

begreber og teorier, som han selv peger på som meningsfulde, men han læser ikke ret meget, 

fortæller han.  

Den syvende studerende, vi har talt med, er holdt op og var ikke interesseret i at tale med os igen. 

Vi kalder hende Tea, og har lavet en oversigt over hendes baggrund her: 

 

Tea 23 10 klasse 

HG (ikke 

gennemført) 

SOSU (ikke 

gennemført) 

Arbejder på et bosted vor 

voksne handicappede. 

Da hun arbejdede på 

plejehjem, gik hun ned 

med stress, fordi hun tog 

det hele ind 

Tea har altid vist hun burde arbejde med 

mennesker, og kommer fra en familie hvor hendes 

mor også har arbejdet på feltet. Derfor kender hun 

også omkostningerne ved det. Tea er ambivalent, 

idet hun på den ene side er helt klar på at hun ved 

hvad der er vigtigt: Jo jeg ved lige præcis, hvad det 

handler om. Det handler om, hvad for et blik de 

har i øjnene. Mens hun på den anden side også 

ved at man skal være stærk, man skal have en 

stærk personlighed 

  

Både Tony og Tea har erfaringer med i deres bagage, der gør, at de har et tæt personligt kendskab 

til, hvad det vil sige at arbejde med mennesker, som er i udkanten af samfundet. Det er meningsfuldt 

for dem at bevæge sig i det felt, men det er også en sag, der kommer tæt på deres personlige 

erfaringer og værdier. Skal de videre med dét projekt, så skal de selvfølgelig have den faglige ballast, 

men de skal også opleve, at de bliver mødt i deres engagement og erfaringer, og opleve at de 

gennem mødet får styrket og reflekteret deres personlige ressourcer. Meget tyder på, at det ikke 

sker i en uddannelsespraksis, hvor de møder mange undervisere, mange gode viljer og emner, og 
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hvor de studerende, vi har talt med, oplever, at spørgsmålet: ”hvordan vil du være pædagog?” kan 

besvares mere eller mindre frit. 

Sammenhæng 

I vores rapportering om forløbet i Overby begynder vi med en beretning om, hvordan en underviser 

skaber et rum som de studerende efterfølgende indtager. Det er morgen, der er klassisk klavermusik 

og dæmpet belysning denne novemberdag, og når timerne først er begyndt, er de studerende 

medlevende, de tænker højt, undersøger, ytrer sig, og tænker sig også om. Det handler om identitet 

og interkulturel kommunikation.  

De undervisere vi følger i Overby er, ligesom i Storkøbing, optaget af, at de studerende bringer sig 

selv i spil, både i forhold til det faglige indhold og i forhold til hinanden. Det, der i hele uddannelsens 

historie frem til den nuværende bekendtgørelse er benævnt som ”personlig udvikling” anses som 

vigtigt, og det er en udvikling, der kommer lige så meget af de studerendes indbyrdes møder, som 

den kommer af mødet med undervisere og stof. 

Og her, i Overby, ser det ud til, at didaktik, curriculum og organisering af uddannelsen hænger 

sammen. De studerende træder ind i et uddannelsesrum, som der er skabt en vis konsensus omkring 

på stedet, og de gør de forventninger, der er til dem til deres egne.  Efter et halvt år er der én 

studerende af de 29, der begyndte på holdet, der er holdt op. Han blev gelejdet ud af uddannelsen, 

da underviserne blev opmærksomme på, at han ikke indtog rummet, de talte med ham, det gjorde 

uddannelseslederen også, og enden på det blev, at han sikkert kunne blive en god pædagog, hvis 

han ville, men at han var et sted i sit liv, hvor der var andet, der fyldte. De studerende vi har talt 

med, er glade for deres uddannelse og synes – på nær én- at der dog er sket helt utroligt meget i 

løbet af det første semester. Det, der er iøjnefaldende for os, er, at de studerende i den grad oplever, 

at de er del af et samlet hold, hvor folk godt nok er forskellige, men hvor man er sammen på vej. De 

studerende ser hinanden som forskellige, men vi hører ikke på noget tidspunkt, at de kategoriserer 

sig selv eller hinanden som hørende til en speciel gruppe.  

Også her vil vi derfor introducere dem, for at se om de måske ligner hinanden alle sammen, eller 

om de bare er meget anderledes end de studerende vi mødte i Storkøbing 

 

Navn  alder Uddannelse Erfaring  baggrund 

Sonja 30 For at blive pædagog tog 

Sonja 9 ´kl. VUC, 10. kl VUC, 

HF enkeltfag. Hun prøvede 

også SOSU uddannelsen 

Frivilligt arbejde med 

psykisk syge og 

ungdom. Praktikker i 

børnehave og 

vuggestue 

Er enlig mor med kæreste, er 

vokset op i byen, kender til et liv 

med misbrug og psykisk sygdom i 

familien, og kender også 

institutionsliv indefra. Er rigtig vild 

med mennesker, ”så det er 

egentlig derfor jeg er her, jeg 
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elsker bare sådan mennesker der 

har det sådan lidt…”  

Peter 25 Har læst og afbrudt tekniske 

og medie- uddannelser. 

Gymansial baggrund? 

”Jamen jeg har altid 

haft nemt ved børn, 

tænker jeg. Jeg har 

altid været den mine 

fætre og kusiner gerne 

ville lege med” 

”Og, du matematiker” bryder hans 

studiekammerat kærligt, 

anerkendende og også drillende 

ud i fællesinterviewet. Vi ved ikke 

så meget om Peter, andet end at 

hans selv oplever, at sidste 

uddannelseschance er 

pædagoguddannelsen, at han er 

optaget af, at der er nogen der er 

langt bagud i skolen, og at det er 

slemt for dem, og at det kunne 

være fedt hvis han kunne være 

med til at præge dem, så de ikke 

bare sidder i deres egen verden 

Mie 34 Har taget 10 kl og HF og 

begyndte på en SOSU 

uddannelse 

Har prøvet at være i 

børnehave, 

fritidshjem, SFO 

Er samboende og har et barn, og 

vejen til pædagoguddanenlsen 

har, ligesom livet været ”sådan 

lidt op og ned og fra side og til 

anden vej.” Men hun blev klar 

over at hun ikke ville bruge sit liv 

på at være salgsmedarbejder, og 

”så sagde min svigermor til mig, at 

’du ville squ være en skidegod 

pædagog’” 

 

Erika 21 HF Barnepige, 

idrætsforening 

Kommer fra en mindre by i 

oplandet, og har altid gerne ville 

have noget med mennesker at 

gøre, opfatter sig som følsom, og 

vil helst arbejde med almindelige 

børn. Sætter også pris på at der 

som regel er stabilitet i et 

pædagogjob.  

Erik 22 Gymnasium Har arbejdet i 

børnehave, SFO, med 

udviklingshæmmede  

Har en særlig grund for at være 

taknemmelig for livet, og dernæst 

verdens kærligste mor, ”så det har 

jeg altid haft lyst til at give videre.” 

Drivkraften er ”det at lave en fed 

hverdag for dem” 

Birgitte 40 Køkkenassistentuddannelse, Dagplejemor i fire år 

 

Kommer fra en mindre by i 

oplandet, hvor hun bor med sin 
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Dagplejemor,  SOSU hjælper 

med arbejdsskade, så hun 

tog 10 kl og HF for at 

komme videre hertil 

familie. Satser på skole-fritid fordi 

det er mindst belastende for 

hendes krop (hun har en 

slidskade). Vil gerne arbejde med 

de børn, der trænger til noget 

ekstra omsorg og noget ekstra 

støtte. 

 

Som vi ser det, er der klare forskelle mellem de studerende, vi har interviewet i Overby, og så dem 

vi talte med i Storkøbing. Gennemgående er den lokale tilknytning større, færre har en gymnasial 

uddannelse og flere har skullet gøre sig store anstrengelser for at kvalificere sig til uddannelsen i 

deres voksne liv. Forskellene kan meget vel skyldes, at vores rekruttering af studerende har været 

forskellig. I Overby har en af underviserne været med til at opfordre nogle studerende, vel vidende 

at vi gerne ville tale med studerende med forskellige livserfaringer. I Storkøbing havde underviseren 

ikke dét kendskab til de studerende, så det var svært at opfordre bestemte studerende, hvorfor vi 

endte med at rekruttere ved at bede de studerende selv at melde sig, hvorefter vi så efterfølgende 

udvalgte 7 af dem, med afsæt i nogle korte præsentationer, de havde lavet en af de første dage på 

studiet. Tal fra uddannelses- og forskningsministeriet bekræfter imidlertid, at der på de to 

uddannelsessteder er forskel på de studerendes uddannelsesmæssige forudsætninger, når de 

begynder på studiet:  

 

 uddannelsesbaggrund 

 uoplyst gymnasial HF EUD andet 

Storkøbing 8,5% 23,5% 28,5% 10,9% 18,5% 

Overby 2,5% 17,2% 26,5% 10,8% 30,4% 

Oplysninger fra UFM: Søgning og optag på videregående uddannelser, tal fra 2018 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-

sogning-og-optag/ansogere-og-optagne-fordelt-pa-kon-alder-og-adgangsgrundlag 

Hvorfor de forskelle? 

Da vi møder og interviewer de 6 studerende i Overby, oplever vi dem som en, i udgangspunktet, 

temmelig heterogen gruppe, der så på forunderlig vis bliver smeltet sammen og oplever et 

forpligtende fællesskab i pædagoguddannelsens uddannelsesrum. Det bekræfter vores oplevelse 

af, at underviserne sætter pris på og giver plads til forskellighed. Der er dog umiddelbart ingen grund 

til at antage, at det særligt skulle være forskellighed i studentergruppen, der bevirker, at de 

studerende oplever sammenhæng og mening i Overby, og fragmentering i Storkøbing. Desto mere 

bemærkelsesværdigt er det, at der er markant mindre frafald, såvel i timerne som i studiet, og at 

der ikke er noget i vores gruppeinterviews sidst på semestret, der indikerer, at der i samme grad har 
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udkrystalliseret sig forskellige grupper, der i de studerendes positioneringer rangordnes fra kerne 

til periferi. Til gengæld virker det, som om de studerende i Overby, også sidst på semestret, 

gennemgående befinder sig godt i de grupper, de har arbejdet i, og at de har lyst til og mod på 

fortsat at blande sig med hinanden i uddannelsesrummet.  

Da det ikke ser ud til, at det er forskellighed i studentergruppen, der kan forklare, hvorfor der det 

ene sted bliver sammenstød og det andet sted sammenhæng, må vi se på forhold, der har at gøre 

med uddannelsens tilrettelæggelse. 

Bekendtgørelsen er den samme, de gældende videns- og færdighedsmål er ens, ligesom 

kompetencemålet er det. Men det er studieordningerne ikke. I Overby opererer man med semestre 

med temaer, ikke med moduler. Uddannelseslederen og underviserne oplever, at det giver nogle 

frihedsgrader, som vi kan se forvaltes på nogle måder, der ser ud til at give mindre fragmentering. I 

Overby fortolkes bekendtgørelse og mål aktivt og på baggrund af nogle klare forestillinger om, hvad 

der skaber en god pædagoguddannelse for de studerende, og uddannelsesleder, og undervisere 

oplever herigennem at have et vist råderum i forhold til at forme, tilrettelægge og fortolke det fælles 

pædagogiske projekt, som uddannelsen derfor også bliver til. Man kan godt være uenige og have 

hver sit fagområde, men der er også et klart ”vi”, som vi allerede stødte på, da vi besøgte stedet for 

første gang. Vi var blevet inviteret, og mødte et helt hold undervisere der sammen med lederen 

repræsenterede forskellige dele af uddannelsen m.h.t. fagområder, specialiseringer og 

grundfaglighed. Mødet foregik i et mødelokale på første sal, hvor vi så en del skilte med fine 

stillingsbetegnelser: her var der plads til det øverste ledelseslag i UCet, men uddannelseslederen 

havde sit kontor nedenunder, tæt på personalerummet, på en gang hvor også de studerende ofte 

passerer. Da vi sagde noget om ”direktionsgangen” var replikken fra uddannelseslederen, lidt i spøg 

og lidt i alvor, at det var meget godt, de kunne sidde deroppe, ”så vi andre kan få fred til at 

koncentrere os om vores arbejde.”  

Fælles for den øverste ledelse, under hvis ansvar studieordningen er udarbejdet, og den lokale 

ledelse, er, at man tager afsæt i spørgsmålet, hvad uddannelsen skal være godt for, og at man først 

efter besvarelsen af dét spørgsmål, ser på den konkrete indretning og organisering. I besvarelsen af 

spørgsmålet hvad uddannelsen skal være godt for, holder man sig til bekendtgørelsen, og peger på 

de bredt formulerede kompetencemål som dét uddannelsen skal rette sig mod, frem for de noget 

mere specifikke, men også tendentielt fragmenterende videns- og færdighedsmål. Organiseringen 

af undervisere og studerende, men også organiseringen af undervisningen i temaer er valgt, fordi 

man formoder og forventer, at uddannelsens formål (svaret på hvad uddannelsen skal være godt 

for plus kompetencemålene) bedst kan nås gennem en organisering, hvori man opererer med 

længerevarende temaer og relationer fremfor (korte) moduler. Uddannelseslederen fortæller også, 

at noget, der har haft stor betydning for dem, er, at evaluering af den uddannelse, der blev 

gennemført under 2006-bekendtgørelsen, viste, at det ikke var lykkedes at få teori og praksis til at 
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spille godt nok sammen. Derfor har man i Overby konsekvent lagt sig fast på, at det skal være synligt 

at uddannelsen er professionsrettet, og at der løbende skal være møder mellem professionen og 

uddannelsen. Det udmønter sig helt konkret i Lav-en-institution-projektet på første semester. 

En anden forskel mellem de to uddannelsessteder er, at uddannelsen i Overby nok er blevet en del 

af pædagoguddannelsen i et UC, men at der går en ubrudt historisk linje fra seminariet i Overby til 

den nuværende pædagoguddannelse i Overby. Der har ikke været en fusion mellem to 

pædagoguddannelser, og man bor fortsat i de samme bygninger, som man har boet i siden 1989. 

Det kan også siges på den måde, at det har været nødvendig med kraftig ekstern tilpasning, men at 

den interne integration har kunnet følge med. Vi er ikke i tvivl om, at det har betydning, at 

sammenlægninger af medarbejdergrupper og uddannelsestraditioner ikke har taget fokus, men at 

man har kunnet bygge videre på en kulturel viden og kontinuitet. Derudover fortæller de 

undervisere, vi har talt med og også uddannelseslederen, at man lægger vægt på teamkoordinering 

og på at betragte uddannelsen som et hele, som alle arbejder sammen om. Det har formentlig også 

betydning, at man årligt har et optag på godt 200 studerende i Overby, mens man i Storkøbing har 

ca. 550 nye studerende hvert år. Opgaven og fællesskabet er simpelthen mere overskueligt. 

Da vi efter 2 semester var klar til at fremlægge foreløbige analyser af uddannelsesrummet i Overby, 

viste vi en model, hvor vi i midten angiver, at der tilsyneladende er en velfungerende interne 

integrering, som gør, at der skabes sammenhæng i hele styringskæden, fra bekendtgørelsen til 

lærerpersonligheden, og fra lærerpersonlighed til bekendtgørelse. Modellen ser sådan her ud: 

 

 



108 
 

  
 

Det er især den sidste kæde, altså det, at underviserne oplever og formidler sammenhæng mellem 

det, de betragter som værdifuldt og betydningsfuldt (i figuren beskrevet som lærerpersonlighed) og 

bekendtgørelsen, der er bemærkelsesværdigt. Det er med det afsæt, at der, som vi kan se det, 

skabes et særligt uddannelsesrum, hvor de studerende udfordres på mange planer:  

• de udfordres af teori 

• de udfordres af at skulle forholde sig til og bevæge sig ind i professionsfeltet med det samme 

• de udfordres af at skulle stå frem, ikke mindst i forbindelse med øvelser i de æstetiske fag 

• de udfordres af at skulle reflektere over egne erfaringer, værdier og holdninger 

• de udfordres af at skulle forholde sig til hinanden 

• de udfordres af at skulle fungere som personalegruppe med fokus på sagen 

• Alle disse udfordringer kunne nok få nogen til at stå af, men det sker ikke. Vores indtryk er, at 

det ikke mindst er fordi underviserne skaber et pædagogisk miljø, hvor de selv er udøvere af 

pædagogik, med stor opmærksomhed på, hvordan man ikke bare udfordrer, men også skaber 

rammer for at mennesker selv kan udvikle sig. Når de studerende skal finde svar på, hvordan de 

vil være pædagoger, står de ikke alene med ansvaret for at finde svar. De møder en undervisning 
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og bliver deltagere i et uddannelsesrum, hvor de møder pejlemærker i curriculum, pædagogik 

og didaktik. 

 

Hvordan inviteres de studerende ind i faget, og hvordan finder de selv veje og måder 

at træde ind i faget på? 
I vores analyser af de aktiviteter, vi har fået indblik i på første semester, danner Overbys første 

semester og de studerendes orienteringer heri et modbillede til Storkøbing  - og omvendt. Der 

tegner sig i vores analyser et billede af to uddannelsessteder, der med udgangspunkt i den samme 

bekendtgørelse, producerer temmelig forskellige uddannelsesforløb og uddannelsesrum, der også 

skaber forskellige måder, hvorpå de studerende inviteres ind i faget, som selvfølgelig også giver 

forskellige muligheder for, hvordan studerende selv kan finde veje.    

Indtil nu, har vi i afsnittet lagt vægt på uddannelse som en praksis, der opleves og vurderes (positivt, 

negativt og ofte modsætningsfuldt) af de nærmest implicerede, undervisere og studerende. Vi har 

behandlet og betragtet disse oplevelser som interessante, troværdige og relevante indgange eller 

veje til at forstå og få indsigt i, hvordan pædagoguddannelse gøres, og hvad der er betydningsfuldt 

for hvem i denne gøren. Vi har i det foregående underbygget de vurderinger, der implicit eller 

eksplicit fremgår af vores analyser af de to forløb på første semester, ved at henvise til studerendes 

og underviseres udsagn og oplevelser.  

Læseren af afsnittet om første semester vil utvivlsomt have bemærket, at vi gennemgående 

beskriver forløbet i Overby som bedre og mere sammenhængende end forløbet i Storkøbing. Vi gør 

det på en forholdsvis transparent måde, fordi vi hele tiden underbygger vurderingerne med 

referencer til underviseres og studerendes oplevelser og udsagn. Men, kan man med rette spørge: 

danner underviseres og studerendes oplevelser og udsagn om uddannelsen nødvendigvis det 

ultimative vurderingskriterium? Er gode oplevelser ensbetydende med god uddannelse? Og hvad er 

i det hele taget kriterierne for den normativitet, som er til stede i vores analyser? Vi vil derfor i det 

følgende tematisere spørgsmålet om, hvad der kan udgøre kriterier for en god uddannelse til 

pædagog. Vi begynder med at identificere forskellige måder at forstå og værdisætte 

pædagoguddannelsen på, og de deraf følgende forskellige måder at tænke uddannelsen. Først en 

tilgang til at forstå uddannelse, der står i kontrast til en tænkning, hvor uddannelse betragtes som 

en ydelse, som en vare der skifter hænder. Og hvor det handler om, hvad det er for en kontrakt, der 

er indgået mellem udbyder/producent og rekvirent/konsument og om, hvorvidt den overholdes. 

Derefter introducerer vi en tredje tænkning, der tager afsæt i en substantiel forståelse af, hvad 

professionsudøvelsen går ud på, nemlig at udøve pædagogik med den deraf implicerede forståelse 

af den pædagogiske relation mellem underviser/pædagog og studerende/barn. Vi påpeger, at det 

ser ud til, at undervisere og studerende i deres vurderinger og erfaringer stiltiende refererer til den 

substantielle forståelse. På baggrund heraf afslutter vi med at give et bud på, hvad der er vigtigt, 
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når de studerende skal inviteres ind i faget og selv skal finde vej, hvor vi både refererer til vores 

undersøgelse og til den substantielle forståelse af faget pædagogik.  

Vurderingskriterier for hvad der udgør en god uddannelse 

Et legitimt kriterium for god uddannelse er, at uddannelsen gør det, den skal ifølge bekendtgørelsen. 

De studerende skal have et læringsudbytte, der svarer til de kompetence- og videns- og 

færdighedsmål, som er beskrevet der. Det betyder, at uddannelsen skal give de studerende 

mulighed for at opnå disse mål, dvs. at de studerendes læring i forhold til målene skal faciliteres. 

Bekendtgørelsens uddannelsestænkning bygger på en forestilling om, at uddannelse er en vare, der 

består af en lang række delleverancer, som sigter mod bestemte videns- og færdighedsmål. Varen 

tilbydes af professionshøjskolen, den tilbydes transparent, idet varen og dens leverancer er 

beskrevet, så den studerende ved, hvad han eller hun vil få. Når den studerende så vælger 

uddannelsen, indgår hun eller han en form for kontrakt med uddannelsen, der siger: hvis 

uddannelsen leverer, skal jeg tage imod. Dermed pådrager den studerende sig et ansvar for egen 

læring, forudsat at professionshøjskolen stiller op med passende læringsfacilitering.  

Med udgangspunkt i den uddannelsestænkning gør uddannelsen i Storkøbing det godt, idet det, i 

princippet, hele tiden er transparent, hvilke videns- og færdighedsmål der faciliteres. Det, som så 

ikke er så godt, er, at der blandt de studerende opstår en hård kerne og en periferi, hvilket tyder på, 

at der er et betydeligt antal studerende, der ikke i tilstrækkelig grad tager ansvar for egen læring. 

De er, som kammeraterne også siger, dovne eller uengagerede. Følger man denne 

uddannelsestænkning er der to mulige konsekvenser, man kan drage heraf. Den ene er at 

konstatere, at der er studerende, der ikke opfylder deres del af kontrakten, som de derfor må løsnes 

fra. Den anden mulighed er at konstatere, at der er studerende, der ikke er parate til at tage ansvar 

for egen læring. De skal derfor skal have hjælp til det, hvad enten det er i form af, at de tilegner sig 

bedre studieteknik eller i form af, at de sanktioners for ikke at tage ansvar.  

Den form for vanskeligheder som vi har signaleret i Storkøbing og som resulterer i, at der er et 

udskilningsløb, hvor nogle studerende kommer i den hårde kerne og andre i periferien, er også 

signaleret af andre, herunder Evalueringsinstituttet (Danmarks Evalueringsinstitut, 2018a). Blandt 

andet derfor er der, i efteråret 2017, nedsat en Følgegruppe for pædagoguddannelsen i regi af 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet med Følgegruppen er, at Ministeriet og 

professionshøjskolerne kan samarbejde om hurtigt og effektivt at identificere problemer og 

løsninger i relation til pædagoguddannelsen for at understøtte pædagoguddannelsens kvalitet og 

de studerendes samlede læringsudbytte (Følgegruppen for Pædagoguddannelsen, 2018). Som 

opfølgning på forskellige undersøgelser, der peger på ”problemer med studieintensitet”, har man i 

dette regi udarbejdet en handleplan bestående af 9 initiativer. Et af dem er en ny tilrettelæggelse 

af grundfagligheden, med det formål at skabe mere kontinuitet og fordybelse for de studerende på 

første studieår. Dette punkt handler i høj grad om didaktikken og tilrettelæggelse af uddannelsen, 
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og erfaringerne fra vores to undersøgelser peger da også på, at det kan have væsentlig betydning 

for de studerendes deltagelse og udbytte af undervisningen. Andre punkter er: 

• synliggørelse af fuldtidsstudier gennem ugeplaner 

• øgede studiekompetencer gennem studiestartundervisning og tilrettelæggelse af uddannelsen 

• kortlægning af omfanget af aflyste timer og erstatningstimer 

• tidligere udprøvning 

• mødepligt til planlagt undervisning i grundfagligheden 

• mere krævende prøver 

• skærpelse af bedømmelsesgrundlaget 

• udvikling af best practice for studiedagene 

• Det sidste punkt, der ikke er relevant i forhold til 1 semester, har en tydelig didaktisk komponent, 

men indtrykket af 6 af de øvrige 7 punkter er, at de peger på disciplineringsteknikker, eller med 

et mere positivt udtryk: hjælp til, at de studerende kan tage ansvar for egen læring. Det syvende 

punkt handler om aflyste timer og erstatningstimer, og skal minde uddannelsesledelsen om dens 

ansvar for, at de studerende får den undervisning, de skal have, sådan at uddannelsesstedet 

efterkommer sin del af kontrakten. 

 

Set i relation til vores undersøgelser på første semester i Storkøbing kan man sige, at seks af de otte 

punkter temmelig direkte retter sig mod at gøre periferien mindre og den hårde kerne større. Det 

er en tilgang, som set fra kontraktperspektivet giver god mening, men det er, som vi ser det, også 

en tilgang, der tager det udgangspunkt, at uddannelsens indhold, didaktik og organisering er gode 

nok, og at problemet er, at der skal skabes muligheder for og incitamenter til, at de studerende  i 

højere grad tager ansvar for egen læring. At det ikke bare er vores udlægning bekræftes af, at den 

daværende minister, Tommy Ahlers, i den pressemeddelelse, der annoncerer Følgegruppens 

handleplan, skriver at ”der er brug for at have mere hånd i handske med de studerende på 

pædagoguddannelsen, hvis der skal ske et løft af kvaliteten” (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2018). Og dog er det ikke entydigt. Punktet vedrørende ”ny tilrettelæggelse 

af grundfagligheden”, peger på, at der skal arbejdes med uddannelsens indhold, didaktik og 

organisering: der skal ”implementeres længere sammenhængende forløb (…) med det mål at skabe 

mere kontinuitet og fordybelse for de studerende på første studieår”, hvilket ”kan ske indenfor den 

eksisterende bekendtgørelse” (Følgegruppen for Pædagoguddannelsen, 2018).  

Følgegruppen tager således et dobbelt perspektiv på, hvad det vil sige at lave en god 

pædagoguddannelse. Med afsæt i, at kompetence-, samt videns- og færdighedsmålene fra 

Bekendtgørelsen definerer rammen for uddannelsen, satser man på forbedring af uddannelsen 

gennem ”mere kontinuitet og fordybelse”, der kan opnås ved at modulerne på første år ikke 

længere skal ses som uafhængige af hinanden (”længere sammenhængende forløb”) OG gennem 

forskellige læringsfaciliteringstiltag, der skal give de studerende større mulighed for og incitament 

til at tage ansvar for egen læring. Blandt lærde kan det sikkert diskuteres om det implicitte brud 
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med moduliseringen på det første år er indenfor eller udenfor Bekendtgørelsens rammer, men 

gennem Følgegruppen taler statsmagten, der tager sig den frihed selv at definere tiltaget indenfor 

rammerne.   

 

Lad os nu vende tilbage til spørgsmålet om, hvad kriteriet eller kriterierne for en god 

pædagoguddannelse er eller kan være. Vi har præsenteret to bud eller forståelser, som er udbredte 

i relation til uddannelsen. Det ene siger, at kriteriet for en god pædagoguddannelse er de 

studerendes og underviseres positive udsagn om og erfaringer med uddannelsen. Det andet bud er, 

at en god pædagoguddannelse er en uddannelse, der følger Bekendtgørelsen, og hvori både 

uddannelsesstedet og de studerende overholder den transparente kontrakt, der er givet gennem 

Bekendtgørelsens specificering af kompetence-, videns- og færdighedsmål. 

De to forskellige former for kriterier fører til forskellige vurderinger af, hvad der foregår på 1. 

semester i hhv. Storkøbing og Overby. Udsagns- og oplevelseskriteriet peger på, at Overby gør det 

godt, og Storkøbing mindre godt. Bekendtgørelses-kontrakt-kriteriet peger på, at Storkøbing i 

princippet gør det, der skal til, for at professionshøjskolen overholder sin del af kontrakten, mens 

der er visse problemer i forhold til de studerendes overholdelse af kontrakten. I Overby er 

situationen mere broget, da transparensen er mindre, mens det dog ser ud til at de studerende 

overholder deres del af kontrakten, og mærkværdigt nok ikke savner transparensen i forhold til 

bekendtgørelseskontrakten. Man kunne også sige det på den måde, at man i Overby tilsyneladende 

har dannet en lokal og kulturelt bestemt forståelse af Bekendtgørelsen, hvilket kan være 

uhensigtsmæssigt i forhold til, at der er nationale standarder. 

Det er iøjnefaldende at begge kriterier er operationelle og også ofte væver sig ind i hinanden: ”God 

uddannelse er dét, som de involverede oplever og benævner som god uddannelse”, og ”god 

uddannelse er uddannelse hvori begge parter, professionshøjskolen og de studerende, lever op til 

deres bekendtgørelses-kontraktlige forpligtigelser”. Ingen af disse kriterier siger imidlertid noget om 

substansen af, hvad en god pædagoguddannelse er, altså om, hvad det er pædagoguddannelsen 

skal gøre godt for, og hvad det er for en praksis, uddannelsen retter sig mod. Det er derfor 

underforstået, at man i begge tilfælde stiltiende går ud fra, at dét, der henholdsvis erfares og er 

udspecificeret i delleverancer, er af en sådan beskaffenhed, at det fører til dèt formål, som også er 

formuleret i bekendtgørelsen:  

 

”Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig 

professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i 

samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver 

i et samfundsmæssigt perspektiv.” (BEK nr 354 af 07/04/17, 2017). 
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Pædagogiske kriterier for vurderinger af pædagoguddannelsen 

Når vi i vores rapportering overvejende tager studerendes og underviseres udsagn og erfaringer 

med uddannelsen for gode varer og som legitimt udgangspunkt for en vurdering af uddannelsens 

kvalitet, så er det, fordi vi, i informanternes udsagn og erfaringer, finder referencer til et mere 

substantielt kriterium for en god pædagoguddannelse. Både underviserne, uddannelseslederne og 

de studerende refererer nemlig, sådan forstår vi det, til en forståelse af pædagogik og pædagogisk 

faglighed som en praksis, der har som sit omdrejningspunkt, at pædagogen formidler væsentlige 

værdier. Underviseren i Storkøbing taler om, at uddannelsen må rette sig mod at skabe 

menneskemøder, fordi pædagogen skal kunne indgå klogt og kvalificeret i menneskemøder. I 

Overby taler undervisere og studerende om at ”træde frem”, og om at uddannelsen – og 

pædagogen skal dyrke mangfoldighed. Én af de studerende, en yngre kvinde, udtrykker det, både i 

det første interview og i gruppeinterviewet, med disse ord: ”jeg er begyndt sådan, at blive mere 

menneskekender”. Vi genkender i sådanne udsagn, i praksis, og også ind i mellem i savnet af en 

praksis, en opfattelse af, at ”personlig udvikling” og ”social ansvarlighed” er væsentlige værdier i en 

uddannelse til pædagog, fordi det også er disse værdier, man skal arbejde med i professionen. I 

udtrykket ”menneskekender” genfinder vi en forståelse af, at der i pædagogik er en 

grundlagsproblematik, der handler om, at opdragelse til selvstændighed og social ansvarlighed 

nødvendigvis må foregå i et samspil, hvor pædagogen må tilbyde rammer, indspil og modspil, der 

gør, at den anden selv danner selvstændighed og social ansvarlighed. Der er altså, i vores 

informanters oplevelser af, hvad der er betydningsfuldt i pædagoguddannelsen som indføring i 

faget, en klar forestilling om professionens moralske og pædagogiske orientering (Mockler, 2011). 

 

Denne substantielle forståelse af pædagogik, som noget der handler om at aktualisere de kulturelle 

værdier personlig udvikling/selvstændighed og social ansvarlighed, og som en praksis, der er 

kendetegnet af en grundlagsproblematik, som implicerer, at der er en gensidig afhængighed mellem 

pædagog og barn/bruger, fordi ingen af dem alene kan aktualisere det, som er pædagogikkens mål, 

er ikke en forståelse vi finder på til lejligheden. Det er en forståelse og en indsigt, en viden kan man 

sige, der har kulturel og historisk resonans (Jørgensen et al., 2019;  Rothuizen, 2015;  Togsverd, 

Jørgensen, et al., 2017), og som er og har været kulturbærende i pædagoguddannelsen ( Rothuizen 

& Togsverd, 2019a; Tuft, 2015a). Pædagogikken, som vi kender den, er blevet til i det moderne 

samfund, som et svar på den bevægelse, hvori relationen mellem den enkelte og fællesskabet løsnes 

og opdragelse af kommende generationer derfor også bliver et anliggende, mennesker må forholde 

sig praktisk og filosofisk til. I moderniteten skal barnet ikke længere simpelt vokse op efter 

forudgivne billeder. Hverken det verdslige billede, hvor barnet skal træde i forældrenes fodspor eller 

det religiøse, hvor barnet bliver til i Guds billede kan gøre det. Barnet skal nu vokse op til at realisere 

muligheder og med frihed til at overskride det bestående. Opdrageren (eller pædagogen) kan ikke 
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nøjes med at have viden om barnet, for barnet er altid mere og andet end den viden, man kan have 

om det, og derfor bliver åbenheden for mangfoldighed og menneskemødet helt centralt. 

Pædagogen heller ikke bare udføre erfarings- eller vidensbaserede teknikker, der bringer barnet 

derhen, hvor pædagogen vil have ham. Pædagogen skal være menneskekender og opøve 

pædagogisk takt, der gør det muligt for barnet at komme frem i et forpligtende fællesskab. (Biesta, 

2014; Jørgensen et al., 2019, Kapitel 7,8; Løvlie, 2015; Manen, 2015;  Rothuizen, u.å.-a, 2015). 

Det er, som vi ser det, netop disse kriterier for vurdering af uddannelsen, som undervisere og 

studerende bringer i spil. Lytter man aktivt til værdierne og den pædagogiske og moralske 

orientering i informanternes udsagn, så resonerer de med denne substantielle forståelse, og det er, 

for os at se, på ingen måde en tilfældighed. Vores informanter trækker på og forbinder sig til nogle 

grundfortællinger, og det vil sige en grundlæggende viden og forståelser, der er indlejret i og 

formidles og overleveres gennem pædagogisk praksis og professionsforståelse ( Togsverd, 

Jørgensen, & Rothuizen, 2018), og som derfor også har været eksplicit formuleret i de love og 

bekendtgørelser, der har reguleret uddannelsen af pædagoger i perioden fra 1953 (den første 

Bekendtgørelse) til 2007 (den sidste Lov (LBK nr 315, 2006) (Tuft, 2015b). Vi læser således den 

substantielle forståelse i formuleringer af formålserklæringen i 2007-uddannelsen, som havde 

ordlyden: ”Uddannelsen skal bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling, herunder de 

studerendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” Og vi genfinder 

tydelige spor af de to værdier i Lovbekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser, hvor de fortsat indgår i formålsbeskrivelsen:  

”Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til at varetage praksisnære 

erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal endvidere udvikle til selvstændighed, 

samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne 

til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (LBK nr 790 af 09/08/2019, 2019).”  

 

Desværre har man i den aktuelle uddannelsesbekendtgørelse helt udeladt begrebet ”personlig 

udvikling”.  

Det er tydeligt, at denne substantielle, fagligt begrundede, forståelse af hvad pædagogik går ud på, 

og derfor også af, hvad pædagoguddannelsen skal gøre godt for og være kendetegnet af, står i et 

spændingsforhold til den styring af uddannelsen, som er impliceret i bekendtgørelsens 

uddannelsestænkning. Hvor vi i vores analyser fremhæver det, som underviseren i Storkøbing kalder 

menneskemøder og lederen fællesskab som betydningsfulde og værdifulde kriterier og 

orienteringspunkter i uddannelsen, lægger bekendtgørelsen op til en kontrakttænkning. 

Kontrakttænkning forudsætter et møde mellem ligeværdige og frie partnere, der frivilligt indgår en 

kontrakt, hvori begge parters rettigheder og pligter er fastlagt. Et pædagogisk møde er imidlertid 

ikke et møde mellem ligeværdige parter, idet den ene altid har en myndighedsposition. Det hører 
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til den pædagogiske relation, at pædagogen må tage ansvar for forvalte relationen på en sådan 

måde, at den anden kan træde frem, blive voksen, myndig, selvstændig og socialt ansvarlig. 

Kontrakttænkning, der i den styringsform, som er blevet kendt som New Public Management, 

forener markedsøkonomisk (kontrakt)tænkning og bureaukratisk (kontrol)tænkning, står i 

skærende kontrast til en pædagogisk tænkning (Biesta, 2012; Masschelein & Simons, 2008; Simons 

& Masschelein, 2006; Uljens, 2017), men også til en tænkning, hvori velfærdsprofessioner ikke bare 

skal producere ydelser, men også være med til at sikre samfundets normative base ( Togsverd & 

Rothuizen, 2016). 

 

At blive inviteret ind i faget for også selv at kunne finde vejen videre.   

De studerende, vi har mødt på første semester i Storkøbing og i Overby, har gennemgående gode 

grunde til at søge ind i pædagoguddannelsen. Mange har erfaringer med pædagogisk praksis, nogle 

har så gode erfaringer, at de gerne vil kvittere for dem, ved selv at gå ind i faget. Andre har erfaret, 

at betydningsfulde andre og/eller de selv føler sig godt tilpas i pædagogiske settings, atter andre 

kender til kritiske situationer, hvor pædagoger får en eksistentiel betydning, og oplever, at de selv 

vil kunne gøre en forskel i sådanne situationer. Enkelte kommer frem til at de vil være pædagoger, 

fordi det er den uddannelse og det felt, der bliver tilbage, når de streger alt det andet, de ikke har 

lyst til eller mulighed for, ud. Motivationen er gennemgående høj, men den er også begrundet 

forskelligt og altid i relation til de studerendes specifikke forudsætninger og livserfaringer. Man kan 

sige det sådan, at den studerendes forståelse af sig selv i relation til det, at være i uddannelsen - 

den studerendes selvfortælling - har betydning for, hvordan de orienterer sig i uddannelsen. Vi kan 

se det tydeligst i Storkøbing, hvor der udkrystalliserer sig forskellige grupper, og hvor de 

informanter, der positionerer sig som ”den hårde kerne”, og som holder fast ved at være deltagere 

i uddannelsen, kender faget gennem betydningsfulde andre, typisk familiemedlemmer, som de kan 

identificere sig med. De har en viden om og erfaring med professionen, som bliver en ressource at 

trække på, sådan at de holder fast i uddannelsen. De mister ikke grebet i mødet med det åbne 

”hvordan vil du være pædagog-spørgsmål”, og ser ud til at finde måder, hvorpå de aktivt selv kan 

finde vej i faget.   

Den store variation i forudsætninger og motivationer indebærer, at de studerende vil forbinde sig 

til og finde mening i uddannelsen på forskellige måder. Mangfoldigheden er en udfordring, men den 

kan også ses som en gave, i den forstand, at mangfoldighed ikke bare noget, man skal tale om og få 

noget viden om, men også noget, man kan opleve og lære at bevæge sig i. Det er en væsentlig ting 

i uddannelsen, da pædagoger i deres virke også skal kunne aflæse og omgås mange forskellige slags 

mennesker. Man skal helst allerede under uddannelsen opleve at blive en bedre menneskekender, 

og når uddannelsen tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at der er plads til 
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menneskemøder, til udvekslinger, forundringer, dialoger, uenigheder og tvivl, udvikler den 

studerende sin selvfortælling og sit blik på andre.  

Det er fra et sådant perspektiv ikke så godt, at den dimension af uddannelsen, der handler om, at 

den studerende finder sin vej ind i faget gennem en selvrefleksion, der kommer, når man indgår i et 

forpligtende fællesskab, ikke bare er usynlig i bekendtgørelsens uddannelsestænkning, men også 

bliver marginaliseret af den, sådan som vi kan det se i Storkøbing. Der skal en del til, for at et 

uddannelsessted kan fastholde en orientering mod professionsudøvelsen og pædagogikkens 

substans, ikke mindst en rodfæstet og dynamisk pædagogisk kultur; en længere tradition for at lave 

en uddannelse, der retter sig mod praksisfeltet; og en organisation, der værdsætter lokale 

initiativer.  

Vi har set, at det tilsyneladende lykkes at invitere de studerende ind i faget i Overby. Det lykkes at 

skabe en synergi mellem undervisning i bekendtgørelsesfastlagte emner og felter, rettethed mod 

professionsfeltet, et selvstændigt projektforløb og studerendes individuelle, men også kollektive, 

oplevelse af, at det de deltager i, giver mening for dem, og for hvordan de er på vej til at blive 

pædagoger. En faktor, der bidrager afgørende til det, er, at man aktivt har bekæmpet den 

fragmentering som bekendtgørelsen kan give anledning til, helt fra UC’ets direktion og ned til den 

enkelte underviser. Her bliver næppe brug for Følgegruppens disciplinerende tiltag, mens også 

punktet vedrørende kontinuitet og fordybelse hurtigt kan overstås, for det er allerede gjort. Et af de 

tiltag man i den forbindelse har gjort, er at beslutte sig for, at det er bedre at en underviser 

underviser i det samme på to hold samme dag, end at underviser slår de to hold sammen, så man 

kan nøjes med at undervise én gang og herigennem spare ressourcer. Det afspejler sig også i de data 

vi kan trække ud af Uddannelseszoom, et databaseret værktøj i Uddannelsesguiden 

(https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/). Sammenligner man i uddannelseszoom de 

to uddannelsessteder med hinanden og med landsgennemsnittet, på de dimensioner man nu kan 

gøre det på, så er forskellene marginale. Men på et punkt er der en signifikant forskel, og det er, når 

det handler om de studerendes oplevelse af, om underviserne er gode til at give feed-back.  Man 

kan antage, at det bl.a. hænger sammen med hvordan uddannelsen er organiseret, herunder hvor 

store holdene er: 

 

Storkøbing Overby Landsgennemsnit 

Undervisning fordelt på timer 
• Store hold: 102 timer pr. 

semester 
• Små hold: 207 timer pr. 

semester 
• Undervisningsvejledning: 4 

timer pr semester 

 

Undervisning fordelt på timer 
• Store hold: 4 timer pr. 

semester 
• Små hold: 389 timer pr. 

semester 
• Undervisningsvejledning: 16 

timer pr semester 

Undervisning fordelt på timer 
• Store hold: 37 timer pr. 

semester 
• Små hold: 258 timer pr. 

semester 
• Undervisningsvejledning: 

14 timer pr semester 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/
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Mine undervisere er gode til at give 

brugbar feedback: 2.87 af 5 

Mine undervisere er gode til at give 

brugbar feedback: 3.6 af 5 

Mine undervisere er gode til at 

give brugbar feedback: 3.25 af 5 

 

 

Opsamlende kan vi sige, at når det ser ud til, at flere tager imod invitationen og finder uddannelsen 

relevant og vedkommende på første semester i Overby, ja så hænger det sammen med, at der her 

praktiseres en uddannelsestænkning, der kommer til syne på flere samtidige niveauer: Der er 

sammenhæng mellem, hvordan man organiserer de studerende og underviserne, hvordan man 

henvender sig til de studerende, hvordan man finder på forløb, og hvordan man gør rummet til et 

særligt rum, der inviterer de studerende til deltagelse og overvejelser. Der praktiseres og videregives 

væsentlige pædagogiske værdier, selvstændighed og social ansvarlighed, og nogle af de studerende 

fanger det på den måde, at et par af dem siger: ”hun er min rollemodel” om en underviser. Den 

pædagogiske tænkning og forestillingen om, hvad uddannelsen – og med den professionen - skal 

gøre godt for, siver igennem allevegne, og er forankret i en kultur, hvori de pædagogiske værdier 

spiller en stor rolle. Det første semester i Storkøbing er præget af meget mere fragmentering, og af, 

at en pædagogisk uddannelsestænkning er svær at forankre. Den findes, den praktiseres og den 

formuleres her og der og på måder, der ikke er tilfældige, for også her er der blandt undervisere, 

studerende og uddannelsesleder en klar forståelse af, hvad uddannelsen skal gøre godt for, som 

begrundes i den praksis, uddannelsen retter sig imod. Menneskemødet og fællesskabet bliver 

formuleret som betydningsfulde værdier, og også her opfordres de studerende til at finde ud af, 

hvordan de vil være pædagoger. Men i Storkøbing siver intentionerne og en pædagogiske 

uddannelsestænkning ud. Undervisere bruger mange kræfter på at samle op og skabe 

orienteringspunkter for de studerende, men budskabet, som når frem til de studerende i en 

fragmenteret hverdag bliver af nogle studerende oplevet som et relativistisk: hvad synes du selv. Vi 

kan sige det sådan, at uddannelsesrummet er utæt. Det hænger givetvis sammen med, at 

uddannelseskulturen, de pædagogiske kulturer, som er bragt sammen i fusionen og på en ny 

campus, ikke har overlevet de store eksterne tilpasninger, der skulle laves. Kultur kan overleve som 

subkultur i mindre nicher, men vil dér mere og mere fremstå som utidssvarende reminiscenser, der 

ikke bidrager til en ny organisatorisk samling. Sådan oplever uddannelseslederen det også. Derfor 

skal der ledelse til, oplever hun, i første omgang management, der sikrer, at det, der skal gøres, 

bliver gjort. Uddannelseslederen fortæller, hvordan hun lige efter sin ansættelse lå vandret i en 

længere periode for at redde akkrediteringen. Men management, strategi og handleplaner bevirker 

ikke i sig selv, at der opstår en pædagogisk kultur, hvori man er fælles om at arbejde for at realisere 

de værdier, som bærer kulturen. Management, strategi og handleplaner bevirker ikke i sig selv, at 

de mange forskellige studerende inviteres ind i faget og gradvist selv finder deres egne veje videre i 

faget. Uddannelseslederen i Storkøbing er derfor også meget bevidst om sin kulturbærende rolle, 

og anstrenger sig for at selv at praktisere de værdier, der hører til uddannelsen.  
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For os er det påfaldende og tankevækkende, at vi ikke har mødt en klar og selvstændig beskrivelse 

af en ønsket uddannelsestænkning, der tager udgangspunkt i en grundlæggende fortolkning af 

hvordan substansen af det fag, der skal uddannes til, kan forstås, fortolkes og formidles. Altså en 

eksplicit formulering af og retning for, hvad uddannelsen – og dermed professionsudøvelsen – skal 

gøre godt for. I Overby praktiseres en sådan forståelse og retning, men den er, som vi ser det, 

primært forankret i en kultur og kulturel formidling og ikke i en konsistent faglig argumentation. I 

Storkøbing hører vi den formuleret af den underviser, vi følger, som har klare referencer på, hvorfor 

hun sætter menneskemødet centralt, og hvordan hun gør det. Men hun opererer i en fragmenteret 

virkelighed. Her kan sagtens – ja der vil sandsynligvis – være kolleger, som deler tænkningen og 

forståelsen af, hvad uddannelsen skal gøre godt for. Men de bliver meget let privatpraktiserende 

individualister, hvis budskab drukner i alt det andet, som foregår samtidig. Er man oppe mod 

kræfter, der fremmer fragmentering, skal man helst kunne stille op og modgå den, både med en 

stærk kultur óg med en stærk faglighed.  
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III.2 På vej til professionen 

Denne del af rapporten handler om, hvordan pædagoguddannelsen forstås, fortolkes og forvaltes, 

og hvordan de studerende orienterer sig, når de er ved at være i slutningen af deres uddannelse. Vi 

har, i både Overby og Storkøbing fulgt undervisning, interviewet undervisere og studerende i 

forbindelse med de studieaktiviteter, der foregår på 6. semester, hvor man på begge 

uddannelsessteder har placeret det nationale modul Professionsviden og forskning. På dette 

tidspunkt i uddannelsen, er de studerende lige kommet tilbage fra deres sidste praktik, og de skal, 

som noget af det næste, i gang med deres bachelorprojekt og øvrige afsluttende eksaminer.  

For lige at ridse op har vi, på begge uddannelsessteder, interviewet underviseren og 6 af de 

studerende; vi har observeret undervisning og gruppearbejde og undersøgt diverse dokumenter i 

en ambition om at få indblik i, hvad det er for et uddannelsesrum, der skabes, hvordan og hvorfor. 

Og hvordan de studerende orienterer sig på dette tidspunkt i uddannelsen. 

Vores rapportering om uddannelsespraksis er grebet an på nogenlunde samme måde, som vi gjorde 

det i afsnit 2, der handlede om første semester. Vi begynder med at give indblik i den 

uddannelsespraksis og det uddannelsesrum, som opstår, når studerende og undervisere er sammen 

om forløbet i Storkøbing. Vi ser på, hvad underviserne og uddannelsesstedets pædagogiske og 

didaktiske intentioner er med forløbet; vi kommer helt tæt på undervisningen for at se på, hvad de 

studerende er optagede af, og hvordan de orienterer sig; og så følger vi to gruppers arbejde med 

det projekt, de skal lave i forbindelse med modulet. Efter denne forskningsfortælling om 

uddannelsespraksis på 6. semester i Storkøbing, kommer en lignende fortælling om 6. semester i 

Overby: helt tæt på feltnoter, interviewudsagn og styringsdokumenter. Efter at have ”besøgt” de to 

uddannelsessteder og de uddannelsesrum, der opstår der, læser vi de to uddannelsesrum i et 

kontrasterende perspektiv. 

Sigtet er at bidrage til indsigter i, hvordan der på dette tidspunkt i uddannelsen, i uddannelsens 

slutning, skabes rum for at de studerende danner sig en professionsidentitet, eller formuleret på en 

anden måde: Vi undersøger sammenhænge mellem uddannelsesrummet og så de måder, hvorpå 

de studerende med forskellige erfaringer med og forhåbninger til det pædagogiske projekt, de nu 

begiver sig ud i, orienterer sig. Som pædagogstuderende og i forhold til at gøre sig til pædagog.  
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III.2.A. Forskning og professionsviden i Storkøbing  

Først skal vi til det store uddannelsessted, professionshøjskolen Storkøbing. Vi begynder med at 

præsentere, hvordan forløbet er tilrettelagt på det pågældende uddannelsessted.  

Det konkrete forløb og dets tilrettelæggelse 
Forløbet om professionsviden og forskning varer 6 uger og er i Storkøbing organiseret sådan, at de 

studerende på dagtilbudsspecialiseringen er delt i 3 hold, der har hver deres underviser, som følger 

dem i modulet frem til SK2-prøven. Denne underviser støtter og vejleder dem i et projektarbejde, 

hvor de studerende i grupper arbejder med en selvvalgt professionsrelevant problematik, som de 

skal undersøge og underbygge med forskning og forskningsmetoder. Sideløbende med 

projektarbejdet er der organiseret dét, der på stedet hedder ”fællesforberedende undervisning”. 

Den fællesforberedende undervisning består af en række oplæg, der afvikles i turnus på hvert af de 

tre hold, men der er også enkelte forelæsninger for hele dagtilbudsspecialiseringen. Undervisningen 

adresserer temaer, som er beskrevet i modulets kompetencemål, videns- og færdighedsmål, 

formentlig med den intention, at man på den måde kan understøtte de studerendes projektarbejde 

frem mod SK2-prøven. Et kig på studieplanen giver indblik i, at temaerne er mange og meget 

forskellige (ganske som videns- og færdighedsmålene er det). Til den understøttende undervisning 

med oplæg en til to gange om ugen, er der lagt 23 tekster, med alt fra metodiske tekster om foto-

eller dukkeeliciterede interviews og videoobservationer; tekster om børneperspektiver; en tekst af 

Jan Kampmann om ”Barndom i forandring – set i lyset af samfundsmæssige og uddannelsesmæssige 

tendenser”; tekster om evalueringskultur; om datainformeret praksisudvikling og mere 

videnskabsteoretiske tekster om Wittgenstein og om fænomenologi.  

De studerende skal stå til regnskab for deres deltagelse i modulet på to måder. De skal for det første 

deltage i en modulevaluering, som er en længere fremlæggelse af projektarbejdet for holdet med 

efterfølgende opponering og diskussion. Herigennem godkendes deres deltagelse i modulet. 

Derudover skal de udarbejde en projektrapport, som også fungerer som grundlag for prøven i SK2, 

som er prøve for både dette og det foregående modul. Til brug for arbejdet med projektrapporten 

er der på uddannelsesstedet udarbejdet et såkaldt ”støttepapir”, som er tilgængeligt på den 

elektroniske platform Its learning. Støttepapiret er udarbejdet som en operationalisering af modulet 

og SK2 prøvens mål, og det rummer en række krav og forventninger til den opgave, som skal fungere 

som prøvegrundlag.  

Underviserens pædagogik og intentioner 
Underviseren, Grethe, fortæller selv, at hun tilhører den gamle seminarielærertradition og oplever 

sig selv som en af få, som er optaget af at modvirke det, hun oplever som en gennemgribende 

kulturforandring, hvor ikke blot uddannelsens ressourcer bliver fattigere, men også den tænkning, 
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som former hele det pædagogiske felt. Hun er tydeligt indigneret over udbredelsen af en forståelse 

af pædagogik og uddannelse, som hun opfatter som instrumentel og ødelæggende for uddannelsen, 

for undervisernes måder at varetage deres opgave og for de kommende pædagogers måder at 

tænke pædagogik. 

Derfor er det – i hendes optik – så meget desto mere væsentligt, at de studerende lærer at tænke 

selv og at danne sig deres egen holdning til, hvad der er det gode og det rigtige, og det præger 

hendes undervisning. I vores interviews og mange samtaler med hende, fortæller hun forskellige 

historier, der viser, at hun sætter en dyd i at være kritisk, men også at have tillid til, at de studerende 

handler fornuftigt, har gode grunde til at leve og gøre som de gør, og at de skal mødes med tillid og 

interesse.  

Grethe oplever, at modulet og måske særligt uddannelsesstedets ambitioner med den 

fællesunderstøttende undervisning er lige vel ambiciøse og i grunden kun bidrager til 

instrumentalisering og dekvalificering:  

Grethe: ”Nej. Altså, de kan jo ikke nå på fjorten dage, er det jo, at sætte sig ind i 

videnskabsteori og slet ikke i forskellige retninger.[…] Men det der med at sidde og 

mosle med det selv, det er der jo slet ikke plads til.”  

For at understøtte og stilladsere, at de studerende også skal øve sig i at skrive en større selvstændig 

opgave, har hun bedt de studerende anskaffe sig en bog om projektarbejde: ”God stil i 

professionsopgaver” af Kit Stender Pedersen og Ditte Dalum Christoffersen. Hun henviser ofte og 

eksplicit til bogen, når de studerende skal orientere sig efter de mere håndværksmæssige elementer 

i projektarbejdet, og tilrettelægger undervisningen sådan, at de studerende løbende afleverer 

milepæle, der svarer til projektforløbet og opgaveskrivningens forskellige elementer. Det kan f.eks. 

være en milepæl at udarbejde en problemformulering; et refleksionspapir omkring relevante 

begreber og viden; eller et metodeafsnit. Forløbet er på den måde relativt håndholdt – i hvert fald i 

forhold til de konkrete og håndværksmæssige greb, som skal til for at skrive en opgave, der kan 

godkendes og genkendes som kompetent og kvalificeret i en prøvesammenhæng. Underviseren 

synes at tænke, at der herigennem tages ansvar for de studerendes behov for støtte til 

opgaveskrivningens teknisk-instrumentelle sider, men hun søger gennemgående, næsten 

demonstrativt på at nedtone denne del af projektarbejdet. For hende, er det ikke det, der er vigtigt: 

Grethe: ”Det, der er vigtigt, det er at få skabt den stemning af, at jeg deltager her, 

og jeg bliver inviteret til deltagelse. Og den pædagog, jeg gerne vil være, og den 

faglighed, den bliver der åbnet op for, i stedet for at den bliver ensrettet et eller 

andet sted hen. Det er også derfor, at det er så vigtigt at kunne… give dem noget, 

som jeg kan høre, at dem kan jeg godt fodre, ikke. De skal fodres. Og så dem hvor 

jeg kan høre, at der sker så ikke så meget, altså hele tiden blive ved med at invitere 

dem til at… ”Ja, I skal læse mange bøger, så læser I mange bøger, indtil vi ses igen 
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næste gang” og på den der måde også skabe en stemning om dem, at selvfølgelig 

kan de også det, de skal.  

Undervisningen 
I det følgende skal vi dykke lidt ned i udvalgte dele af undervisningen, for at se nærmere på det 

uddannelsesrum, som skabes i samspillet mellem underviser, kompetencemål, uddannelsessted og 

studerendes orienteringer og forståelser og fortolkninger af modulet. 

Undervisningen er hver gang opbygget på nogenlunde samme måde. Den begynder som regel med 

at Grethe hyggesnakker med de studerende og så går over i undervisning ved at spørge lidt til, 

hvordan de studerendes arbejde skrider frem, interesseret, men også konsekvent med et 

beroligende: ”det finder vi ud af, det er netop det, vi skal snakke om i dag.” Hun skriver en dagsorden 

på tavlen, som lægger et program frem for dagens undervisning, som de studerende taler med om, 

og også nogle gange spørger til. Dagsordenen byder i hovedreglen på en form for sparringssamtaler, 

som knytter sig de milepæle, de studerende har arbejdet med og afleveret. Sparringen foregår ofte 

peer-to-peer, hvor underviseren går rundt og støtter og taler med, andre gange er der mere direkte 

sparring og vejledning med hende. De fleste gange er der også noget på dagsordenen, som mere 

indirekte understøtter projektarbejdet og de studerendes arbejde med viden og kritisk tænkning i 

forhold til problematikker, der har betydning for professionsudøvelsen, og som mere eller mindre 

direkte relateres til SK2-områdets kompetencemål. En af undervisningsgangene gennemgår Grethe 

eksempelvis forskellige læringsforståelser, som en illustration af, hvordan forskellige 

videnskabsteoretiske grundlag ”taler med” og skaber forudsætninger for, hvordan man tænker, 

spørger og ser i pædagogisk praksis. En anden gang skal de studerende lave deres egen institution 

og efterfølgende undersøge, om institutionens grundlag og idealer kan praktiseres indenfor den ny 

dagtilbudslovs rammer.  

Vi ser ingen power points og hører kun meget få længere og abstrakte oplæg. Undervisningen har 

karakter af en form for arbejdende værksted, hvor der gennem dagsordenen og de programsatte 

punkter, skabes en klar retning, et rum at udfolde sig indenfor. Det er en deltagende 

undervisningsform, men også en undervisningsform, hvor de studerende ansvarliggøres. De møder 

støtte og en underviser, der signalerer, at hun er der for dem og deres faglige udvikling. Men de skal 

selv tage ansvar. Det kan lyde sådan her: 

Grethe: ”Ja, men så har I fået det, som I er berammet til i dag. Hvis I lige vil sidde og 

summe lidt, så er jeg her. Og I må altid spørge, for de forskellige har forskellige måder 

at bruge det på og forskellige forståelser og det kan godt være lidt… 

En studerende spørger om der er afklaring omkring det resume  

Grethe svarer at: ”Det står altså i studieaktivitetsplanen. NU stopper servicen!”  
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Grethe fungerer som den, der holder tov og skaber sammenhæng og som – på forskellig vis - skaber 

rammerne om de studerendes arbejde og undersøgelser. Hun skiftevis skubber og giver retning 

(også i form af klare pædagogiske værdisætninger og pejlemærker som: ”ja, hvad er udsatte børn 

egentlig? Alle børn kommer i vanskeligheder på et eller andet tidspunkt”) og ”Hvem siger at teori og 

praksis skal hænge sammen?”, ligesom hun beroliger i f.h.t. de mere tekniske sider af 

projektarbejdet, som optager de studerende, men som underviseren tydeligt signalerer ikke er det 

væsentlige (jf feltdagbogsudsnittet ovenfor). Der er i reglen en munter og uformel, let drillende 

stemning i lokalet, uanset om der er 5 studerende eller alle 16 er mødt frem (det er de til 

fremlæggelserne). Bordene er næsten konsekvent opstillet i små grupper – her er det samtaler og 

dialog, der tæller.  

Gruppedannelse og emnevalg 

Den første undervisningsgang har karakter af en gruppedannelsesworkshop, hvor de studerende 

begynder med at brainstorme på temaer og spørgsmål, de har oplevet i deres praktik, og som de 

synes er interessante at få mere viden om. Grethe inviterer dem til at cirkulere og skrive temaer på 

store ark, senere på dagen skriver de spørgsmål og senere litteraturforslag. Hun har selv i omegnen 

af 30 bøger med, som ligger fremme til inspiration og til undersøgelse, og som hun selv ivrigt 

henviser til, efterhånden som temaerne begynder at udfolde sig. Der igangsættes en proces, som 

signalerer, at det er de studerendes erfaringer og oplevede problemstillinger, der skal danne 

udgangspunkt for projektarbejde og gruppedannelse, hvor Grethe er den kvalificerede og vidende 

samtalepartner, der taler med og kvalificerer spørgsmål, men også hjælper til afklaring af, om et 

emne er relevant, realistisk etc. De studerende går ind i rummet, de kender hinanden og de kender 

underviseren og køber ind på præmissen om, at de skal i gang. Der er, oplever vi, vide rammer for 

deltagelsesmuligheder, og det virker selvfølgeligt med værkstedsformen, at studerende og grupper 

kommer og går.  

Erfaringer er der nok af. Selvom enkelte af de studerende tydeligt er meget velfunderede teoretisk 

og slynger om sig med fagsprog og forskernavne og bogtitler, ja så er det udfordringer, pædagogen 

står med i praksis, som optager dem, og som de tager fat på. En del af grupperne ser ud til at give 

sig selv/være dannet på forhånd. De studerende kender hinanden og ved, hvem de vil arbejde 

sammen med – en enkelt kommer let og (ser det ud til) helt uproblematisk ind i en gruppe, da Grethe 

spørger, om ikke hun kan være med her. Ved dagens afslutning tegner der sig 6 grupper, som 

arbejder med følgende temaer, der alle taler lige ind i deres egen professionelle rolle og egne 

spørgsmål til, hvad der i grunden er rimeligt, fornuftigt og ønskværdigt i pædagogisk praksis. Altså 

hvad der er god pædagogik. Temaerne er: 

• Børns seksualitet og pædagogers arbejde med det 

• Pædagogers følelser – og betydningen heraf i det pædagogiske arbejde 

• Den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på børnestyrede aktiviteter, leg og æstetik 
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• Børnepespektivet og hvordan det kan forstås og styrkes i opdragelsen (den kommer senere 

til at fokusere på dannelse) 

• Børn og seksualitet  

• Pædagogers ”grimme” følelser – favoritbørn etc. 

Vi følger og interviewer de studerende i de to øverste grupper, men søger i det hele taget at forstå, 

hvad der er på færde i undervisningen, hvad det er for et projekt, de er sammen om, og hvad det er 

for koder, der skal knækkes.  

Mellem deltagerbasering og de studerendes bevidsthed om afregning 

For underviseren er det relativt klart, hvad de studerende skal arbejde med i dette forløb: De skal 

arbejde med en problematik, de har erfaret i deres praktik, som er betydningsfuld og vedkommende 

for dem i deres kommende professionsudøvelse. Denne problematik skal de kvalificere ved at 

undersøge og åbne den. De skal stille gode spørgsmål, og de skal bruge viden og forskning til at 

overskride deres umiddelbare hverdagsforståelse af problemet og af de sammenhænge, det indgår 

i. Det indebærer, at de studerende øver sig i at bringe forskning i spil som noget, der både kan 

kvalificere spørgsmål og svar, og at de derfor OGSÅ overvejer hvor spørgsmål og svar kommer fra, 

og hvad de skaber. Det er, som vi vurderer det, en fortolkning af modulet ” professionsviden og 

forskning”, der lægger sig op af det kritisk pædagogiske dannelsesideal, som Grethe er flasket op 

med på RUC, som ligger til grund for denne tilgang: Den erfaringsbaserede og deltagerorienterede 

projektpædagogik, der ideelt set fører til at de studerende forstår mere og får åbnet for 

kompleksiteter. Denne åbnen-problematikker-op rummer ideelt set både kritiske læsninger af 

forskning, teori og etablerede sandheder i feltet (sådan at man bedre kan gennemskue magt-viden 

relationer), men også en mere (sociologisk) fantasifuld overskridelse: hvordan kunne man ellers 

tænke, handle, kvalificere. I dette perspektiv er der ikke én form eller én opskrift for de studerendes 

arbejde. Det vigtige er deres engagement, nysgerrighed og erkendelsesprocesser, og at de får lov 

og tid til at være i det undersøgende, spørgende og lidt legende modus. Dannelsens suspension 

(Rømer 2019). 

Grethe er meget bevidst om, at hendes deltagerorienterede tilgang kan virke forstyrrende og 

frustrerende for de studerende. Det er første gang, de studerende skal skrive en længere opgave, 

og hun ved af erfaring, at de er optagede af at gøre det godt og rigtigt. Alligevel insisterer hun på at 

give dem ansvaret for at finde vej og på at vise dem, at der ikke er én løsning: 

Grethe: ”[…] der er så mange overskrivelser nærmest, forskrivelser om, hvad en 

studerende skal være. Så det åbner jeg, det rum. Det er det, jeg gerne vil. Rumme 

åbnet for dem. Eller sammen med dem, ikke for dem. Sammen med dem. Ja… 

Virkelig. ”  
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For Grethe er sigtet med modulet, at de studerende først og fremmest skal blive dygtige pædagoger, 

der kan forholde sig til den forskning og viden, der findes om feltet og som de bringer i spil. Herunder 

deres egne forforståelser og fortolkninger af, hvad deres problemfelt går ud på. Hun ser gerne at 

den viden og forskning, de studerende arbejder med, bringes i spil i en kritisk refleksion over normer, 

magtrelationer, sandheder og relationer i praksis. Undervisning i videnskabsteoretiske tilgange er 

sekundært i dette perspektiv, en slags bonus, som aldrig kan være målet i sig selv:  

”Og jeg siger, at når der er noget materiale, så gør jeg rede for, hvilke 

udgangspunkter der er, og det er sådan, jeg mener, det skal være, fordi så er det 

nede i deres konkrete hverdag.” 

For de studerende er sagen imidlertid ikke helt så klar. De ved, at de skal have godkendt deres modul 

gennem en modulevaluering, og at de skal til en SK2-prøve, og de ved, at det er Grethe, der skal 

godkende den. Derfor er mange af dem gennemgående optagede af, hvad der forventes af dem, af 

at knække koden for hvad der skal til for at få godkendt modulet og bestå prøven. Det fylder vældig 

meget ved de første undervisningsgange og fremstår som et møde mellem studerende, der 

forholder sig, næsten som elever: spørgende og søgende efter autoritet og svar, og Grethe, der 

forholder sig pragmatisk og afdramatiserende til deres uro og søgen, men også søger at udstikke en 

anden retning. Her er et meget eksemplarisk uddrag af feltnoterne: 

Der er mødt 5-6 studerende op – Grethe kommer ind – en studerende spørger til SK2-

prøven og opgaven: ”Hvad skal man? Gennemgår vi den? Det er simpelthen så 

forvirrende!” 

Grethe: ”jamen forvirrende skal det være. Det hører med til undervisning, I skal jo 

gerne lære noget nyt ikke. Det kan man jo ikke hvis man ved det hele på forhånd, det 

ved I vel nok…” 

Grethe står og snakker lidt med dem. ”Har I ikke bogen?” Spørger hun. 

Et par af de studerende peger på bogen eller tager den frem. 

Grethe: ”Så står det der…der er opskriften.” Hun går hen til de studerende, viser dem 

hvordan de kan finde opgaveopbygningen i bogen: ”se, der står om 

problemformulering og problemstilling og om hvad der skal være i den. Og dér står 

om metode… I skal bare gå frem efter den, der står det hele.”  

Grethes måde at håndtere det på er at søge at nedtone de formelle krav, men også at uddelegere 

de håndværksmæssige og tekniske elementer, som også er en del af at lave en projektrapport, til 

den fælles grundbog og de studerendes arbejde med den. Logikken synes at være: Ja, det er svært, 

for I har ikke lært det endnu, men det står der, hvordan I skal gøre. Læs det og gør hvad der står, så 

er den side af sagen i orden og I kan bruge krudtet på det væsentlige. Grethe prøver at gøre tingene 
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mindre komplicerede for de studerende og at give dem en retning i forhold til opgaveskrivningen 

ved konsekvent, ja næsten demonstrativt, at nedtone opgaveskrivningens instrumentelle træk. Vi 

overværer mange af denne type samtaler: 

S: ”Vi har fundet noget forskning…tror vi? Men hvor skal vi så skrive det med, at vi 

har et videnskabsteoretisk grundlag?” 

Grethe: ”Det skal I ikke skrive” 

S: ”Men det står i det der støttepapir” 

Grethe: ”så lad være at kigge i det..” 

S: ”Men det er jo lagt ud i støttepapiret” 

Grethe: ”ja, men jeg har sgu da ikke nævnt det der støttepapir” 

S: ”Nej men det ligger der jo” 

Grethe: ”ja, for der skal være noget for de studerende der har brug for at vide at vi 

skal sådan og sådan og sådan, men jeg vil hellere have studerende der tænker selv. I 

skal bare bruge bogen, så står der hvad i skal” 

S: ”Nåe, men det er bare fordi vi er blevet helt rundforvirrede over det der 

støttepapir” 

Grethe: ”Ja, det bliver man let”  

Støttepapiret fylder, og nogle af de studerende tager det op og spørger til det igen og igen. Det 

ligger jo på itslearning og har en vis autoritet, fordi det rummer uddannelsesstedets beskrivelser og 

retningslinjer for, hvad der skal til for at levere et passende prøvegrundlag. De studerende har ikke 

meget erfaring med at arbejde selvstændigt med et projekt, hvor de skal forfølge noget, og de 

prøver derfor – i deres søgen efter hvordan man knækker koden – at finde svar og retning. Det gør 

de ved at gå til de autoriteter, de møder i forløbet: uddannelsesstedets tilrettelæggelse og formelle 

papirer og anvisninger, og underviseren Grethe, som imidlertid underkender støttepapiret og giver 

en anden retning. Uanset Grethes ”se bort fra støttepapiret”, ja så får uddannelsesstedets formelle 

rammesætning betydning for, hvordan de studerende arbejder med – og altså forstår og fortolker, 

hvad det vil sige at arbejde med professionsviden og forskning. 

Hvornår er det forskning?  Hvordan orientere sig i et vidensfelt? 

Støttepapiret rummer nemlig en kvantitativ anvisning på hvordan de studerende skal opfylde 

modulkravet. De studerende skal i deres projektarbejde inddrage 2 forskningsrapporter, står der, 

og selvom underviseren gør hvad hun kan, for at nedtone støttepapiret og fortælle, at det ikke har 

juridisk status, og at de skal se bort fra det, så får det den betydning, at de studerende bliver enormt 

optagede af, hvad der tæller som forskning, og hvad der ikke gør. Mange mange kræfter og samtaler 
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bruges af de studerende på at prøve at knække koden for, hvad der er forskning, og også hvad der 

tæller som en forskningsrapport. Tæller en artikel f.eks. også?  

Spørgsmålet om hvor meget forskning, der skal bruges; hvilken videnskabsteori, der skal vælges, og 

hvad der tæller som forskning kommer, som vi læser det, i høj grad af støttepapiret, som de 

studerende ikke har autoritet, mod og erfaring til at nedtone. Men det er selvfølgelig også et 

spørgsmål om, at forholdet mellem forskning og professionsudøvelse ikke er enkelt, og at det 

pædagogiske felt er fuld af mange forskellige vidensbidrag, videnskilder og forståelser. Det er også 

dét, de studerende prøver at orientere sig i. Se her i dette uddrag fra vores feltnoter, hvor de 

studerende sammen med Grethe er ved at undersøge, hvad for noget forskning, der findes om deres 

emne. En af de studerende, vi kalder hende Signe, som er meget velorienteret og interesseret i 

spørgsmål om viden og faglighed, er i gang med at søge på DPUs hjemmeside:  

Signe spørger til om det nu er forskning, det der er på siden. ”For der var noget med 

at dansk clearinghouse vurderede at meget af den forskning, der bliver lavet ikke er 

ordentlig forskning.” 

Grethe svarer at ”ja, det skændes man lidt om, det nogle synes er forskning synes 

andre er under lavmålet. Og der bliver altså lavet meget, som bliver kaldt forskning 

men som ikke nødvendigvis er særlig godt”. 

Foran mig sidder to piger og snakker med hinanden. De er i tvivl om og lettere 

frustrerede over, at det er så svært at finde ud af om noget er forskning: 

”Men hvordan finder ud af, om noget er forskning?” spørger den ene. ”Det kan jeg 

slet ikke finde ud af.” 

”Nej, så siger den ene noget, og så er det forskning, og så er der noget, der ligner 

forskning, men ikke er det.” De to sukker og ryster lidt på hovedet. ”Det er bare så 

svært at finde ud af: hvad må vi bruge? Og hvor meget?” 

Så siger Signe: ”Hende bibliotekarmusen, det kan være I skal snakke med hende. Hun 

gav os alt muligt, om hvordan man ved, at det er forskning. Det der med at materialet 

er peer reviewed, og hvilke databaser og tidsskrifter man kan finde det i. Men ved 

man så, at det er forskning, når det er i en bog, der er skrevet af forskere? Det forstår 

jeg ikke” 

”Næ, det er ikke lige til….Og hvordan ved man at noget er peer reviewed? Står der 

det?”  

Underviseren prøver gennemgående at anvise, forklare, berolige og vise de studerende, at man må 

starte et sted, i et hjørne og så arbejde sig frem. Men hun søger også konsekvent at nuancere og 

udvide den noget hierarkiske vidensforståelse, de studerende umiddelbart forbinder sig med og 

som også er afspejlet i støttepapiret. Og så forsøger hun at bevæge de studerende udover det 
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kvantitative krav om 2 forskningsprojekter, for i stedet at få dem til at forholde sig til, hvorfor en 

specifik viden er relevant for dem, og hvad det er, der er relevant. Altså forsøger hun at få dem til 

at forholde sig til, hvad der er det gode, det relevante og det vigtige i forhold til det, de er optagede 

af. 

Grethe: ”Det vigtige er, at I får besluttet jer for, hvad I skal bruge al den der viden til. 

Er det vigtigt for jer, at stille to teorier op imod hinanden eller…”  

S: ”Men det er svært når vi får at vide, at vi skal have 2 forskningsprojekter med” 

Grethe: ”det skal I da ikke, hvem siger det? Har jeg sagt det?!” 

S2: ”Det står i statuspapiret” 

Grethe slår det hen: ”Nå ja det, men det papir er håbløst, det skal I ikke bruge!” 

S2: ”Vi sidder lidt fast i det der med, at vi skal have forskning med, vi leder og leder, 

men det bliver ved med at hive os i forskellige retninger”  

Det er tydeligt at se – og let at forstå – at Grethe så gennemgående søger at bevæge mantraet "vi 

skal jo inddrage forskning" hen imod samtaler om, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med 

forskning og viden og hvad der er relevant. For hende er målet, at de studerende bliver i stand til at 

læse og vurdere viden og forskning, og om det er relevant i den sammenhæng, hvori man stiller 

spørgsmål for at søge det gode, det der bidrager til god professionsudøvelse. Herigennem 

adresserer hun forholdet mellem (at indsamle og tilegne sig) viden, og så det man kunne kalde gøren 

eller væren, på en måde, hvor spørgsmålet om, hvad det skal bruges til, hvad der er den gode 

retning, eller hvad der er god pædagogik er hovedsagen. Her er et andet eksempel, hvor hun taler 

med en gruppe, der vil arbejde med pædagogens følelser for og relationer til børn: 

Grethe: ”Det er jo det, I skal arbejde med, når man arbejder med en mellemlang 

videregående uddannelse, og man så møder det der, at der er forskelsbehandling, 

hvad gør man så?! For der skal man jo gøre noget. Der må man opdrage på sig selv… 

Har I nogle praksisfortællinger?”  

Grethe og de studerende snakker om, hvilke fortællinger, de studerende kan bruge. 

Den ene studerende fortæller, at han havde en pige, som de andre syntes var 

ulækker. ”Sagde de det?!” Spørger Grethe 

”Ja, fordi hun tissede tit i bukserne eller i bleen faktisk” 

Grethe er synligt indigneret: ”Sagde de virkelig det?!! Altså de der kategoriseringer, 

dem må I jo virkelig have med. Skriv dem ned også.…” 

Som vi læser Grethes vejledninger af de studerende, forbinder hun sig ikke til den forståelse af 

forholdet mellem viden/forskning og praksis, som modulet ellers inviterer til: nemlig at forskning 
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neutralt kan anvendes til at optimere praksis. Hun inviterer til og præsenterer de studerende for en 

anden, og noget mere kompleks forståelse af forholdet mellem viden og professionsudøvelse, hvor 

viden og sandheder også er noget, man må og kan problematisere og vurdere. Det ekspliciteres 

imidlertid ikke, at der er forskellige forståelser af forholdet mellem professionsudøvelse og 

forskning i spil (og hvordan skulle man næsten også kunne gøre det meningsfuldt på en 

pædagoguddannelse). Og det skaber en masse forvirring hos de studerende, som tydeligt ikke har 

nogen erfaring med at vurdere viden og forskning, eller at reflektere over forholdet mellem viden 

og professionsudøvelse. 

Hvad gør de studerende 
Når man læser feltnoterne fra undervisningen, slår det en, at der godt nok er meget, man skal have 

styr på, når man er studerende: Hvilke autoriteter tæller, og hvilke kan man se bort fra? Hvad er 

viden? Hvordan vælger man videnskabsteori? skal man det? og hvorfor? Og hvad er videnskabsteori 

og forskning overhovedet? Hvordan skriver man en opgave? og hvad kan genkendes som en god 

opgave i et uddannelsessystem med krav, der stritter i forskellig retning? Samtidig tilskyndes de 

studerende til at arbejde med en problemstilling, som giver mening for dem, og som handler om 

noget, de har erfaret i praksis. Og her vælger de studerende problemstillinger, som knytter sig til 

deres egen professionsudøvelse og hvordan den kan gøres bedst muligt, altså til spørgsmålet om 

hvad der er god professionsudøvelse, professionens opgave og deres egen moralske og 

pædagogiske orientering i relation hertil.  

Her er et eksempel fra en samtale mellem nogle studerende – en fra hver gruppe om pædagogers 

følelser. De er i gang med at arbejde med deres problemformuleringer.  

En studerende fortæller: ”Der var sådan en dreng i den børnehave, hvor jeg var i 

praktik, han var sådan stor af sin alder og også tyk faktisk, han var ret tyk og .. jeg ved 

ikke… det var noget med måden han var på og bevægede sig på og sagde ting på og 

… jeg syntes bare han var ulækker! Virkelig! Og han var kun tre år eller sådan noget, 

og jeg prøvede virkelig, men han var bare… også når han spiste. Han sad sådan og 

smaskede og savlede, og de der tykke hænder. Og jeg kunne bare ikke.. og det kunne 

de andre pædagoger faktisk heller ikke. Og det tænkte jeg meget over, hvad det var 

der skete der.” 

Den anden studerende nikker og smiler og ser ud til at kunne genkende 

problematikken: ”det er jo der, hvor det er godt at kunne arbejde med, hvad der er 

personligt og privat og professionelt” 

”Ja de tre p’er, det er også noget af det teori, vi skal have med tænker jeg. Men hvor 

finder vi noget forskning om det?”  
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Mange af de studerendes spørgsmål, handler om hvordan de kan orientere sig i forhold til noget, 

der er vanskeligt i professionsudøvelsen. Enten fordi det er forbundet med store etiske dilemmaer, 

eller fordi de, som den studerende ovenfor, har oplevet at være konfronteret med at egne 

forforståelser, værdier eller forholdemåder støder imod eller virker begrænsende for, hvad de selv 

og andre betragter som ”god pædagogik”. Det handler om, hvad der er det gode og rigtige at gøre 

– altså hvordan man forstår og fortolker sin praksis som professionel pædagog, men det er også 

spørgsmål, der ikke enkelt kan besvares gennem forskning. Det er snarere et spørgsmål om at 

arbejde med sine normer og sine måder at se og spørge. Det er netop sådanne spørgsmål om væren 

og tolkninger, Grethe prøver at få frem, når hun opfordrer de studerende til at skrive 

praksisfortællinger og til at forholde sig til, hvad de vil med den viden de finder. Hvad skal den gøre 

godt for? I en samtale med Grethe fortæller hun netop, at hun bliver så irriteret, når hun ser en 

forsker som Bente Jensen, der vil vidensbasere feltet. ”Det er jo ikke en skid viden, de mangler! Jeg 

siger altid, det er holdningsbearbejdning ” (feltnoter d. 10.9.18). Dermed åbner både hun og 

modulet for spørgsmålet om, hvad er det for en viden pædagoger har brug for, og hvordan forskning 

kan og skal bruges i den sammenhæng. Det er en samtale, hun hele tiden søger at føre med de 

studerende i relation til deres konkrete projekter, men det gøres ikke eksplicit, som et spørgsmål, 

der er centralt i forhold til relationerne mellem forskning, viden og professionsudøvelse.  

To gruppers arbejde og måder at gøre pædagogstuderende 
Vi har fulgt to gruppers arbejde med projektet på den måde, at vi har interviewet de studerende 

individuelt i begyndelsen af forløbet og som gruppe senere i forløbet, den ene gruppe 2 gange. Vi 

har talt med dem om deres vej og væren til og i pædagoguddannelsen, og interesseret os for, hvad 

der er betydningsfuldt for dem i deres arbejde med projektet. Vi har desuden fulgt dem i forløbet 

på den måde, at vi – så vidt muligt - har siddet med, når de har haft vejledning og har arbejdet i 

forbindelse med undervisningen. 

Grupperne, som til lejligheden og ikke uden selvironi kalder sig selv VIP-gruppen og Stjernegruppen, 

består begge af studerende, der har valgt hinanden og studiet til, og som er ambitiøse og 

engagerede med hensyn til deres faglighed og studier. De er alle relativt modne studerende, som 

prioriterer deres studier, men også er optagede af andet i livet. Men de to grupper er også meget 

forskellige og har derfor også ret forskellige måder at orientere sig i projektforløbet.  

VIP-gruppen 

Består af Maria, Vibeke og Lillian som alle er modne studerende. De har alle børn og tidligere 

uddannelser bag sig, og har valgt pædagoguddannelsen som en måde, hvorpå de kan orientere sig 

mod et arbejdsliv med mening, og mulighed for at arbejde med nogle værdier som er vigtige for 

dem, men som også er forenelige med deres familieliv. For Maria er det en interesse for små børns 

udvikling i kombination med oplevelser af hvordan musikken og fællesskabet giver mening i 
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børnehavens hverdag, der driver hende; for Lillian og Vibeke er det stærke forestillinger om det 

gode børneliv, tid med omsorg, nærvær og opmærksomhed på børnenes perspektiv og fælleskaber, 

som de gerne vil kunne understøtte fagligt. Der er altså en stærk moralsk orientering mod 

professionsudøvelsen, en klar fornemmelse af at ville det gode og også af, hvad det vil sige: det vi 

tidligere har omtalt som et ”moral purpose”, og en sammenhæng mellem ”hvad de gør” og ”hvorfor 

de er her” (Mockler, 2011, s. 522).  

Vibeke og Maria, har tidligere arbejdet sammen, Vibeke og Lillian ligeså, så de har en fornemmelse 

af, at de matcher hinanden fagligt og også har samme ambitionsniveau. Studiet er vigtigt, men det 

er børnene og familien også. Vibeke siger: 

”Jeg synes egentligt ikke, vi ligner hinanden helt. Altså vi har…vi bruger meget tid 

på at diskutere. Men vi vil nok gerne det samme sted hen. Altså der er ingen af os, 

der gider at satse på at score et to tal. For eksempel. Altså og alle har læst, når vi 

møder og forventningerne til hinanden, og hvis man ikke lige har læst, altså… Hvad 

ved jeg? Jeg var syg i sidste uge. Så kom jeg ikke til den ene undervisning, så uden 

de siger noget, så forventer de jo også, at jeg følger op på… Altså måske mere den 

der moden-kultur, hvor at man tager sit eget ansvar for gruppen, at vi ikke skal… 

Sidde og være mor for nogen. Det, tror jeg, giver meget god mening.  

De studerende er gået sammen om at arbejde med børns seksualitet, eller rettere: med hvordan 

pædagoger kan forstå og arbejde med børns seksualitet. Det er, som en af dem fortæller, ”det vi 

står lige midt i”, der i interesserer dem, og som de gerne vil have viden om. De tre studerende 

fortæller, at de har haft en lille smule om børns seksualitet i grundforløbet, men: ”det vi har undret 

os over, det er at der er ikke nogen, der siger noget om, hvordan vi så skal gøre det, når vi kommer 

ud i praksis” (Interview VIP, l. 9-12). Det handler altså både om at få viden om hvad børns seksualitet 

er og hvordan den kan forstås, men det handler mest af alt om at blive klogere på pædagogens rolle 

i den forbindelse, og om hvad der er god pædagogik. Interessen i emnet som et fænomen, 

pædagoger går og står i, og som de bør kunne forholde sig nuanceret og kvalificeret til, er altså en 

stærk drivkraft for de studerende.  

De studerende klør på med de indledende øvelser, men de oplever hurtigt at løbe ind i problemer, 

fordi den forskning, de kan finde om børns seksualitet handler om forskning om overgreb og 

misbrug, og det er de ikke er interesserede i. Det bliver et problem for dem, fordi de – som de 

ambitiøse og pligtopfyldende studerende de er – gerne vil leve op til de opgavekrav, som er 

formuleret for dem. De har fanget og forstået, at de skal sørge for at ”få noget forskning ind”, som 

de siger. Men hvordan skal de nu leve op til det, når der ikke er noget forskning? Grethe søger at 

bløde op og invitere gruppen til ikke at fokusere på den manglende forskning som noget negativt, 

der bliver et problem for deres opgave. Men det er tydeligt vanskeligt for dem. De accepterer ikke 

uden videre Grethes opfordringer til at se bort fra støttepapiret og er gennemgående optagede af, 
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at få styr på, hvad der skal til for at opfylde uddannelsesstedets og Grethes forventninger, hvad der 

skal til for at knække koden. De tre har altså en levende optagethed af temaet, af at få mere viden 

og af at spørge til, hvad der kunne være god pædagogik. Men de arbejder også med en relativt 

instrumentel og autoritetstro tilgang til projektarbejdet, som gør det meningsfuldt for dem at 

spørge og søge og prøve at afkode kravene, men også at gøre sig relativt afhængige af underviseren 

og uddannelsesstedets definitioner og rammesætninger. Og de er, som tidligere nævnt, ikke 

entydige. Derfor er ”forvirring” også et begreb, de studerende flere gange bruger om deres forløb, 

både undervejs, og da de er på den anden side af det. De har simpelthen ikke en oplevelse af at få 

fod på, hvad de gerne vil, og hvad de skal. 

Lagkageforståelse? 

Forvirringen kommer sig både af, at de ikke kan afkode formkravene og genren, men også at deres 

arbejde med og tilgange til at arbejde med problemstillingen – deres begreber og blikke - 

vedvarende udfordres af underviseren. Det er svært for gruppen at afkode. Ved en af de første 

undervisningsgange, har de studerende skullet skrive noget om emnets relevans, og om den viden 

de har om det, og Grethe har opfordret dem til at skrive praksisfortællinger, sådan at de kan 

begynde med at se på, hvordan problemet viser sig i (deres) praksis. Grethe går rundt og lytter og 

snakker med de studerende, og når til gruppen med de tre kvinder:  

Lillian fortæller om, at de alle sammen har haft praksisfortællinger med, med 

situationer hvor de har stået ”som moses ved det røde hav. Hvad gør jeg nu? Og så 

har jeg spurgt mine kolleger og mine vejledere og lederen, og de fortæller bare 100 

forskellige ting, og de kan ikke blive enige om, hvad der er det rigtige at gøre” 

Vibeke tager over: ”Så hvis vi kan få noget viden, vi kan bruge til at opstille nogle 

politikker, sådan at vi ved hvordan” 

Grethe afbryder: ”Politikker?! vi formulerer politikker i forhold til både det ene og det 

andet. Hvad fanden bliver det for et levet liv?! Hvis pædagoger laver alle de der 

manualer: manualer for kost, for motion, for sukker og politikker for det ene og for 

det andet, så er de med til at sætte sig selv ud af spil. Så er det det, I vil?” 

De studerende siger at ”Nej det er lige præcis det, vi vil sætte spørgsmålstegn ved” 

Grethe: ”Ja, jeg tror I kan have mere ud af at tænke i, hvad det er for et 

værdigrundlag, der skal kendetegne de måder, livet leves på, når man er på 

legepladsen, når der leges, når der tages på tur og laves aktiviteter, frem for 

politikker.” Hun taler om, at man kan jo se børns seksualitet som en del af 

relationsdannelsen, som en del af deres naturlige udvikling og kropslighed, hvor 

børnenes oplevelser og perspektiver er centralt. ”Det vil også være, sådan som jeg 

kender jer, det der passer til, hvordan I tænker, og hvad I lægger vægt på.” 
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Vibeke siger at ”Ja, det var der vi gerne ville hen, sådan at det ikke er overgreb på 

overgreb” 

Grethe spørger: ”spørgsmålet er, om det er viden, vi mangler. Eller om det er noget 

andet? Er det simpelthen noget andet?” Hun anbefaler dem, at de får beskrevet ”alt 

det udenom, værdierne, relationsarbejdet, hvor det seksuelle ikke er noget særligt og 

et problem, men en del af de måder, vi er sammen på”  

Efter denne lille vejledning, hvor underviseren også vejleder de studerende til at overveje, om de 

spørger og undersøger med et voksenperspektiv eller med blik for børneperspektivet, arbejder de 

studerende videre, med hvad der ligner fornyet energi. Ved en af de efterfølgende 

undervisningsgange, drøfter de deres problemstilling: ”hvordan kan vi som pædagoger anvende 

vores faglighed omkring børns seksualitet i forbindelse med forældresamarbejdet, med henblik på 

at understøtte børns trivsel”, skriver de. Formuleringsarbejdet afføder en længere diskussion, som 

tydeligt er præget af Grethes indput og bestræbelser på at få de studerende til ikke at lægge sig for 

snævert fast på seksualitet. De diskuterer nemlig, om de skal bruge seksualitetsbegrebet eller 

hellere bruge begrebet ”kropslighed ”(Feltnoter d. 27.9.18). Men: Da vi møder dem igen efter en 

uges tid, er de forvirrede og frustrerede igen. Det kommer frem under en faglig sparringsrunde, hvor 

to grupper skal sparre på, hvor de er henne i processen, og hvad de er optagede af lige nu og har 

brug for hjælp til. Samtalen mellem de to grupper er en samtale mellem en flok studerende, som 

har svært ved at finde retning, og som oplever en vis frustration. Noget af det, der fylder for dem 

er, at de har talt med en anden underviser, som har givet dem en anden retning: 

Lillian: ”Så i står lidt som moses ved det røde hav også” 

Maria: ”Kirsten sagde, at vi stod for bredt. At vi skulle skære meget ned. Så nu står vi 

her igen, for Grethe synes jo det er fint, det vi laver.” 

De studerende taler lidt om, at det er et dilemma, at underviserne vil have noget 

forskelligt altid: 

Vibeke: ”Det gav totalt mening, det Kirsten sagde, det gjorde det virkelig for mig. Men 

skal vi så gå imod Grethe? Altså, det er jo hende, der skal have os op [til prøve]” 

En anden studerende: ”ja, det er hende, der skal godkende”  

Videre i samtalen taler de lidt om, hvordan de evt kunne gribe en undersøgelse an, hvis de selv skal 

skabe noget viden: 

Vibeke: ”Men jeg synes sgu det er svært, fordi man ryger hele tiden ind i det der: 

hvordan kan man tale med børnene om det? Leger i nogle gange numselege eller 

hvad?!” 

Alle griner – en siger: eller: ”har du nogle gange prøvet, at der var en der stak en pind 

ind i numsen på dig?” 
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De griner igen – en siger: ”det kan man jo ikke!”  

Hovedindtrykket er en gruppe studerende, som ikke har den store erfaring i – og dermed heller ikke 

tiltro til eller viden om – hvordan man arbejder med en problemstilling og kvalificerer sit arbejde 

hermed. Så de famler lidt rundt og har svært ved at knække koden og selv træde ind i feltet, som 

nogle, der træffer valg og også vælger fra. Derfor er de meget optagede af, hvad underviserne siger 

og vil have. Gruppen ser i forløbet ikke ud til at være alene om at føle sig forvirrede. Det ser ud som 

om flere af dem prøver at finde svar hos det, der for dem er oplagte autoriteter: uddannelsesstedets 

formelle papirer og udmeldinger, som giver tydelig og endda helt målbar retning, og underviseren, 

som udstikker en anden retning.  

I sin søgen efter noget autoritet og nogle svar på hvordan, har VIPgruppen derfor også været glade 

for bogen som et fast holdepunkt i et forløb, der for dem har været præget af at svinge mellem at 

føle sig smidt af banen og prøve at komme på den igen.  

Vi oplever flere gange, at gruppen resignerer lidt med resonans i et narrativ om undervisere, der 

skal godkende, men hverken er enige om eller kan finde ud af, at tydeliggøre koden. De skaber 

herigennem en position for sig selv/de subjektiver sig på en måde, hvor de kommer til at være 

passive ofre for en uigennemskuelig, men magtfuld uddannelseskultur – repræsenteret af 

underviserne Grethe og Kirsten, som vil noget forskelligt. Det er en helt reel erfaring og viden, at 

det er underviseren, der skal vurdere og bedømme, hvorfor de gør klogt i at søge at afkode og 

tilfredsstille. Ligesom det er helt reelt, at erfare, at budskaberne fra undervisere er forskelligt, fordi 

de har forskellige fortolkninger af, hvad projektet går ud på, hvad det gode projektarbejde består af 

og måske faktisk også af, hvad god pædagogik og en dygtig studerende er. Grethes måde at afskrive 

støttepapiret på er helt eksemplarisk herfor, hun forlanger, at de studerende tænker selv, at de 

træffer deres egne valg, og dog er det klart og tydeligt for enhver, at det ikke er alle valg, der er lige 

gode i Grethes verden. Hun står for en meget klar normativitet, både med sin: vær-kritiske-og-tænk-

selv-tilgang OG i sine faglige vejledninger, hvor hun ret konsekvent søger at bevæge de studerende 

til ikke at låse sig fast på de instrumentelle tilgange, som hun oplever at feltet er domineret af, og 

at de studerende for let køber ind i. I det følgende uddrag af feltnoterne, hvor hun igen vejleder VIP-

gruppen, er dette tydeligt:  

Underviseren kommer ind i lokalet igen – en af de studerende siger, at de gerne vil 

have noget vejledning i grupperne: ”vi er totalt forvirrede!” 

Vibeke fra gruppen, der er interesserede i børns seksualitet fortæller om deres 

arbejde. De har haft vejleding ved Kirsten i fredags og det var virkelig godt. ”Hun 

udfordrede os lidt på, hvad vil vi egentlig, og at det er alt for bredt. Og vi synes ikke, 

vi gider aflevere endnu en pjece til forældrene” 

Grethe siger at ”nej dem er der nok af, jeg har 3 I kan få fra bachelorprojekter (griner)” 
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Vibeke griner også lidt: ”ja, så vi har snakket om, at vi måske skal fokusere det, så det 

bliver meget mindre. Og vælge at enten fokusere på forældresamarbejdet eller på 

pædagogens rolle eller børnenes perspektiv” 

Grethe udfordrer gruppen på, at de bliver ved med at kalde deres emne ”børns 

seksualitet”: ”Det er sjovt, fordi jeg synes det bliver meget meget småt! For børn 

bruger sgu ikke det begreb. Hvilket perspektiv tager i? Er det børnenes, eller er det de 

voksne? Det skal I bestemme jer for” 

Vibeke: ”Vi tager børnenes, fordi vi synes børnenes perspektiv er vigtigt, vi synes, det 

er vigtigt, hvad det er børnene oplever, og at seksualitet er noget der er naturligt, og 

at de får mulighed for at udleve deres seksualitet”.  

Grethe siger, at det jo ikke er sikkert, de kan blive klogere ”på den der 

lagkageforståelse af børns seksualitet” 

Vibeke siger at ”nej, men der er det, vi vil se på, hvordan vi kan få skabt det der fælles 

sprog med forældrene, hvor det ikke bliver sådan et tabu” 

Grethe: ”Men så bliver det den der lagkageforståelse, hvor det bliver så smalt, så 

smalt!” 

Gruppen er stille nu. Maria siger at det er svært. 

”Nej det er ikke svært!!” siger Grethe 

Vibeke: ”Jo for så vil vi stå i det der med værdier, og hvad mener vi med seksualitet” 

Grethe siger, at det er fordi de har ”den der lagkageforståelse der. Jeg vil kalde det 

børns kropslighed” 

Der er stille lidt igen, stemningen i rummet er intens, alle tænker, fornemmer jeg 

Lilian siger: ”Jeg ved godt faktisk, hvor du vil hen med det, at for børn, der er det ikke 

så meget det med seksualitet, det er bare en måde at være på, hvor for et barn, så 

det at røre sin tissemand eller sin tissekone, det er fuldstændig det samme som at 

røre sit hår eller sin hånd – det er bare lidt rarere måske. Det er jo bare kroppen. Det 

kan jeg godt se” 

Grethe: ”Men hvorfor er det svært?! Hvad? Jo, det er fordi det er en helhedsforståelse 

af børn, og ikke sådan en instrumentalisering, hvor man tager noget ud og siger, at 

så er det det. Så er det sådan noget særligt noget, hvor man skal gøre indsatser og 

gør noget særligt” 

Vibeke: ”men vi synes jo også, der skal gøres noget særligt, fordi pædagoger ved ikke, 

hvad børns seksualitet egentlig er, og det er sådan noget tabu” 

Grethe bliver ved: ”men hvis I går ind og siger børns seksualitet, så går i ind med 

sådan en lagkageforståelse og så bliver I ikke klogere….. Og det er jo sådan, når man 

skal skabe ny viden. Så skal man tænke anderledes. Og husk nu, det er ikke sådan at 
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I skal komme med svar. I skal kvalificere jeres professionsviden. Så det vil være klogt 

for jer, hvis I får skrevet alle de der vinkler ned. Alle de der forståelser af, hvad børns 

seksualitet er, alle de der dominerende måder at tale om det på. Skriv nogle 

praksisfortællinger om det, tal om hvad det er for nogle forståelser, I har mødt. Så I 

siger, alle de her måder at tale om det på, de er ude at gå. VI synes, det er nogle 

meget særlige forståelser, der begrænser os og begrænser børnene; VI vil gerne 

arbejde med det i et helhedsperspektiv; DERFOR har vi….” 

Der er stille lidt. 

Grethe fortsætter: ”En lagkageforståelse, det er den, hvor I tager alt muligt ud, f.eks 

børns seksualitet. Skriv fortællinger, så I får styr på alle de der forforståelser, så I kan 

se på, hvordan er det vi tænker om det? hvad er det for nogle forståelser? hvor 

kommer de fra? Det er de dominerende måder. Nu ser vi på det på en anden måde, 

der faktisk kvalificerer pædagogisk arbejde” 

Der er stille lidt, så beroliger Grethe: ”Det er helt almindeligt i sådan en proces, at I 

er forvirrede, men det I mangler nu, det er at I finder ud af, hvad det er for et projekt, 

I gerne vil lave. Hvordan vil I bruge alt det materiale, I har fundet.” Hun opfordrer dem 

til at gå ud at arbejde med det og gruppen går.  

Da vi oplever situationen, dér i undervisningslokalet, er stemningen intens og dirrende. De 

studerende får noget af et skub. I pausen efterfølgende taler vi med Grethe om den vejledning, som 

lige er foregået. Vil gruppen knække den der med helhedssynet? ”Eller kører de bare videre i den 

der tænkning der, så er det flow, så er det børns seksualitet, det der løsrevede”, siger Grethe. Hun 

siger, at nu har de fået noget at arbejde med, så kan de bare komme, når de har brug for det. Det 

vigtige, det er, at de nu får styr på, hvad det er de vil med det, og at det jo skal være deres opgave: 

”Hvor de er meget sådan, at ”hun siger det, og den siger det, og der står der, og der skal være 2 

forskningsrapporter”, står der i det der åndsvage dokument, og det er jo alt for meget. Det kan de 

slet ikke håndtere.”  

Et paradoksalt pædagogisk projekt forstås som uklare forventninger 

Som en underviser, der hylder den deltagerstyrede projektarbejdsform, er Grethe selvfølgelig 

optaget af, at de studerende finder en vej, de kan se sig selv i, og som de kan og vil løfte. Det er og 

skal være deres projekt. Men hun er også optaget af, at vise dem en retning, der åbner projektet og 

deres tanker og understøtter en professionsforståelse, der ikke er instrumentel, men er kritisk 

undersøgende og fornyende. Denne tilgang: på en og samme tid at opfordre dem til selv at finde vej 

og på den anden side at vise en retning, er paradoksal, men også meget pædagogisk. Den handler 

om at åbne feltet, sådan at der kan ske en overskridelse – af de studerende og deres forståelser, 

men også (i den bedste af alle verdener) af feltet. Grethe fortæller selv, da vi taler med hende om 

vejledningen: 
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”Ja. Fordi jeg siger jo godt nok, at jeg vil støtte dem og sådan noget, og det vil jeg 

også. Men jeg vil også give dem andre måder, ikke. Så kan de vælge, eller… Så de 

har et valg. De kunne godt have været kommet tilbage og sagt ”det her, det er 

vores, Grethe, sådan.” 

”De skal rumle rundt. Hvad skal man ellers uddanne sig for. Man skal jo dannes ud 

af noget, og finde ud af hvad man vil tage med videre.”  

Grethe bruger mange kræfter på at sørge for, at de studerende ikke for hurtigt lægger sig fast, og 

prøver at få deres orientering mod at leve op til krav, til at spille sammen med et spørgsmål om, 

hvad der pædagogisk set er relevant. For professionen, men også for den måde, de vil forstå og 

forvalte deres professionsudøvelse. Hun synes meget bevidst om, at hun står med en pædagogisk 

opgave, en dannelsesopgave, hvor det er væsentligt at søge at få de studerende til at spørge og 

arbejde på måder, der gør det muligt for dem at gøre sig nye erfaringer og få ny indsigt i sig selv og 

den måde, de forstår og fortolker, hvad der er centralt i deres professionsudøvelse. 

For de studerende i VIP-gruppen er det imidlertid ikke let at knække koden og integrere det at være 

i et dannelsesfelt, og samtidig skulle aflevere en opgave. Det er tværtimod klart for dem, at det rum 

Grethe skaber, og forventer at de studerende tager, ikke er magtfrit. Det gælder især Lillian, som er 

den studerende, der på mange måder kan opfattes som den, der leder og former arbejdet i gruppen. 

Lillian, har det noget ambivalent med underviseren Grethe, og det er der en historie bag, nemlig en 

oplevelse fra en praktikprøve, hvor hun ikke følte sig set og hørt, men følte sig hylet ud af den (L, 

linje 2131-2177). Lillians kedelige oplevelse spinder sig ind i og resonerer med en 

(studenter)fortælling om undervisere, der siger et og mener noget andet, om en uddannelse og et 

uddannelsessystem, hvor man er prisgivet den enkelte undervisers luner, men også ind i erfaringer 

fra et tidligere arbejdsliv som social- og sundhedsassistent af at blive underkendt og være prisgivet 

ledere. Med de livshistoriske erfaringer og narrativer som baggrund, bliver det meningsfuldt at 

forholde sig strategisk og instrumentelt til projektarbejdet og til underviseren. I vores interviews 

med dem, er det tydeligt, at sådanne erfaringer har præget gruppens arbejde og tilgange: 

Lillian: ”Altså vi kunne jo tydeligt mærke, at hun ville ikke have at vi lavede en pjece 

[…] og den der med at hun ville ikke have, det skulle være en del af de der 

lagkagetemaer, vi også skal arbejde med altså, det skal ikke være en del af 

læreplanstemaerne. Altså det skal ikke være så firkantet vel?” 

Vibeke: ”men vi blev aldrig rigtig afklarede til de vejledninger altså her til sidst, der 

var vi mere forvirrede end godt er, og vi gik ud fra den vejledning, og vi gik over 

vores tid, men vi var stadigvæk: gad vide hvad vi skal, og det var et par dage før vi 

skulle aflevere” 

Maria: ”Vi fik aldrig at vide, at vi var på rette vej, altså det manglede vi virkelig” 
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Lillian:” Ikke andet end da vi var på vej ud, og jeg spurgte ”tror du på os”, og hun 

var ”ja ja, jeg tror på jer”, og der kiggede vi på hinanden, og det er da godt, at hun 

tror på os, at der er nogen der tror på os, for vi var faktisk kommet meget i tvivl” 

(gruppeinterview VIP) 

Interviewet med gruppen er præget af megen ambivalens. På den ene side en oplevelse af, at de 

aldrig fik fat, at de aldrig fandt ud af, hvad Grethe ville have af dem, og hvad de selv ville, og at de 

derfor heller aldrig fik landet projektet, på en måde, som var tilfredsstillende for dem6. På den anden 

side arbejder de videre med temaet i deres bachelorprojekt, og de har oven i købet taget den brede 

forståelse af seksualitet til sig. Her laver de et aktionslæringsforløb sammen med pædagogerne i en 

institution, Maria har tilknytning til, hvor de laver aktiviteter, der handler om børns kroppe og 

kropslighed. De fortæller, at de godt kan se, at Grethe ville have dem til at tænke selv, og også, at 

de har sat pris på, hvordan hun konsekvent forsøger at appellere til den pædagog, der tænker selv 

og har en faglig integritet. De har sat pris på, at Grethe ikke er, hvad de kalder en 

”powerpointunderviser”, men løbende har forholdt sig til deres arbejde, hvilket de har sat pris på i 

en uddannelse, hvor erfaringen for de studerende er, at man afleverer mange opgaver, som man 

ikke kan regne med at få respons på.  

Og en slags forløsning? 

I gruppeinterviewet med gruppen, er forløbet kommet lidt på afstand. Her kommer det frem, at de 

studerende ikke alene har været glade for at få lov at vælge selv. Lillian har også fået fat på det, vi 

opfatter som pointen i Grethes pointe omkring at udfordre det, hun kalder lagkageforståelsen. Hun 

er ved at have fået fat i, at ord og de begreber, vi spørger og ser med, er medbestemmende og 

styrende for pædagogikken, og at viden skal vurderes i lyset af den interesse (det projekt), man 

arbejder med. Lillian bruger en banan som metafor, da hun fortæller:  

Lillian:  

”Og så har vi lært, at bare fordi vi kan se, at noget er en banan, er det ikke sikkert 

andre kan se det. […] Vi har lært det der med, at selvom man går ud og kigger på 

noget, så kan der godt ligge noget mellem linjerne, som … man skal meget dybere 

ned i for at se. Man skal stille en masse kritiske spørgsmål også for ligesom at … 

 
6 (Dette er i øvrigt tydeligt i fremlæggelsen, hvor gruppen er noget i øst og vest. Gruppens fremlæggelser er på mange 
måder ambivalent – og også en lang bekræftelse af den instrumentelle lagkageforståelse, de selv oplever at have 
bevæget sig væk fra. De taler en del om, at det er viden, der kan kvalificere pædagogens praksis og valg. Men i alle de 
diskussioner, de sætter i gang og som gruppen forholder sig til, handler det om, hvad man synes er passende, hvor 
grænserne går. De åbner eksempelvis for en lang diskussion om, hvad der er det rigtige, når pædagoger skal forholde 
sig til børns numselege, onani etc.  I responsen siger Grethe: at det er interessant med viden og holdninger hos 
pædagoger; viden trumfer ikke altid holdninger. Hvad er viden og hvad er holdninger?  Holdningsbearbejdning foregår 
ikke kun gennem viden. Gruppen reagerer ved at klargøre, at det i høj grad handler om værdier (feltnoter d. 1.10 ),  
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jamen hvad er det egentlig, jeg ser. Er det det, jeg tror, jeg ser, eller er det faktisk 

noget andet?” 

Interviewer: ”Det har alligevel sat sig et spor, det der med at børns seksualitet, det 

handler om kropslighed og om at komme hen i et hverdagslivsperspektiv. Det 

lyder, som om I er kommet derhen?” 

Lillian: ”Ja, det er det. Væk fra voksenperspektivet, fordi det er jo noget af det, der 

har sat store spor i os, det er det der: hvad er det egentlig I ser? Fordi det sagde 

hun også flere gange under fremlæggelsen, og hun sagde det også der, da vi viste 

den der film med en gynækologisk undersøgelse ikke også, hvor alle de andre, nede 

i klassen… og jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men de så jo ikke det samme, 

som vi gjorde, fordi vi så jo bare en kvinde, der fik lavet en gynækologisk 

undersøgelse, og så er den egentlig ikke længere, og det var da et ret fint og 

oplysende program. Og de sagde: ”hvorfor har I vist sådan noget porno?” Og det 

var også der, hun begyndte, som hun begyndte Grethe, altså: ”jamen hvad er det 

egentlig I ser, når I ser det her. Er det ikke bare det kvindelige kønsorgan?” Og så 

er den faktisk ikke længere. Det er jo helt naturligt, der er faktisk ikke noget 

unaturligt i det. Og det er jo det samme, når vi er ude i praktikken, hvad hører de 

egentlig, når vi siger noget med seksualitet. Og det er det jeg mener, at vi viser 

dem en banan, men de ser faktisk en gulerod. 

Senere i interviewet tager hun tråden op igen 

”Og det der jo det vi skal ud i, når vi skal ud og arbejde som pædagoger. At vi ikke 

kommer ud med den der faglige viden og nu også praktiske viden om hvordan man 

kan arbejde med børns seksualitet, og der skal man jo ud at sige at ”hallo!” Man 

kan også blive mødt af alle de der pædagoger og forældre jo, der står og siger: 

”det er altså en gulerod I står med. Det er ikke en banan.”  

Stjernegruppen 

Den anden gruppe, vi har fulgt i forløbet, kalder sig selv for Stjernegruppen. Gruppen består af tre 

piger, vi kalder dem Louise, Signe og Mette, som har fundet sammen i forbindelse med deres første 

lange praktik, hvor de alle tre var i vuggestue og kom til at være i praktikgruppe sammen. Projektet 

her, hvor gruppen arbejder med pædagogens følelser i relation til pædagogisk arbejde, er deres 

fjerde projekt sammen, fortæller Louise. De tre studerende er meget forskellige – og dog: Både 

Mette og Signe er teoretisk stærke og interesserede, de er nysgerrige, stiller spørgsmål og elsker at 

argumentere, undersøge og diskutere. De har på den måde let ved at knække koden for Grethes 

undervisning. Diskussionslysten, viljen og modet til at vende ting på hovedet og til at undersøge og 

stille spørgsmål deler de med Louise, der fortæller om sig selv, at hun er ordblind og ikke har så let 

ved at læse svære tekster. Hun er til gengæld drevet af samme indignation og vilje til at skabe gode 
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børneliv for de børn, hun har med at gøre. En fælles drivkraft hos de tre er: det må kunne gøres 

bedre. De tre har desuden, om end hver på deres måde, erfaringer for, at magt og sandheder og 

etablerede tilgange er noget, man kan gøre op med. Hvor Signe har gennemlevet et massivt 

faderopgør, har Mette gjort sig erfaringer med at gøre sin stemme gældende i et udviklingsprojekt 

om inklusion, selvom hun som medhjælper ikke formelt havde position til det. Louise har foretaget 

et stort livsskifte – fra københavnerkosmetolog til pædagogstuderende i Odense – og har 

derigennem erfaringer med, at man kan ændre på ting og gå efter det, der er meningsfuldt og vigtigt, 

også selvom det ikke er det letteste og mest belejlige. 

De tre piger har især fundet sammen om hinanden som samarbejdspartnere, og det er også i meget 

høj grad sådan de arbejdet. De fremhæver selv, at noget af det, der virkelig har fungeret for dem, 

er, at de har fungeret som et arbejdsfællesskab med fælles arbejdsplan og disciplin – også omkring 

at spise frokost med højbelagt smørrebrød hver dag. De har valgt at arbejde med pædagogens 

følelser i forhold til børn, en problematik, som de genkender fra deres praktikforløb. Ideen var 

Louises. Hun fortæller, at de er optagede af: 

”om kan man danne en relation til alle børn? Og hvad sker der hvis man ikke kan? 

Og skal man kunne? Er man så uprofessionel, hvis man ikke kan? Og der er jo også 

to veje, der er jo også et barn, og det skal også være med, og det udsprang af, at 

jeg havde oplevet i praktikken, at der var et barn, og man vil så gerne og så … 

barnet vil måske IKKE en, overhovedet. Og man prøvede og prøvede og prøvede 

[…] Så kom det over på det med følelser, den her frustration, der kan ligge i, at 

hvorfor vil det ikke? og der var et sårbart barn, og der var alle de her narrativer 

om, at det var svært, og så oplever man det selv, og hvad er så de her narrativer 

der? og hvad er barnet? og hvad er egentlig i en selv? og det her med, at man 

faktisk oplever, at barnet bliver lidt irriterende”  

De tre studerende fortæller om at have fundet deres eget faglige greb på de temaer, de har arbejdet 

med gennem tiden. En fælles viden og et fælles blik, som også præger deres tilgang til dette projekt, 

og som bedst kan beskrives som noget fælles viden og en fælles optagethed af og indignation og 

refleksion over pædagogens og institutionens magt og normativitet, og hvad den betyder for, 

hvordan pædagoger forstår og fortolker deres faglighed. Fordi det har betydning for børnene. De 

studerende fortæller: 

Louise: ”Og hele den her med, at hvis du ikke kan magte et barn eller rumme det, 

så sender du det bare videre til den næste, men hvor det ikke bliver et 

børneperspektiv, altså det bliver jo et voksenperspektiv på, at det er nemmere” 

Signe:” Hvad er det for nogle logikker, som gør at barnet ikke trives lige nu, og at 

du ikke kan magte noget. Det er også det her perspektiv med, at børnene er jo 

indsatte, så vi har også ansvaret for det, både den her organisatoriske og så 
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hvordan er det, man organiserer de her nærværende øjeblikke, har vi også snakket 

meget om igennem hele uddannelsen, og der har vi så her i SK2en talt meget om 

magten i det, om at magten også bygger på nogle følelsesmæssige faktorer, idet 

vi kan – helt privat som pædagog, komme til at mærke nogle af de her: afmagt, 

frustration, nogle af de her lidt mere .. svære følelser at opleve, og hvordan de så 

påvirker barnet i institutionen”.  

Med denne kritisk konstruktive tilgang til deres profession og egen rolle som udøvere har 

Stjernegruppen i fællesskab øvet sig på at spørge, læse og forholde sig til deres eget arbejde og til 

de ”sandheder” de støder på i deres fælles praksis. Hvadenten det er, når de diskuterer med 

medstuderende, er i praktik eller læser teorier og forskning. De ved, hvad de vil, og hvad de finder 

betydningsfuldt, og det giver en baggrund for forholde sig aktivt til kompetencemålet for perioden 

og forholde sig til den forskning, de finder, på en måde hvor de henter autoritet i deres fælles 

værdier og viden. Et oplagt eksempel er den tilgang, de har haft til en relativt ny bog af Peter 

Østergaard Andersen, ”Pædagogik og følelser – i samfundsteoretisk perspektiv”, som de låner af 

Grethe, fordi den er udlånt på biblioteket:  

Mette: ”Vi har været kritiske overfor Peter Ø. Andersen, han tager det meget op 

på sådan samfundsplan, og hvor vi har taget det op også på nogle organisatoriske 

rammer, fordi det ligger meget på det individuelle. Han har lavet interviews med 

enkelte pædagoger, og der kiggede vi så på nogle andre ting. Hvis noget ikke lige 

går, og man bliver frustreret, så er det ikke bare noget, der handler om den 

relation, altså pædagog-barn-relationen, så er det så mange andre ting, der spiller 

ind. Ellers så bliver det meget forsimplet. I stedet for at se på, at når noget foregår, 

så er det hele institutionslivet, der spiller ind.” 

Louise: ”han skriver 3 linjer om kollegerne, at de selvfølgelig er vigtige, men ellers 

skriver han ikke noget om det. Og det var jo også det vores kompetencemål lød 

på, det der med organiseringerne og rammerne” 

Interviewer: ”Hvor kommer det fra? At I tænker sådan?” 

Signe: ”det kommer af at vi havde valgt emne, og så fuck, så var det faktisk lidt 

svært, fordi følelser det er sådan noget individuelt, men vi havde valgt emnet og 

så skulle vi jo omkring det” 

Mette: ”det var også allerede forankret hos os, det der med ikke at se individet 

som problemet men arbejde med rammesætningen omkring det” 

(Gruppeinterview nr 2) 
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Når det svinger og koden knækkes 

Stjernegruppen tager fra og har ikke svært ved at finde mening i forløbet og afkode, hvad det er de 

skal. De betragter projektet som en god forberedelse til bachelorprojektet, men oplever også, at det 

at arbejde med viden og vidensspørgsmål er meningsfuldt i forhold til at skulle være pædagoger. 

Det handler både om at styrke pædagogfaget, dets vidensgrundlag og rygte, men også mere 

grundlæggende om, at arbejdet med viden og videnskabsteori på modulets metaniveau, bidrager til 

det, vi kan kalde den fagpersonlige dannelse: den måde, de kommer til at stå i verden som 

kommende pædagoger, der tager ansvar for udøvelsen, for børn og unges liv og væren. Det 

udtrykkes måske mest klart af Signe: 

Signe: ”Jamen, det er lidt det der med videnskabsteori. Jeg elsker det. Jeg synes, 

det er så fantastisk. Jeg elsker det her modul. Jeg ved, der er nogen herinde – nogen 

fra mit hold – som synes, at det er forfærdeligt. Jeg kan godt lide det, fordi at sådan 

helt--- hvordan er det, vi forstår verden? Og derved også mødet med andre 

mennesker forstår sig selv. Og jeg kan godt lide denne der, at det er igennem det, 

vi siger, og den måde jeg er på, og den måde du er på, hvordan vi er sammen på, 

der får betydning for ens liv. Og ens billede af sig selv, ens billede af andre. Og også 

det der med vi er også bare alle sammen en del af et kæmpe fællesskab og et 

kæmpe samfund, og hvordan det ligesom påvirker vores væremåde, men også 

hvordan vi kan påvirke det. At være kritisk overfor den måde vi bliver påvirket. Og 

gider jeg overhovedet blive påvirket i den retning? ” 

Stjernegruppen har altså knækket koden. Man kunne næsten forvente at høre de samme udsagn 

eller begrundelser fra Grethe. Arbejdet med modulet og projektet kan ikke reduceres til en opgave, 

hvor man skal leve op til nogle specifikke mål, defineret i en – mere eller mindre vilkårligt formet - 

uddannelsessammenhæng. Arbejdet med projektet retter sig mod udøvelsen og den fagpersonlige 

dannelse, som skal til for at man kan udøve og besinde sig på god pædagogik: bidrage til at forny og 

kvalificere udøvelsen. Vi ser det sådan, at deres professionsidentitet og moralske orientering bliver 

noget, som de både udvikler og tager udgangspunkt i deres arbejde med projektet. Med nogle af 

vores tidligere formuleringer ( se fx s. 40) kan vi sige, at de vedvarende forholder sig til forholdet 

mellem deres tanker om ”hvad jeg laver” i sammenhæng med deres pædagogiske og moralske 

orientering: ”hvorfor jeg er her”.  

Når det går sådan, så hænger det sammen med gruppens livshistoriske erfaringer, men også med 

deres konkrete erfaringer med og relationer til Grethe. Gruppen har erfaring med Grethe, som en 

underviser der stiller sig på deres side og er solidarisk med dem. Med ikke så lidt humor og selvironi 

får vi faktisk en ren heltefortælling om Grethe, som kommer ridende på en hvid hest ”med fane og 

det hele” og reddede dem alle på et tidspunkt, hvor holdet følte sig overladt til sig selv, og især Signe 

var i klemme i en vanskelig praktik. Her kommer et uddrag af heltekvadet: 
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Mette: ”Grethe står fast. Hun er en klippe” 

Louise: ”Hun er meget på…I skal fandme tænke, det har I læst, det ved I godt, 

hvordan er det I tænker? Ligesom når hun kommer med alle de her spørgsmål, når 

man står oppe til et oplæg og sådan: HALLO! TÆNK jer om” 

Signe: ”Men hun giver også plads til refleksion, det er ikke sådan… 

KOMPETENCEMÅLET SIGER, hun holder fast i, at vi skal selv finde ud af det” 

Louise: ”Hun er meget retfærdig” 

Signe: ”Men refleksionen er ikke alt, den skal også bygges op på noget, man skal 

have noget at have det i” 

Louise: ”Ja det er mere sådan, hun er meget sådan en der holder fast i sporet, i 

hvad er det vi skal” 

Signe: ”Og fagligheden i pædagogikken, den der personligt forankrede faglighed” 

Mette: ”Og så skal vi jo heller ikke glemme at hun godt kan lide at provokere lidt 

engang imellem, stille nogle …(Interview 2, Stjerne, l. 467-483) 

Grethe har altså store point hos de studerende i Stjernegruppen, og de tager derfor også imod, hvad 

hun kommer med. De har tillid til, at de har fat i noget, som kan blive til noget. De har en sag, en 

klar moralsk og pædagogisk orientering, og de har også tillid til, at Grethe kan støtte og kvalificere 

deres arbejde og pædagogiske orientering. For Stjernegruppen er det meningsfuldt at lave deres 

projekt i spændingsfeltet mellem retning og plads, mellem den (normative) retning Grethe (og 

kompetencemålet) giver, og så det selv at finde en sag, at være undersøgende på. Vi taler med dem 

om det i gruppeinterviewet 

Louise: ”men det er jo også fordi de startede med at komme at sige at: I den her 

opgave, der må I selv vælge. Så det har vi jo gjort…hvad er det der interesserer os? 

hvad er det VI gerne vil? Hvad er det for nogle pædagoger VI gerne vil være? hvor 

vil VI gerne lægge fokus? eller synes det kunne være spændende at undersøge 

nærmere, når vi nu skal ud snart? Og det er meget det, vi har fået lov til her i 

modulet, at der ikke er sådan, at de har valgt et overordnet – f.eks leg eller noget 

andet ” (gruppeinterview stjerne 1, l. 107-119 ) 

Opsamlende om Stjernegruppen kan man sige, at her er tale om en gruppe, der hurtigt har formået 

at knække koden og arbejde med at skabe deres egen vidensproduktion, hvor de med udgangspunkt 

i en problemstilling, de har erfaret i praksis, har bragt forskning i spil, og forholdt sig kritisk 

undersøgende til både forskning OG praksis. På baggrund heraf har de både lært sig noget om 

forskning og om at arbejde kvalificeret med viden OG fået noget viden og nogle tilgange til at udvikle 

praksis og deres egen forståelse af den. Og på trods af, at de ikke har været særligt optaget af 

formkravene, så kommer de fuldt ud til at leve op til dem.  
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Gruppen har efterfølgende arbejdet sammen i bachelorprojektet, hvor de har arbejdet med omsorg 

i vuggestuen, og det har de gjort på en sådan måde, at de efterfølgende kan skrive til os, at de har 

vundet en talentpris for projektet.  

Opsamlende på forløbet 

Forløbet er enormt interessant, fordi det giver indblik i de sammensatte sammenhæng, der skaber 

og organiserer modulet Professionsviden og forskning: relationerne mellem bekendtgørelsen og 

dens kompetencemål; uddannelsesstedets fortolkning, som den træder frem gennem dokumenter 

som studieordning, modulbeskrivelse og støttepapiret og i forløbets konkrete tilrettelæggelse 

(herunder projektforløbet og den fællesforberedende undervisning (her kunne også nævnes den 

strukturering der ligger i its learning), og endelig det konkrete forløb, som vi deltager i og som 

præges og formes af den konkrete undervisers tolkning og praksis og af forskellige 

studerendes/gruppers ligeså forskellige erfaringer og måder at orientere sig på. 

Lidt forenklet opstillet kan man sige, at vi har at gøre med en bekendtgørelse, der ser 

professionsviden og forskning som en relativt enkel sag. Det handler om, at den studerende og 

kommende pædagog tilegner sig forskning, som så mere eller mindre direkte, kan bringes i spil i 

praksis. Bekendtgørelsen forbinder sig til narrativer om vidensbasering, som rummer en relativt 

instrumentel forståelse af både forskning og af praksis. Det er også en meget hierarkisk forståelse, 

hvor forskning placeres som den viden, der kan og bør lede og informere en-ikke-så-vidende praksis. 

Og hvor den dygtige pædagog er den, der arbejder systematisk og vidensbaseret. 

Uddannelsesstedets praksis rummer en lidt anden forestilling, om end den fastholder hierarkiet. 

Tilrettelæggelsen af fællesforberedende undervisning kan læses som et udtryk for, at man ved – og 

også gerne vil vise de studerende – at det er en kompliceret sag at arbejde med viden, ligesom det 

er en kompliceret sag, når man som professionel pædagog skal forholde sig kvalificeret og nuanceret 

til videnspørgsmål. Derfor skal de studerende præsenteres for – og få en fornemmelse af 

kompleksiteten og nogle greb til at orientere sig i feltet og håndtere det (gennem den 

fællesforberedende undervisning). Derudover skal de selv gennem deres projektarbejde erfare, 

hvordan de selv kan være vidensproducenter og har brug for at forholde sig til viden på kvalificerede 

og kvalificerende måder. Hierarkiet: at forskning er den fine, men også komplicerede viden, der kan 

kvalificere praksis, kommer til udtryk i støttepapiret og dets krav om, at de studerende bruger 2 

forskningsrapporter i deres projektarbejde.  

 

Forestillingen om, at professionsviden og forskning ikke er en enkel sag, kan underviseren Grethe 

sagtens abonnere på, men til forskel fra uddannelsesstedet, ser hun det ikke som sin opgave at 

forholde sig solidarisk med bekendtgørelsen. Hun vægter det deltagerstyrede perspektiv og ser det 

som sin opgave at sørge for, at støtte de studerende i at udvikle sig som fagpersoner, sådan at de 
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bliver dygtige, kritisk reflekterende professionsudøvere. I den sammenhæng er det ikke væsentligt 

at kunne sige ”socialkonstruktivisme” eller ”fænomenologi” eller at leve op til andre formelle krav. 

Det er snarere vigtigt at kunne og ville stille gode spørgsmål og finde nye veje, der kvalificerer 

professionsudøvelsen, og det kan man gøre ved at læse teori og forskning, men også ved at bringe 

viden fra praksis i spil, eks. gennem praksisfortællinger. For Grethe må al denne viden forbindes og 

formidles gennem de pædagogstuderendes holdninger og etiske/pædagogiske stillingtagen til det 

gode, det vigtige, til spørgsmålet om god pædagogik. Grethes tolkning af modulet og hendes måder 

at udøve sin pædagogik er interessant – men også hvad de studerende beskriver som anderledes og 

særlig – fordi hun insisterer på, at det vigtige er at arbejdet med forskning og viden skal kvalificere 

og forberede til professionen. Hun tematiserer forholdet mellem "viden" (at indsamle og tilegne sig 

viden) og "gøren" (væren) uden at anbringe dem i et hierarkisk forhold (som i videns-

baseringsmetaforen). Hun inviterer flere gange de studerende til at fortælle praksisfortællinger, til 

at forholde sig til, hvad de selv tænker, og hvordan de selv ser, og hvor deres viden og forforståelser 

kommer fra. De studerendes forståelser og fortolkninger af, hvorfor de er pædagoger, hvem deres 

arbejde og viden er til for og hvorfor, deres moralske orientering og professionsidentitet, er for 

hende helt central. Derfor prøver hun at gøre det komplicerede mere ukompliceret ved helt 

konsekvent at holde fast i det, der for hende er det ønskværdige og realistiske (hvad kan de med 

rimelighed nå i dette relativt begrænsede forløb). I tråd med dette nedtoner hun også den 

hierarkiske forståelse af relationerne mellem viden/forskning og praksis, som modulet i øvrigt 

underforstår, ved konsekvent at bede de studerende se bort fra støttepapiret, men også nøjes med 

at skrive nogle få linjer om videnskabsteori. Samtidig med at hun forsøger at forholde sig pragmatisk 

til, at der også skal afleveres en opgave, som skal bedømmes og simpelthen udlicitere arbejdet 

hermed til den bog, hvori de studerende kan finde en konkret og brugbar opskrift. 

 

De studerende skal altså finde ud af at orientere sig i et felt, hvor der mildt sagt er modsatrettede 

signaler fra de autoriteter, som skal give retning for arbejdet. Både om, hvad en dygtig 

pædagogstuderende er og kan; hvad professionsudøvelse er for noget og hvad det er for en 

professionsidentitet, de skal tilegne sig.  

Når man ser nærmere på vores feltnoter og interviews, bliver det klart, at de studerendes vej til at 

blive pædagoger, deres drivkraft og retning kommer af, at de oplever det, der foregår i det konkrete 

forløb og den konkrete relation som meningsfuldt, og med en vis kontinuitet, og at de kan afkode, 

hvad der foregår. Men det er også klart, at de studerendes vej til at blive pædagoger er begyndt 

længe før, de studerende begynder i uddannelsen. Hvor de studerende i VIPgruppen ikke 

nødvendigvis kommer fra uddannelsesvante hjem, og en af de studerende, som er toneangivende i 

gruppen, Lillian, har erfaringer med at være i et system, hvor man kan være mere eller mindre 

prisgivet hierarkier og magtrelationer, så er Stjernegruppen drevet frem af bl.a. Signe, som i opgøret 
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med sin far har udviklet og fundet styrke i en klar antiautoritær indstilling. Af Mette, som i sit job 

som medhjælper har erfaret, at hun kunne være medspiller i en pædagogisk udvikling. Og af Louise, 

der i den grad kan fortælle om at få øje på, at hendes pædagogik er knyttet til spørgsmål om hvem 

hun gerne vil være, og at hun selv er den væsentligste aktør i sin professionsudøvelse. Retrospektivt 

spiller biografien ind og med og former de studerendes måder at orientere sig i uddannelsen. I det 

ene gruppeforløb lykkes den løbende udveksling mellem de studerende som forstående og 

fortolkende subjekter, og det uddannelsesrum som inviterer til at de studerende gør sig erfaringer, 

fortolker og fornyr sig. I det andet er forhindringerne (for) store for de studerende, for de ser støjen 

og de mange modsatrettede autoriteter og oplever ikke på noget tidspunkt at have fod på, hvad de 

vil, og hvad de skal. De har brug for en runde mere, og det er der, at dømme efter fremlæggelserne, 

flere af dem der har. Gruppen har åbenbart selv samme fornemmelse – og vi glæder os, som 

forskere og undervisere, der selv deltager i det pædagogiske projekt, over, at de ikke er slået helt af 

pinden. De arbejder videre med deres emne i bachelorprojektet, og også med Grethes perspektiver 

og måder at spørge kritisk til forståelser og begreber, og hvad de skaber, jf. Lillians bananfortælling. 

Når vi taler med de studerende og også med underviseren, får vi det indtryk, at hun i høj grad er så 

særlig, at man måske kan vove pelsen og kalde hende privatpraktiserende. Både i sin måde at se 

bort fra den understøttende undervisning og støttepapiret, men også i sine egne italesættelser og 

fortællinger om, hvad hun gør. Det efterlader os med et spørgsmål om, hvad det mon er for en 

offentlighed, der er omkring forløbet? 
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III.2.B Professionsviden og forskning i Overby 

 

Forløbet, som spiller hovedrollen i dette afsnit ligger på uddannelsens specialiseringsdel, nærmere 

bestemt skole- og fritidsspecialiseringen. Det nationale modul Professionsviden og forskning er, 

også i Overby, placeret på 6. semester, efter den sidste lange lønnede praktik (2. praktikperiode) og 

lige før bachelorprojektet. Det er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, der efterfølges af et forløb 

i akademisk skrivning, som skal forberede de studerende på at skrive deres bachelorprojekt. 

Aktionslæringsforløbet fylder i alt 4 uger, og det er dét, vi har fulgt, for at undersøge det 

uddannelsesrum, der skabes her, og de studerendes måder at orientere sig på heri. 

Kernen i forløbet er, at de studerende – i små skridt - skal lave en aktion, der vedrører en 

problemstilling, de selv har valgt. De studerendes arbejde med de konkrete skridt understøttes af 

en grundbog, ”Aktionslæring i praksis” af Søren Smidt og Suzanne Krogh, som følges trin for trin i 

undervisningen.  Aktionen, der skal laves, kan have forskellig karakter, og underviserne accepterer, 

pga.. den relativt stramme tidsramme, at de studerendes aktioner også kan være 

vidensindsamlinger omkring deres problematik. Altså at de søger indsigt.  

Der er undervisning omkring 3 gange om ugen, som gennemgående følger samme form: Først et 

relativt kort oplæg, der tager udgangspunkt i et tema, som understøttes i studieplanen ved, at der 

er opgivet tema og side -/og kapiteltal fra bogen. Herefter giver underviseren de studerende en 

opgave i relation til temaet, som de skal arbejde med i deres projektgrupper på dagen og frem mod 

næste undervisningsgang. Mens grupperne arbejder, er der vejledning og feedback på de 

delopgaver, de studerende løbende laver og afleverer til underviseren pr mail. Ved slutningen af 

dagen samler underviseren op gennem en runde, hvor alle afrapporterer hvad de har arbejdet med 

og vil arbejde videre frem imod. De studerende afleverer således ikke en samlet projektrapport, 

men en masse små delopgaver, der løbende godkendes, sådan at der – ifølge underviseren - ender 

med at ligge 14-15 sider. Der er ingen fremlæggelser, forløbet afvikles gennem delopgaverne og i 

en afsluttende cafefremlæggelse, hvor de studerende kan besøge de andre grupper og høre om 

deres arbejde. På holdet er der omkring 18 studerende med en næsten ligelig kønsfordeling. 

Undervisningen foregår altid i samme lokale -  et klassisk klasserum til ca 25 personer. Der møder 

gennemgående 12-14 studerende op til undervisningen. Enkelte studerende ser vi stort set ikke, 

andre er der hver gang, atter andre ser ud til at være selektive med hensyn til, hvornår de kommer. 

Der foregår ikke anden undervisning ved siden af forløbet. 

Vi har i forløbet fulgt undervisningen henover 5 undervisningsgange, og her har vi særligt fulgt og 

interesseret os for to grupper – for nemheds skyld kalder vi dem gruppe 1 og gruppe 2. Gruppernes 

medlemmer er interviewet individuelt i begyndelsen af forløbet og herefter som grupper ved 

forløbets afslutning.  
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Forløbets pædagogiske og didaktiske intentioner  
Forløbet varetages af Benny, der er den ene af to gennemgående undervisere i skole- 

fritidsspecialiseringen. Benny er selv pædagog og har derfra erfaringer fra skole og SFO, men også 

fra daginstitutionsområdet, hvor han var leder i 4 år, før han sagde sit job op, læste en kandidat i 

pædagogisk sociologi og så blev underviser. Oprindeligt underviste han i pædagogik og socialfag, 

men var sammen med kollegaen Ole med til at udvikle Overbys version af skole-

fritidsspecialiseringen. De to laver fortsat forløbet sammen. 

Benny fortæller, at aktionslæringstilgangen er valgt, fordi den giver mulighed for, at de studerende 

kan lave et projekt, hvor de arbejder med udgangspunkt i deres praksiserfaringer og –forundringer 

og samtidig kan øve sig i nogle færdigheder, de får brug for i deres arbejde med bachelorprojektet. 

Det er den problemorienterede og deltagerorienterede tilgang til det at arbejde med forskning og 

vidensskabelse, som er model for forløbet. Underviseren fortæller, at forløbet af samme grund ikke 

er overdænget med litteratur. Det er vigtigt at de studerende selv er med til at vælge, hvad der er 

relevant for dem, men også at de får en oplevelse af at beherske det, at skabe noget viden og 

arbejde med en problemstilling i samarbejde med praksisfeltet:  

Benny: ”Ja, altså… Og nu kan jeg huske også i forhold til også med, hvad hedder 

det, aktionslæringsforløb, hvorfor vi også synes, det ville kunne være interessant 

det her. Og det var jo netop, fordi vi havde fået en fjerde praktik med også, hvor 

man går ud og har noget empiri indsamlet derude. Og man kan jo sige, at hvis man 

har, en person har seksoghalvfems timer og så kan du gange det op med… Så er 

det ret mange timer. Og det giver mulighed for, at kunne… altså kvalificere det, 

både ved at man kan gå ud og undersøge noget, tage fat i det, gå ud og så lave 

nogle aktioner og være med til at udvikle, og så se hvad kommer så ud af det. Og 

der ser vi, at det gør de langt mere på skole/fritidspædagogikken, end de gør de 

andre steder. Altså, de går ud og… så går de ud og laver noget faktisk også… Og 

alle mulige forskellige ting. Lige nu har jeg nogle, som arbejder med inklusion, de 

har så fundet ud af… de er så kommet i tanke om inkluderende møbler, og så har 

de simpelthen været i Aalborg, og kontaktet dem der laver de her møbler og fået 

noget viden der. Og så har de været ude ved nogle institutioner, hvor de gør det 

med de her fine dyre møbler, og så er de gået hjem bagefter, og så de bygget, 

altså… i stedet for det er en bord med en indbygget gynge, man betaler meget for, 

så har de simpelthen taget cykelslanger, og klippet dem over, og haft deres, de 

fortalte, deres bedstefar med til at hjælpe med og producere. Og så har de 

simpelthen monteret de her cykelslanger under, så de kan sidde og bevæge benene 

og så videre, og så videre. Og prøver det af og så videre, og så videre. Altså… Så 

det… jeg tror på, eller bilder mig i hvert fald ind, at de prøver at gøre nogle flere 

ting, fordi de netop har prøvet, og ved at man skal ud og… at man sagtens kan nå 

og lave nogle aktiviteter.”  
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Som man kan se i fortællingen ovenfor, har Benny nogle erfaringer med – og også billeder på – hvad 

aktionslæringsforløbet kan føre til: nemlig pædagogstuderende, der undersøger og analyserer en 

reel problematik i relation til professionsudøvelsen og de mennesker, hvis liv og verden, 

pædagogerne skal støtte; og som herefter kan bringe deres viden i spil til at finde på nye veje, der 

kan bidrage til at udvikle pædagogisk praksis. Udover den oplagte og eksplicitte ambition om at give 

de studerende mulighed for at forberede sig til bachelorprojektet, kan forløbet ses som udtryk for 

en fortolkning af det nationale modul Professionsviden og forskning, hvor forskningsdimensionen 

ikke står forrest og heller ikke indsættes som øverste trin i en målestok for de studerendes arbejde 

med aktionslæringsforløbet. Ganske vist er der i forløbet krav om, at de studerende inddrager 2-3 

forskningsrapporter i forløbet, men det er hele forløbet igennem stærkt nedtonet – både af 

undervisere og af de studerende på holdet. Det, der træder frem hos underviseren er et narrativ 

om, at den kommende professionsudøver kan være vidensproducent og skabe udvikling på et 

professionsrelevant niveau. Det er praksis; forståelse, fortolkning og fornyelse heraf, der er 

orienteringspunkt. 

Underviseren fortæller om, hvad han gerne ser, at de studerende har ud af forløbet: 

Jamen det ville være og gå… at kunne gå undersøgende til værks. Altså undre sig 

og så… være med til at udvikle feltet. Altså hele tiden on-going, altså afsted. 

Forholde sig, også kritisk til hvad kommer der, og så videre og så videre. Og måske 

også at være åben for, at der er andre måder tingene kan udvikle sig på. Så… ja, 

det ville nok være det, hvis jeg skulle sige det.  

Frem for at introducere de studerende for en masse videnskabsteori og forskningsmetoder, som, 

som underviseren siger, ”ryger ind af det ene øre og ud af det andet” er det ambitionen, at 

undervisningen og arbejdet med professionsviden og forskning opleves som relevant for dem. Og 

at de studerende får indsigt i og afprøvet en konkret og overskuelig, men også kritisk-refleksiv model 

til, hvordan man kan arbejde med at udvikle praksis og bringe viden i spil i dette arbejde. I første 

omgang i forbindelse med bachelorprojektet, på længere sigt i forbindelse med deres virke som 

pædagoger. Det er derfor ikke vigtigt, at de studerende kan nævne en masse forskellige 

videnskabsteoretiske retninger. 

Til forskel for underviseren Grethe i Storkøbing, omtaler Benny i Overby konsekvent sig selv, som 

en del af et ”vi”. Både han, Ole, lederen og underviserne på første semester fortæller i interviewene 

om at være en del af en uddannelseskultur, hvor man arbejder systematisk og bevidst med at søge 

at gøre det bedst mulige i forhold til en bekendtgørelse med modul- og målmylder. Man har valgt 

at fokusere på at planlægge undervisning, hvor det er selve kompetencemålet, der er 

styringsredskab og ikke alle de mange videns- og færdighedsmål. Og man har valgt at indtænke en 

vis progression, både igennem uddannelsen og i modulet om professionsviden og forskning. 

Forløbet trækker på og føjer til en progressionstænkning i uddannelsen, idet uddannelsesstedet har 
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lavet nogle såkaldte bånd, som løber igennem uddannelsen, og som introducerer og giver de 

studerende mulighed for at træne forskellige akademiske og studiemæssige færdigheder frem mod 

bachelorprojektet. De studerende har altså tidligere fået undervisning i problemformulering, 

metode, interview og i observationer tidligere i uddannelsen, APA-henvisningsstandarden etc, 

hvilket man så nu bygger videre på. Benny fortæller: 

”[…] en af ulemperne, også ved den nye uddannelse, det er at, der er mange 

forskellige eksamensformer. Og så på den måde kan man sige, det her med, og 

hvordan laver man en problemformulering og hvordan… Så det hele den her 

problemformuleret tilgang, den møder de meget meget lidt. Og det opdager vi jo 

pludselig, at det her det er faktisk en udfordring… Og når de så pludselig bliver 

afkrævet det i SK2 eksamen, det en ren skriftlig, og så efter i bacheloren, og det 

ligger så sent, altså til sidst i uddannelsen… Så, så mange bliver simpelthen, når de 

kommer derhen. Det så vi faktisk ret hurtigt, Ole og mig, så vi… i det der… så vi 

tænkte at nu lægger vi det her lag indover… alt det andet der.”  

Interviewer: ”Og det her lag det er?” 

Benny: ”Det lag det er så, at vi prøver at arbejde… så de skal have deres videns - 

færdighedsmål, og de skal arbejde med det, men det vi hele tiden tænker det ind 

i, det er og knække det op ligesom lidt her. Og så laver de… nu skal de lave noget 

der hedder indledning og problemformulering. Og når de har lavet det, så kommer 

de ind og så får de vejledning, feedback som du ser i dag, også tager vi næste step, 

så kan det være det er analysedelen eller… Og så videre. Altså, og så… Som vi hele 

tiden holder dem i hånd med.”  

Som Benny fortæller i interviewuddraget ovenfor, er forløbet relativt håndholdt. Det er tilrettelagt 

sådan, at de studerende, skridt for skridt, arbejder sig frem mod at lave en aktion og at de undervejs 

får øvet sig i at lave nogle af de delopgaver, som ligger i at arbejde problemorienteret med et større 

projekt. For underviseren er der en ressourcemæssig begrundelse for det. Benny fortæller, at det 

har været deres intention at bruge den undervisnings- og forberedelsestid, man har ordentligt ”Og 

så ikke stå med nogle store opgaver til sidst.” Men begrundelsen er også didaktisk og pædagogisk. 

Tanken er at støtte de studerende ved at få brudt opgaven op i mindre, overskuelige bidder, som 

de kan fokusere på, frem for at de skal fokusere på det hele på én gang i en samlet opgave. Det 

handler om at bryde elefanten op i mindre dele, sådan at den bliver overskuelig for de studerende, 

men også om at aflaste forløbet, de studerendes processer og læring i forløbet. Benny fortæller, at 

han tidligere har oplevet, at de studerende bliver meget fokuserede på at aflevere en opgave, og på 

hvad man skal skrive og gøre, altså at deres orientering bliver mod at gøre det rigtigt. Frem for at 

være èn, der skal vurdere kvaliteten af de studerendes arbejde, ser Benny hellere sig selv 
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understøtte, at de studerende får en øvelse i, hvordan man gør, i processen, hvor man arbejder med 

at samle sit stof og i at være på sporet af noget fagligt (Interview Benny, linje 453-465).  

Da underviseren går i gang med forløbet i aktionslæring, kender han ikke holdet. Men han er, her i 

specialiseringen, studietovholder for halvdelen af de studerende. Det indebærer, at han følger dem 

i praktik, støtter dem med studieteknikker, taler med dem om hvordan og hvorvidt de trives eller 

ikke trives, og sørger for, at de der har dysleksi får den hjælp, de skal have. Han fortæller, at det er 

hans fornemmelse at mellem 7 og 9 på holdet (1/3) af de studerende har den type udfordringer, 

men også at det ofte er noget af det, der motiverer dem til at blive pædagoger og til at vælge denne 

specialisering. Deres historier og egenerfaringer driver dem, nu vil de gøre en forskel. Men ellers er 

det også en specialisering, oplever underviseren, som tiltrækker de studerende, der er 

”aktivitetsglade”, der gerne vil sætte noget i gang og vil have det hyggeligt med børnene. Her gør 

man noget, som han siger. De studerende bliver lidt overraskede over, at der skal læses meget, at 

der skal studeres. Det er der, fortæller han, selvfølgelig nogle af dem, der er optagede af. Men i al 

almindelighed er det ikke læseheste og teoriinteresserede, der tiltrækkes af denne specialisering.  

I det følgende, skal vi se nærmere på, hvad der konkret foregår og på udvalgte problematikker i 

forløbet. 

Forløbets opstart 
Forløbet begynder med en fælles introduktion og derefter med en fælles brainstorm og emnevalg 

bygget op som et fremtidsværksted, hvor der arbejdes med udgangspunkt i de studerendes 

oplevelser og undren i praktikforløbet. Vi deltager ikke i selve introduktionen til forløbet, men er 

med, da forløbet for alvor sættes i gang med et fremtidsværksted i begyndelsen af september. 

Underviseren har mødt de studerende en enkelt gang før, men er tydeligt optaget af at etablere 

holdet som hold, hvilket han også beskriver som væsentligt i det interview, vi laver med ham. Han 

begynder hver gang med at undersøge, hvem der er der, og der tales højt om dem, der ikke er her 

og også hvorfor. Han beder også de studerende lave navneskilte, som de kan have med de første 

gange, sådan at han har en chance for at lære navnene at kende. Herefter skrives dagens program 

på tavlen (feltnoter SF, d. 4.12). 

Her kommer et uddrag fra feltnoterne, der giver indblik i det meget komplekse rum, der opstår i 

mødet mellem underviserens pædagogiske intentioner og de studerendes erfaringer og 

orienteringer: 

Underviseren gennemgår hvad et Fremtidsværksted er (men ikke hvor og hvad det 

kommer af), de forskellige faser etc og siger, at det er lidt af et eksperiment, men at 

meningen er, at der kan dannes grupper med udgangspunkt i de studerendes 

erfaringer og undringer fra praktikken, men også forestillinger om, hvad der kunne 
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være anderledes. Han fortæller også, at vi skal ende med 5 grupper, når dagen er slut. 

2 med 4 og tre med 3. 

Et par af de studerende fanger det med undringen og spørger underviseren, om han 

kan give et eksempel på hvad en undring kunne være, og underviseren siger, at ”det 

kan være en undren eller et eksempel på en undren i praksis. Har du sådan en eller er 

der måske nogle af jer andre, der har det?” Det har den studerende ikke lige. ”Hvad 

da du læste teksten, dukkede der så noget op, der var noget du kunne undre dig 

over?” spørger Benny. 

Den studerende svarer, at hun undrer sig over, at man ikke evaluerer på ting, der går 

godt, men mere, når det bliver svært. Underviseren siger, at det godt kan være en 

undring. Han vil ikke give for meget lige nu, ”for det er jo meningen, at I selv skal 

komme med den undring”, siger han. 

En anden studerende undrer sig lidt over, at selvom vi ved noget om learning by doing, 

så var det ikke noget, der fyldte meget i hverdagen i skolen. Underviseren siger, at det 

også er en god undring. Det ER mærkeligt. 

De studerende inviteres til at skrive deres undringer på 5 plancer. ”Det kan f.eks være, 

at man bruger den og den undervisningsform, selvom der er børn, der har andre 

behov.” De studerende rejser sig og går ret hurtigt i gang. Imens taler de med 

hinanden og med underviseren – stemningen er kammeratlig og uformel. 

[…] 

Jeg går rundt og ser på plancherne. De handler om skolens børnevenlighed, udsatte 

børn og de pædagogiske og organisatoriske rammer, der sættes op omkring dem; 

inklusionsspørgsmålet; det tværprofessionelle samarbejde (eller manglen på samme) 

ser ud til at være gennemgående 

En studerende siger, at der er så meget hun undrer sig over: ”der er så mange 

pædagoger, der slet ikke har det der udviklingsperspektiv” 

En anden supplerer: ”Du skal skrive hvad gør institutionen for at udvikle miljøet på 

skolen”. Efterhånden bliver plancerne fyldt ud, et par stykker står og skriver (feltnoter 

SF, d. 4.12) 

Underviseren er optaget af, at de studerende kommer på banen med deres praktikerfaringer, og at 

de går ind i rollen som undersøgende professionelle, der i afstand til en praksis, de kender så godt, 

også kan undre sig og stille kritiske spørgsmål. Det er det problembaserede arbejde, der er tilgangen, 

en tilgang til akademisering, hvor det er de studerendes oplevede problemer, som skal kvalificeres 

og tematiseres og gøres til genstand for analyse. Underviseren ser ud til at være orienteret mod at 

vække denne lyst til og mod på at undersøge og undres, og søger at vise de studerende hvordan, 

samtidig med, at han er optaget af ikke at definere undringer og problemstillinger for dem. Det er 

lidt af en balancekunst, for de studerende efterspørger, direkte og indirekte, en retning og en form 

for forsikring fra underviseren, og det ser ikke ud til at falde dem alle lige naturligt at arbejde 
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problemformulerende og undrende, sådan som fremtidsværkstedets kritisk pædagogiske grundlag 

fordrer.  

De studerendes optagetheder 

De studerende arbejder seriøst og spreder sig over de fem ark, der hænger rundt omkring, nogle 

alene, andre i samsnak. De er tydeligt optaget af problematikker, temaer og dilemmaer, de har 

oplevet i deres praksis, og som har betydning for deres professionsudøvelse. De studerende undrer 

sig over rammer (helhedsskolen, specialeklasser, at pædagoger bruges som (lærer)vikar); at man 

ikke (hurtigere) tager fat i forhold til børns trivsel; at der ikke er mere nytænkning på skolerne; at 

der ikke er mere og bedre samarbejde for at nævne nogle eksempler. Alt sammen forundringer, der 

peger på, at de pædagogstuderende oplever, at de som pædagoger i skolen kommer ind i et rum 

med mange bindinger. Dette bekræftes i mange af interviewne, men også i den fase af 

gruppedannelsen, hvor de studerende inviteres ind i fremtidsværkstedets fantasifase. Her er et 

uddrag fra feltnoterne: 

Benny instruerer: ”Nu skal I gå rundt ved dem og skrive, hvad I tænker, kunne løse 

problemet. Vi går ind i fantasifasen, og det kan godt være lidt udfordrende, for det 

handler ikke nødvendigvis om, hvad det er realistisk i morgen, men her skal man ikke 

stoppe sig selv. For selvom man måske ikke lige tænker at det er realistisk, så kan det 

være, det er det alligevel jo, hvem ved…. Eks ved specialklasser, der skriver i løsninger 

på, hvordan kan man løse” Benny går i stå ”der skal man vist lige se på først, hvordan 

var den undring egentlig formuleret….. Men det der vil ske, det er at den gruppe, der 

skal arbejde med inklusion, de får så noget materiale, de kan arbejde videre med. 

Nogle perspektiver, nogle løsninger” 

Imens de studerende skriver, hiver den ene af de to studerende, som talte om, 

hvorvidt man kunne inkludere for at ekskludere, den anden studerende hen til sin 

skærm. Han har siddet og læst en tekst på skærmen: ”Prøv lige at se, hvad det er han 

skriver, den kære hr Ahlenkær. Prøv at se hvad han skriver. Han skriver jo faktisk, at 

der er nogle børn, der har nogle vanskeligheder, som har nogle støttebehov, der 

faktisk retfærdiggør, at man laver små rum for dem, at man ekskluderer dem for at 

inkludere dem.” Han trækker den anden studerende hen til inklusionsplanchen. 

Skriver noget op mens de taler videre. 

Ved planchen om udsatte børn hører jeg følgende samtale: 

”Der skal fandme mere fokus på! Men hvad skal min løsning være på det? Speed til 

kommunen? Stærkere kaffe?” 

De griner lidt men fortsætter: ”det er fuldstændig sindssygt det her! Der skal bare ske 

noget”  
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Som det kan læses i feltnoterne, er de studerende optagede og engagerede. De ser ud til at opleve 

et rum, hvor de kan bringe deres erfaringer og forundringer i spil, og hvor de spørgsmål, der vokser 

frem ved gensidig hjælp også fører til en impuls til at undersøge videre. De studerende ser også ud 

til at befinde sig godt i fremtidsværkstedets løsningsfase, de er optagede af problemer, som har stor 

betydning for deres professionsudøvelse, og som berører og vækker indignation i forhold til deres 

forestillinger om, hvad god pædagogik og professionsudøvelse er. Altså deres ”sense of moral 

purpose” (Mockler, 2011, s. 522), deres pædagogiske og moralske orientering. Det er problemer og 

udfordringer, som de gerne ser, at de som pædagoger, med den rigtige viden og faglige tilgang kan 

bidrage til løsninger på. De går derfor til opgaven med en betydelig virkelyst, som vi fortolker som 

udtryk for en tiltro til, og formentlig også en oplevelse af, at der er noget at gøre. Men selvfølgelig 

også en oplevelse af – og formentlig erfaring med – en vis afmagt i forhold til nogle af de strukturelle 

vilkår, der har stor betydning for det faglige og pædagogiske råderum, de oplever i praksis:  

Ved planchen om inklusion og udsatte børn spørger en studerende: ”Hvad skal jeg 

skrive til realiseringsfasen? min løsning, det ville være at skrive, at der skal oprettes 

specialklasser, men det kan jeg jo ikke. ” 

Benny siger, at det er svært: ”det kræver måske at I får jer noget viden. Undersøger 

de steder, hvor man stadig har det, finder ud af hvordan kan det være. Hvad er 

argumenterne for det, og hvad er argumenterne imod? Så kan det jo være I finder 

frem til nogle argumenter og perspektiver med, hvad man skal have med, når man 

arbejder med området. Eller det kan også være I finder ud af noget helt andet, end 

det, I havde forestillet jer” 

”Så vi kan interviewe og snakke med nogle af dem, der stadig har det, nå fint nok, 

men er det en aktion?” vil den studerende vide. Underviseren siger, at det kan det 

godt være en aktion.  

Der er god plads og god tid til, at de studerende kan finde frem til deres forundringer, og det ser ud 

til at give mening for dem. Der bliver dannet en gruppe om inklusion; en gruppe om udsatte børn; 

en gruppe om det tværprofessionelle samarbejde og så de to grupper, vi ender med at følge: en 

gruppe, der arbejder med pædagogens rolle i relation til et pædagogisk koncept og en gruppe, der 

arbejder med inklusion.  

Opsamlende kan man sige, at de studerende er optagede af den praktik, de lige har været i og ser 

ud til at dele optagetheder og også at kunne spejle sig i hinandens oplevelser af, hvad der er på spil, 

som er centralt for en pædagogs praksis og vilkår i skolefeltet. Undervisningsformen er dynamisk, 

og d.v.s. at der er gode muligheder for at tale sammen (og alle kan være med), og en 

undervisningsform, hvor de studerendes erfaringer bliver bragt i spil og hvor vi er tæt på 

professionen (det vi kender fra praktikken, og må forholde os til som en udfordring). De studerende 

tager godt imod og bevæges også i det inkluderende og guidende rum, underviseren stiller op. Der 
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er meget dialog med udgangspunkt i de studerendes tanker og overvejelser, både med underviseren 

og med medstuderende, det ser ud til at alle opfatter det som deres anliggende at hjælpe og støtte 

hinanden, være fødselshjælpere for gode ideer og for at finde og afsøge muligheder.  

 

De studerendes samtaler og overvejelser vidner også om, at de har erfaring for eller i hvert fald en 

tiltro til, at den dygtige pædagog kan gøre en forskel. Men også at pædagogen i skolen bevæger sig 

og skal udøve sin praksis i et rum, hvor meget defineres af en række ydre betingelser, som ikke let 

kan bevæges. Fantasi- og løsningsfaserne virker lidt abstrakte for de studerende, selvom 

underviseren gør hvad han kan for at bløde op for, hvad fantasien, utopien og aktionen kan 

indeholde. Med sine invitationer til fremtidsværksted, til at de studerende undrer sig, og kommer 

med løsningsforslag, inviterer underviseren til at de studerende bevæger sig på et 

undersøgelsesniveau, hvor de skal være i stand til at spørge kritisk til hvordan praksis fungerer, for 

herefter at forandre den til det bedre. Og det vil sige i forhold til nogle pædagogiske mål/værdier. 

Der lægges op til, at de studerende undersøger praksis; dens mål og værdier og konkrete udtryk. 

Men: Bortset fra en enkelt studerende, der undrer sig over skolereformen (uden at det udfoldes 

nærmere) er de undringer, udfordringer og fantasier, som vi lægger øre til i udgangspunktet relativt 

pragmatiske og løsningsorienterede, snarere end intellektuelle, principielle, filosofiske, etiske og 

pædagogiske. Vi hører ikke samtaler – hverken mellem de studerende eller mellem underviseren og 

de studerende om: hvad der i grunden det ønskværdige, det væsentlige, hvad der er formålet og 

meningen med skole- og fritidspædagogikken (udover at få det til at fungere). Eller formuleret lidt 

anderledes: Det, der umiddelbart er på dagsordenen for de studerende, er snarere et "hvordan man 

gør, og hvordan fikser man det", end et "hvordan skal/kunne/burde det se ud ", eller ”hvad er 

ønskværdigt?”. Samtidig spørger de og er søgende i forhold til, hvad der tæller som en undring i 

denne kontekst, hvor der skal løses en opgave, som underviseren løbende skal bedømme og kan 

sanktionere. En pragmatisk, men selvfølgelig også strategisk forholdemåde, der virker lidt imod 

underviserens intentioner om, at de studerende skal formulere problemstillinger og undringer, der 

tager udgangspunkt i deres praksis. De studerende selvfølgelig optagede af at finde sig en gruppe, 

de kan se sig selv i, i det kommende forløb. Så kompleksiteten er stor, og der er mange forventninger 

til forløbet. 

 

Mellem pragmatik og akademi 
Gennemgående er undervisningen præget af en underviser, som på den ene side søger at 

introducere til et vist akademisk niveau, hvor eksempelvis begreber om viden, om forskning, om 

professionsudvikling og om aktioner, åbnes og nuanceres. På den anden side er underviserens 

forholdemåde præget af en betydelig pragmatisme, hvor ambitioner og niveau tilpasses den relativt 
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begrænsede tidsramme, og de studerendes erfaringer og viden. Det er eksempelvis tydeligt ved den 

anden undervisningsgang, som handler om viden.  

Underviseren holder et kort oplæg om viden og vidensformer og sætter efterfølgende de 

studerende i gang med at udfylde et videnskortlægningsskema. Her skal de skrive, hvad de ved i 

forvejen om deres emne, hvordan de ved det, og hvor de ved det fra, ligesom de skal skrive, hvad 

de ikke ved og derfor har brug for at finde mere viden om. Budskabet og tilgangen synes at være, at 

viden er en kompleks størrelse, at det er en kompliceret sag at arbejde med viden og 

videnstilegnelse, og det er noget man kan og skal øve sig i at gøre på systematiske og reflekterede 

måder. Her er et udpluk fra feltnoterne: 

Underviseren hiver en slide frem med et citat fra grundbogen. Der står noget med, 

at det er vigtigt at aktionen og opgaven hviler på et stærkt fagligt fundament, Benny 

læser det. ”Hvorfor egentlig? Har I nogle bud på det?” 

S: ”Det er en øvelse til bacheloren” 

Benny: ”Det kan man godt sige, er der andre?” 

S2: ”Det er et lille forskningsprojekt, vi skal ud at lave, så derfor er det vigtigt, at det 

baserer sig på viden og at vi har tænkt over hvordan vi i det hele taget arbejder med 

viden” 

Benny siger, at det er rigtigt, og at der også ligger noget professionalisme i det. ”Det 

der med at det er ikke kun, hvad det er vi lige synes, hvilket humør vi er i. Vi baserer 

vores pædagogiske udvikling og vores aktioner på en viden. Jo mere viden vi har, jo 

flere steder kan vi stille os, og jo mere kvalificeret kan vi komme med løsningsforslag 

og udarbejde handleplaner, eller hvad det nu er vi skal lave i praksis. Det er den ene. 

Den anden er, at vi jo ofte indgår i et tværprofessionelt samarbejde, og der er det 

sådan, at hvis man skal høres, er man nødt til at være fagligt underbygget. Have et 

fagsprog. Og så er der det i det, at vi skal have et fagligt fundament, hvis vi laver 

underretninger og sådan noget. Vi skal simpelthen kunne underbygge det ordentligt, 

det vi ser, og det vi beskriver.” 

Den lille udveksling med den studerende er ganske sigende for, hvad det er for perspektiver, der 

mødes og også i vid udstrækning brydes i forløbet og i de studerendes arbejde med deres projekter 

og aktioner. Nemlig på den ene side underviserens metaperspektiv, der er et dannelsesperspektiv, 

som forstår den professionelle pædagog som et kritisk undersøgende væsen, der forholder sig og 

bringer viden i spil for herigennem at blive en myndig aktør i sin professionsudøvelse på den ene 

side, og så på den anden side et mere instrumentelt perspektiv, der ser forløbet og arbejdet med 

viden som et (nødvendigt – og for nogle af de studerende måske også interessant) trin på vejen til 

en færdiggjort uddannelse. Disse brydninger skal vi se på i det følgende. 
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Ved undervisningen om viden laver underviseren først et relativt kort oplæg, hvor han kommer ind 

på forskellige former for viden: tavs viden, som ”er den vi prøver at gøre synlig her i den her opgave, 

hvor vi skal tale om, hvad ved vi egentlig allerede, når vi går i gang”; praksisviden og teorividen. 

Underviseren søger tydeligt at nuancere og avancere de vidensbegreber, de studerende kan møde 

og gør det på en måde, der tager udgangspunkt i, hvad vi vil kalde hans erfaringsbaserede 

forestillinger om de studerendes forståelser af og tilgange til viden:  

Benny hiver en slide på banen med en graf. På x aksen udgøres den ene pol af er 

”specifik viden (modeller som smtte etc, martemeo)”. Benny forklarer: ”det er sådan 

noget viden, som er lige til at forstå og tage, og når man hører det, tænker man også 

ah, det kan jeg bruge! Jeg kan lige lave sådan en smttemodel i morgen eller sådan 

noget. Den en anden pol er mere generel teori om eks magt eller anerkendelse eller 

pædagogik eller sådan noget. Og det er lidt sværere sådan lige at bruge med det 

samme, det er mere sådan noget, som man kan tænke over, som sætter nye tanker 

eller perspektiver i gang. Og det er ikke altid lige til at se, hvordan man kan bruge den 

viden, det kan være den forstyrrer lidt. Og der kan I se, at når man så kommer herud, 

så kommer man også op i frustrationerne. Så skal man bøvle med det, og man kan 

måske ikke lige se, hvad man skal med det, eller hvordan man kan bruge det, og 

måske kan man heller ikke lige forstå det. Der skal arbejdes lidt mere. Hvis man læser 

noget, man synes er lidt svært og lidt dumt og bøvlet, så er det måske fordi hov, her 

har vi vist at gøre med noget, som ikke lige lader sig omsætte, og som har den her 

mere generelle karakter. Det kan være meget godt at tænke over. At der er forskellige 

slags viden... 

Hvis man begynder at læse noget om Foucault, kender I ham? eller Wackerhausen-

teksten, så er det nok der, man er… (peger på højt frustrationsniveau), og det er jo ok. 

Det er en anden slags viden. Så når I nu begynder at arbejde med jeres ting, så kan 

det være meget godt at have den her viden og tænke over at, nå, det er måske ok, at 

det her er lidt svært. Nogle gange skal man bakse lidt med tingene”. 

Oplægget går ikke meget i dybden, hvilket underviseren også annoncerer, og det er i øvrigt 

gennemgående i forløbet. Han tager i sine oplæg i reglen afsæt i den artikel, de studerende har læst 

til i dag, men det er tydeligt, at det er de studerendes arbejde, deres egen indsats, der har 

hovedrollen i forløbet, og at det, de skal have "at vide", udelukkende er understøttende. 

Underviseren søger – i tråd med denne tilgang – også at understøtte og tage de studerendes mere 

processuelle erfaringer og forholdemåder alvorligt, som for at sige: viden, der ikke umiddelbart 

anvendelig og omsættelig, kan også være relevant og må ikke opgives, selvom det er svært, og 

frustrationerne stiger.    

Underviseren inviterer nu til, at de studerende også arbejder undersøgende i forhold til deres egen 

viden og vidensproduktion: 
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Benny skifter til slide om vidensopbygning: ”Når nu I går i gang, så handler det om i 

første omgang at finde ud af, hvad I allerede ved i forvejen. Få styr på og få sat ord 

på den tavse viden. Det kan være I ved noget, fordi I har været på kursus, at det er 

noget I har erfaret eller arbejdet med i praksis, noget man tidligere har læst. Alt 

muligt. Og næste skridt er så at få identificeret den viden, I har brug for. Det er sådan, 

denne her bog bygger det op, og det giver jo faktisk god mening også at tænke sådan, 

når nu I skal til at lave et projekt og arbejde med noget, at det faktisk ikke er nyt, men 

at I ved en masse i forvejen, og det får betydning for, hvad I ser efter og spørger til”  

Budskabet er relevant, men komplekst: På den ene side, præsenteres et budskab om, at de 

studerende allerede har en masse viden, som kan og skal beskrives og gøres til genstand for en 

undersøgelse og refleksion. På den anden side har pædagogen brug for viden fra fremmede 

landskaber, som underviseren formulerer det, med reference til teksten fra Wackerhausen, som er 

opgivet på undervisningsplanen; 

”Hvis vi skal udvikle os og holde vores egen praksis i ave, så er vi nødt til at hente en 

masse viden fra fremmede landskaber, tror jeg, det er, Wackerhausen kalder det. Det 

er noget nyt viden. Det kan være forskning, men det kan også være fremmede 

erfaringsrum. Det kan være I har brug for at tale med nogle på et sygehus og tale med 

dem om, hvordan man gør tværfagligt samarbejde der. Eller at I har brug for at tale 

med nogle børn på en anden måde, end I måske lige plejer, når I bevæger jer rundt 

som pædagoger. I skal søge ny og fremmed viden, som kan udfordre og bevæge jer, 

og der hvor I står i forvejen. ”  

De studerende opfordres også til at skabe deres egen viden: 

”Det kan også være, at der er noget, som der faktisk ikke er så meget viden om. Og 

der kan I så have brug for selv at skabe noget viden. Det kan være, at I skal ud at 

observere eller interviewe, fordi det I gerne vil vide noget om, det simpelthen ikke 

findes. Og så skal I bruge en masse tid til det, og så kan det jo godt være, at I ikke får 

så meget tid til at lave aktionen, og sådan er det. Det finder vi ud af. Det tager tid, 

hvis man skal ud og lave noget vidensindsamling selv.”  

Feltdagbogsudsnittene ovenfor giver indblik i en overmåde kompleks opgave. Underviseren gør 

hvad han kan, for at udvide og bevæge rammerne for aktionsforskningsprojektet, sådan at de 

studerendes interesse, men også deres reelle muligheder for at arbejde vidensproducerende 

indenfor de relativt begrænsede tidsmæssige rammer, balanceres. Men ambitionerne om at 

introducere og også træne de studerende i en akademisk arbejdsform, med et avanceret og 

nuanceret vidensbegreb og en kritisk analytisk tilgang til det at forholde sig til viden, indebærer 

samtidig en række krav og forholdemåder, som de studerende skal øve sig i, og som i forløbets 
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didaktik er delt op i små delopgaver. I løbet af undervisningen opstilles en række krav til, hvordan 

dette systematiske arbejde med at finde viden foregår: 

”der er kravet, at der skal være min 2-3 forskningsrapporter, og det er, fordi det skal 

være forskningsbaseret. Og der skal I have biblioteket til at hjælpe jer, fordi de ved 

noget om, hvor man finder det, men også hvornår det er forskning. For det behøver 

det ikke være. Det kan også være, at I finder er en evalueringsrapport fra Eva eller 

sådan noget. Det kan I også bruge, men I skal selvfølgelig være kildekritiske, og det 

kan bibliotekarerne også hjælpe jer med.” Underviseren siger, at han vil have, at de 

studerende booker en aftale med en bibliotekar i forbindelse med forløbet.”  

”Og så vil jeg gerne have, at I laver en litteraturliste, ligesom hvis I skulle aflevere en 

opgave. Og det skal i stille op, sådan at det er APA, for det er det, der er standarden, 

og som I også skal øve jer i.”  

Opgaven er umiddelbart klar og til at gå til, og de studerende inviteres til at gå i gang, mens 

underviseren indtager en vejledende rolle i forhold til det, de er i gang med.  

Vi sætter os i nærheden af Gruppe 1, og prøver at følge med i, hvad de laver. Umiddelbart er de 

optagede af at få fundet ud af, hvordan de griber deres undersøgelser an, hvad der er for nogle krav, 

der stilles til dem og hvordan de skal komme i gang. Men de har svært ved at holde sig systematisk 

til opgaven, underviseren har stillet, og i det hele taget til hvad de er i gang med. De ryger ind og ud 

af samtaler om en trafikulykke, om hvad der er vigtigt og interessant for dem at undersøge, om hvad 

de skal tale med en interviewperson om, om brugte biler, men også om, hvordan de skal organisere 

sig, oprette et worddok o.s.v.. Samtidig søger de på nettet: 

”Her er måske noget forskning, noget med pædagoger har betydning for børns læring 

og udvikling” 

”Ja skriv den ind i skemaet” 

”Ok hvordan fandt du den” 

”Edu” 

”Hvad er det?” 

”Århus Universitet, tror jeg….ja, det er uddannelsesforskning” 

”Jeg er bare så meget bedre til at arbejde, når jeg sidder hjemme ved min stationære” 

”Men vi kan jo også dele det, sådan at vi arbejder med det lidt hver for sig til næste 

gang” 

”Men det må være noget med pædagogernes rolle i pædagogisk 

udviklingsarbejde…det skal vi finde” 

”Ja, men vi skal også have afgrænset os, for der er garanteret skrevet mere om det” 

”Ja, det kan godt være, vi skal have afgrænset os lidt, INDEN vi begynder at søge” 
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”Kigger vi på pædagogisk udviklingsarbejde, og så er det med 21 skills som eksempel 

eller er det omvendt” 

”Men noget af det viden, vi skal have om 21 skills, det er noget, vi kan få på 

hjemmesiden, og så med hvad hende lederen fortæller os” 

”Så det du siger, det er at vi skal vente med at samle forskning” 

”Ja, for vi ved ikke, hvad det er for noget forskning, vi skal have” 

”Ja og vi har forskellige opfattelser af, hvad det er for noget det der 21” 

”Ja, vi skal huske vores kritiske spørgsmål,” 

”Ja, så det vi skal det er at arbejde os frem mod nogle kritiske og undrende spørgsmål 

til hende” 

”Ja men det skal ikke være for overvældende” 

”Nej, men vi skal stille dem, så vi får noget at vide” 

”Så det du siger, det er at vi skal vente med forskning” 

”Ja, og det har vi jo også lige fået nogle slides på, at der er forskellige former for viden, 

og det er ikke kun forskningen der tæller” 

”Ja, men vi kan jo heller ikke stille nogle ordentlige spørgsmål, hvis ikke vi ved noget 

om det…” 

”Her er en artikel hvis du ikke ved noget om 21 skills, så skal du starte her” 

”Jeg lægger lige et link til den”   

”Hvad aftalte vi med forskning” 

”Man kan godt finde noget forskning, men det kan være lidt svært at vide hvad det 

skal være, før vi har været der og snakket med hende og ved noget mere om det”  

”Nu har jeg lagt noget ind” 

”Men er det forskning? Nej det er CFU, center for undervisningsmaterialer, så det er 

godt nok” 

”Men hvis vi lige prøver at tage det fra toppen, hvad skal vi så spørge om, vi kommer 

nok til at skrive nogle spørgsmål der også, som”  

”Jeg læste engang en artikel på Folkeskolen, den prøver jeg lige at finde, det var noget 

med at være kritisk overfor 21 century skills, den må vi hellere læse igen. Den tager 

jeg lige og finder. Ja hvad er det nye i det, hvad kommer det fra, skal en privat 

virksomhed præge udviklingen på din skole – det er en forsker i noget med 

uddannelsesteknologi”  

Der er meget at forholde sig til og meget at finde rundt i, herunder at orientere sig i forhold til 

hinanden, som venner og i et arbejdsfællesskab, hvor man selv definerer opgaven. Som feltnoterne 

ovenfor giver indblik i, har drengene travlt med at finde ud af, hvad de skal lave, hvad det er for 

spørgsmål, der er relevante at stille, metodiske spørgsmål om hvordan de kan stilles, og ikke mindst 
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at forhandle indbyrdes, hvordan de skal arbejde. Herunder hvordan de skal arbejde, sådan at de 

lever op til de krav, som stilles i forløbet. Umiddelbart er sådanne: ”hvordan gør vi –spørgsmål” og 

orienteringer en del mere presserende, end de mere vidensfilosofiske refleksioner, som 

underviseren har bedt dem arbejde med. Her passer de ”trin” og refleksionsprocesser, som 

underviseren har tilrettelagt ikke nødvendigvis, men det gøres nu heller ikke til et problem. 

Underviseren støtter og giver de studerende retning i deres optagethed af undersøgelsens praktiske 

”hvordan gør vi-spørgsmål”, og det betyder (selvfølgelig), at de mere systematiske refleksioner 

udebliver. I hvert fald i denne omgang. Samtidig er det helt indlysende, at de studerende ikke har 

meget erfaring i, hvordan man arbejder sig frem mod noget fælles og finder frem til en sag. De virker 

meget søgende, ved ikke hvad de skal gribe eller gøre i, og flakser derfor også noget rundt mellem 

forskellige aktiviteter og diskussioner. Ved den afsluttende fælles runde, lyder det, som om nogle af 

de studerende har arbejdet ret systematisk med skemaet, andre har tydeligt været mere optagede 

af at finde ud af, hvad de konkret skal lave. 

Gennemgående er undervisningen præget af, at der skal nås meget på kort tid. Oplæggene er 

hurtige, korte og komprimerede, og tanken bag dem er formentlig, at de skal være opsamlende og 

at de skal bringe de studerende på sporet af den næste delopgave. Her er et uddrag fra feltnoterne 

ved en undervisningsgang, der handler om, hvordan de studerende skal lave et undersøgelsesdesign 

for deres projekt:  

Benny fortæller om designets funktion og begrundelse, det sætter undersøgelsen i 

system, skaber overblik, giver en arbejdsplan etc. Når man har sin problemstilling og 

sit undersøgelsesdesign, så ved man, hvad man skal lave, fortæller han. 

Der kommer en slide med overskriften ”bonus i f.h.t. bachelorprojektet”: ”I skal 

kunne redegøre for det metodiske og teoretiske design, men I skal også redegøre for 

hvordan jeres problemstilling har professionsfaglig relevans. Det kan være, I skal 

undersøge noget og har den tanke, at det med ADHD det fylder alt, men så læser I 

nogle statistikker og finder ud af, at det er faktisk ikke så mange, men kan begrunde, 

at dem det er, de har brug for noget hjælp, som de ikke nødvendigvis lige når. 

Bachelorprojektet skal indeholde en empirisk baseret analyse, og det kan I jo øve jer 

i, men det er også vigtigt at I i projektet skriver overvejelser over, hvordan I samler 

viden og især, hvordan samler og skaber I egentlig viden om en praksis, I selv er en 

del af” 

Der kommer en slide med udformning af forskningsdesign, som gennemgås. Først 

problemformulering, så forskningsdesignet. ”Brug Hv-ordene: hvad, hvem, hvor, 

hvordan. Hvem skal vi snakke med for at få den viden, vi er interesseret i, hvor skal vi 

bevæge os hen” Benny fortsætter med at fortælle, at den måde man bliver mere 

professionel og øver sig i at lave viden, ”det er faktisk ved at man læser den her 

metodelitteratur, så læner man sig op ad det og så hvis det er semistrukturerede 
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interviews, så står der f.eks at der er 7 faser, så ser man på det og arbejder med det, 

og så henviser man til Kvale, for det er jo der, I har fået jeres viden fra. Og hvis I skal 

lave noget med gruppeinterviews, så skal I jo læse noget om, hvordan man gør det 

og også henvise til det. Det styrker troværdigheden og validiteten, at man ved at det 

ikke er noget I bare har fundet på, men at I faktisk har sat jer ind i det. Og at der er 

en kilde på”  

Som man kan se, skal der nås meget på ingen tid. Underviseren ser sit oplæg som en opsamling af 

noget, de studerende har haft før, og de studerende bekræfter. De har hørt det før. Som tilhører og 

med det lille kendskab vi har til de studerendes måder at arbejde på, kan man tænke, at det bliver 

vældig abstrakt. Men de studerende sidder og tager imod, og det gør de vel (også), fordi det er det, 

de skal nu. Det her er ikke noget, man skal gå glip af, for det hører med til at være studerende. Og 

selvom det er abstrakt, så relaterer undervisningen sig også direkte til det, de studerende laver nu, 

men også skal arbejde videre med i BA-projektet. Det handler om, hvad der skal til, om hvordan man 

gør, hvad man skal tage stilling til og kunne redegøre for.   

Også her oplever vi, at underviseren søger at udvide de vidensforståelser, de studerende ellers 

kunne tænkes at sidde med (og som ligger bag det at der er designet et nationalt modul om 

professionsviden og forskning). Han argumenterer bl.a. for, at de studerende kan bruge deres 

praktikerfaringer i et vidensskabende og undersøgende arbejde, nemlig som empiri, men han peger 

også på, at det kræver systematisk refleksion: 

”Praktikken, den kan man godt gøre til empiri, men det bliver den først, når man har 

skrevet ned omkring det og når man forholder sig reflekterende til det.” 

Benny skifter til slide om udfordringer ved anvendelse af praktikken 

”Det kan være svært, det bliver meget jeg, fordi man er så meget i sin praktik, at man 

giver sig til at fortælle en masse om, hvad der er vigtigt og hvorfor vi gør, som vi gør, 

og der kan et lille trick være, at hvis man skriver jeg og vi en masse gange, så er man 

måske i gang med at beskrive alt for meget eller fortælle alt for meget. Men for at 

det bliver empiri, så skal man bevæge sig ud af det, lægge afstand til det, slippe af 

med sine egne forforståelser eller tanker om det og gøre sin praksis til en genstand. 

Det er lidt ligesom, hvis man har været ude at interviewe en leder eller en anden 

person, man er lidt imponeret over, så skal man prøve at skubbe det lidt væk for at 

komme til at gøre det til genstand og analysere det. Man er nødt til at skubbe noget 

ud, og når man skubber noget ud, så skal man sætte noget andet ind. Og det man 

skubber ind, det er jo så den viden, den teori og de begreber, som man skal bruge til 

at undersøge sin genstand, sådan at man ikke bare tager det for gode varer”  

Forholdet mellem viden og professionsudøvelse er ikke enkel. Hvad er eksempelvis forholdet 

mellem forforståelser og professionsudøvelse; og hvordan kan der arbejdes med forforståelser på 
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en måde, der skaber både forståelse og udvikling; hvordan forstå og fortolke en praksis, man selv er 

del af, på en måde, der også bidrager til fornyelse, og hvad vil det i grunden sige, hvad kræver det 

at forstå og undersøge. Underviseren taler sig ind i problematikken, så den åbnes en anelse, men på 

en pragmatisk og inkluderende måde, som ikke komplicerer tingene alt for meget. Her er det ikke 

meningen, at de studerende skal knække halsen, at de skal se og reflektere længe og meget over 

vanskeligheder. Meningen er at give anvisninger og vise veje, så det bliver overskueligt for dem at 

arbejde med dét, de især har: praksiserfaringer og den viden, der har det som sit vilkår at være 

opstået og tilegnet i det samme felt, som den skal forstås, fortolkes og fornys i. Han anviser, at de 

studerendes praktikerfaringer kan bringes i spil, men også at den skal tæmmes og disciplineres. 

Vejen, der anvises, er akademiske tilgange og færdigheder. Underviseren taler om, at en måde at 

bryde med forforståelser, det er at bruge teori og begreber til at undersøge sin erfaringsbaserede 

viden.  

Ved denne undervisningsgang pakker underviseren pakker en taske med omkring 10 bøger om 

forskningsmetoder og –tilgange ud, siger de kan være gode at læse i. Men der er ikke megen 

interesse for disse bøger, de får lov at ligge der på bordet. Måske synes de studerende, at de kender 

til temaerne.  Bagsiden af progressionen er måske, at det for nogle af de studerende opleves som 

en gentagelse (se afsnit om gruppe 2). En forestilling, man ikke kan fortænke dem i, hvis ikke 

spørgsmål om forskningsmetode og teori kompliceres og åbnes, men vedvarende behandles 

pragmatisk, og derfor også let kommer til at blive opfattet som tekniske spørgsmål. I dette forløb 

måske både af de studerende og af underviserne, der under de givne rammer og betingelser tager 

fornuftige og pragmatiske valg. 

Da de studerende senere i forløbet skal beskrive mål for deres aktioner, opstår samme 

spændingsfelt. Underviseren prøver at balancere mellem de akademiske ambitioner, modulet 

rummer og han selv kunne have, og så det, der er praktisk muligt indenfor modulets tidsrammer og 

med de studerendes erfaringer.  

Benny gennemgår en projektstyringsplan, et skema, han har udarbejdet, og som de 

studerende nu skal udfylde. 

”Så er der den sidste ”aktioner”. I skal ud at lave nogle aktioner, dem skal I udarbejde, 

og dem skal I indarbejde i en didaktisk model. Ikke noget med SMTTE som man lige 

hiver ned fra hylden. Og så skriver 2 -3 linjer til det hele, fordi det er der ikke meget 

refleksion over. Der skal I mere: Hvis jeg laver denne her aktion, hvad er det så jeg 

støtter, styrker, udvikler hos barnet. Hvor kommer målene fra? Og hvilke tegn kan jeg 

se? Hvis man f.eks arbejder med inklusion, hvornår kan man så sige, at barnet er 

inkluderet. Så jo mere reflekteret og gennemtænkt, det er det her med en didaktisk 

model, jo bedre bliver det, og jo mere kan I også vurdere, om I har nået jeres mål”  
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Jeg læser underviserens betoning af, at aktionerne skal være reflekterede og gennemtænkte, frem 

for bygget op over en SMTTEmodel, som eksplicit nævnes og kritiseres, omend ikke med en 

begrundet kritik og analyse, som en ambition om, at aktiviteterne også har pædagogiske 

begrundelser, og er begrundet i en forestilling om sagen, hvad aktionen skal til for og hvad det er 

den fremmer. Det er ikke en enkel sag at udfolde relationerne mellem mål, formål, værdier, 

pædagogik og praksis. Tiden er knap; noget andet er (også) på dagsordenen, og de studerende er 

gennemgående ikke fortrolige med at arbejde på et analyserende metaniveau. I det lyn-hurtige 

oplæg fremlægges en fortolkning af mål-formål, hvor elementer af målstyring og en relativt teknisk 

tilgang til faglighed og faglig udvikling og vidensproduktion gøres forenelig med en mere 

værdibaseret tilgang. For de studerende bliver det imidlertid svært at gennemskue, at spørgsmål 

om mål og målformuleringer for det pædagogiske arbejde langtfra er enkelt og uproblematisk. 

I det følgende skal vi se på, hvordan de studerende, vi har fulgt og interviewet forholder sig og 

arbejder i forløbet.  

Hvordan Gruppe 1 arbejder og orienterer sig: 
Gruppe 1 består af 4 medlemmer: Jens, Martin, Andreas og Carl, der alle er i tyverne. De arbejder 

sammen at undersøge et pædagogisk koncept: 21. Century Skills hedder det. Idéen til emnet opstår, 

fordi den ene af gruppens medlemmer, vi kalder ham Carl, har været i praktik på en skole, hvor man 

arbejdede med konceptet. Det var en praktik – og måske derfor også et koncept og en arbejdsform 

– Carl var meget glad for og så som en god drivkraft i at udvikle det pædagogiske arbejde og en 

fælles identitet i en personalegruppe, bestående af både lærere og pædagoger.  

Den pågældende studerende formulerer et tema om pædagogisk udvikling og på 

gruppedannelsesdagen er en anden studerende, vi kalder ham Jens, med på det, primært med en 

kritisk nysgerrighed i forhold til konceptet. Hvad er det nye i det? vil han gerne vide. Og hvad betyder 

sådan en konceptualisering af feltet for pædagogens faglighed og rolle i skolen? Jens er tidligere 

lærerstuderende og har helt tydeligt både en teoretisk interesse og en stærk pædagogisk 

orientering i form af nogle relativt klare forestillinger om, hvad det er pædagoger kan og skal bidrage 

med i skolesammenhænge. 

Gruppens fælles motivation – det skal fungere 

De to øvrige gruppemedlemmer slutter sig til gruppen dagen efter, og det foregår tilsyneladende 

helt udramatisk – de har talt sammen aftenen før og fundet ud af det. Det er ikke umiddelbart 

temaet og nysgerrigheden efter konceptet, den pædagogiske praksis på den pågældende skole eller 

et andet fagligt spørgsmål, der afgør den sag. Det er snarere et arrangement af mere praktisk 

karakter: De kender hinanden og ved erfaringsmæssigt, at de kan arbejde sammen uden for meget 

ballade og besvær, og med en hvis fælles overenskomst i forhold til ambitionsniveau. En del af 

gruppens medlemmer fortæller om tidligere erfaringer med gruppearbejde, hvor der var meget 
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strid og kævl, og det har de tydeligt fravalgt (Se eks D-gruppe, linje 124-143). Gruppearbejdet og 

arbejdet med projektet skal passe ind i andet levet liv. Og det skal forstås ret bogstaveligt. Gruppen 

fortæller, at de arbejder og koordinerer en del af deres fælles arbejde på en gamerplatform, der 

hedder TeamSpeak, og at de her er tilgængelige for hinanden i stort set alle deres vågne timer på 

denne platform. I gruppeinterviewet fortæller drengene, at det er væsentligt for dem at have det 

hyggeligt, og at der også er plads til deres gamerliv. Som en af dem siger:  

”vi kan godt snakke over computeren og lave lektier der, fordi vi alle sammen har 

en computer derhjemme og bruger computerne regelmæssigt, og de fleste af os 

spiller også computerspil, og har sådan en fælles ting, hvor vi så kan… Det er lettere 

tilgængeligt bare lige at tage kontakt i gennem computeren, end at man skal til at 

køre og mødes, hvis man nu lige skal snakke om et eller andet eller lave en eller 

anden ting (I: Ja). Og det er i hvert fald en af de ting, der gør det nemmere for os, 

hvis man skal arbejde med noget og forholde os til et eller andet i en 

gruppekontekst.” 

Gruppe 1 er ikke særlig homogen. Den drives i begyndelsen meget frem af Casper, som har 

kontakten til den institution, hvor de arbejder med 21. century og gruppen er, især i begyndelsen af 

forløbet, meget afhængige af ham og af hans drivkraft. I forbindelse med undervisningen oplever vi 

gruppen som optagede af deres projektarbejde, men også af mange andre ting. De arbejder – sådan 

nogenlunde – med de opgaver, underviseren giver dem og som skal ”vinges af” og godkendes ved 

næste vejledning, men arbejdet forekommer også at gå lidt trægt. Det er tydeligt, at de simpelthen 

ikke har meget erfaring i, hvordan man kredser sig ind på noget, kommer i gang og i arbejdstøjet. Så 

de bruger meget tid på at gå lidt som katten om den varme grød, skyde tingene til dagen efter, til 

Casper kommer, til Jens kommer med sine kritiske spørgsmål, til de har hentet noget cola etc. Man 

kan måske sige, at arbejdet med de delopgaver, der skal laves og godkendes ikke giver så meget 

dynamik, det skal ordnes og det bliver det på en lidt søgende, kredsende måde, hvor det er svært 

at se retning i deres arbejde. Sådan ser det i hvert fald ud for vi, der observerer. Ikke desto mindre 

roser gruppen forløbet og fortæller, at de har været glade for arbejdsformen med de mange små 

delopgaver. Det handler både om, at de har været glade for at være blevet holdt på sporet med de 

mange små delopgaver, som skal afleveres og godkendes, og at de har værdsat den løbende 

tilbagemelding og sparring med underviseren. Noget der fremhæves som positivt i forhold til resten 

af uddannelsen. 

Vejledning af drengene: 

Benny ser ud til at fornemme deres lidt famlende tilgang og gør en ihærdig indsats i forhold til at 

støtte dem i at komme i gang med at forholde sig fagligt undersøgende til deres tema om 

professionel udvikling via konceptet 21. century skills.  
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Benny spørger: ”er det et koncept, man også bruger i fritidsdelen? Eller er det kun i 

skolen?” 

Casper: ”Det er i hele skolen og i fritidsdelen, det handler om at give børnene de 

bedste kompetencer, om hvad det er for en dannelse, vi vil have. Og der er det jo 

meget med det her innovation i fokus” 

Benny: ”Så det handler om læring…?” 

Casper: ”Ja, eller om at blive klar til en fremtid, man ikke kender, så det er meget det 

der med innovation, som også skal med i fritidsdelen. Og essencen i det er det der 

med udviklingen af kompetencer, og hvad danner vi til” 

Martin: ”Det er en skam Jens ikke lige er her, for jeg ved han har nogle meget kritiske 

spørgsmål” 

Benny: ”Men I har vel samarbejdet om dem..?” 

Andreas: ”Jo, men det er meget ham, der er god til… Men jeg tænker, at når vi har 

talt med hende lederen, så kan vi bedre snævre ind” 

Benny: ”Jo, men I kunne måske også gøre det inden I går ud, så I ved, at I behøver 

ikke…” 

Casper: ”Jo, men de bruger det jo netop i både skole og fritidsdelen, fordi jeg har jo 

oplevet, at man bruger det i fritidsdelen i forhold til nogle innovative måder at bruge 

rummene på i forhold til at arbejde med inklusion” 

Benny: ”Ok, så I skal ud og snakke med dem for at finde ud af hvordan. Godt det er jo 

formålet med det hele. Der er lige et spørgsmål, I stiller, det der der handler om, 

hvordan de dokumenterer og evaluerer. Hvorfor spørger I om det? Det tænkte jeg lidt, 

fordi, I har jo ellers fokus på pædagogens rolle” 

Martin fortæller om Jens og en anden, som hele tiden i deres praktik havde fokus på 

at dokumentere og arbejde med at opstille mål, så det har været et stort fagligt fokus. 

Så han vil gerne undersøge, hvordan man arbejder med det? ”Og det har jo meget 

med pædagogens rolle at gøre. Hvordan man arbejder fagligt?”  

Underviseren prøver at give de studerende nogle forskellige håndtag og greb, de kan gå videre med, 

støtter dem i at stille gode og relevante spørgsmål mm. Men også balancere deres arbejds- og 

erkendelsesproces med de formelle krav og forventninger, der er til deres arbejde. Der er mange 

ting, både praktiske og etiske i forhold til det, at være i gang med sådan et aktionslæringsforløb, 

som de studerende har brug for at få styr på, som de prøver at orientere sig efter, og som de helt 

tydeligt ikke har mange erfaringer med. Skal der transkriberes? Hvilke aftaler skal man lave med 

interviewpersoner? Hvornår og om hvad? Hvordan laver man et interview? Og hvordan behandler 

man det og interviewpersonen. Men de studerende ser ikke for alvor ud til at være optagede af 

deres undersøgelse, måske fordi spørgsmålet ikke rigtig henvender sig til deres egne moralske og 
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pædagogiske orienteringer, til hvorfor de vil være pædagoger, og hvordan de gerne vil gøre en 

forskel.  

Orientering mod bachelorprojektet 

De studerende ser i meget høj grad arbejdet med projektet som en forberedelse til 

bachelorprojektet og en mulighed for at øve sig i noget, man kan få brug for der. Adspurgt om 

arbejdet med projektet tilfører noget til de studerendes pædagoguddannelse, svarer de 

studerende: 

Jens: ”Ja, ja det gør det helt pr automatik, tænker jeg i forhold til, at vi skal ud og 

skrive bachelor, hvor vi skal ud at lave noget ... noget forskning af en eller anden 

art og lave noget empiri” 

Martin:*”data” 

Jens: *”og det her det er jo en metode, hvor man kan gå igennem det, så det vil 

jeg sige, at vi gør”  

De studerende har på den ene side oplevet arbejdet med de mange delopgaver og processer som 

gode retningsgivende øvelser, hvor aktionslæringsformen repræsenterer en overskuelig 

fremgangsmåde. På den anden side, gør de sig tanker om dens begrænsninger. Både i forhold til 

deres konkrete projekt og interesser og i forhold til det, at arbejde med at undersøge pædagogisk 

praksis (som led i deres bachelorprojekt):  

Interviewer: ”Men det lyder som om, at det med at lave aktionslæring og bruge 

den metode, det vil du gerne gøre igen?” 

Jens: ”Det kunne man godt forestille sig altså, det er nemmere at gå til, når man 

har en metode, som vi har, end hvis bare man skulle ...været helt på bar bund” 

Casper: ”det er derfor, det er godt, at der er mange forskellige... altså jeg har 

måske syntes at ...at det her aktionslæringsforløb det har været sådan. Men det 

har måske også været pga emnet og det materiale, vi har kunnet få, og det vi har 

kunnet dykke ned i, men jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde haft andre. 

Altså nu har vi haft det her aktionslæringsforløb hele det her og det ... det er jo 

pissefedt, fordi så får vi det ind... på rygraden, men jeg kunne også godt have 

tænkt mig at have haft nogle flere metoder til at indsamle data og sådan, altså 

man kender jo godt selv nogle, men det” 

Interviewer: ”På den måde har det ikke været eksperimenterende, der har været 

en bestemt model I skulle føres igennem” 

Casper: ”Ja, det kunne jo godt være at han havde sagt, at I kan køre aktionslæring, 

men i kan også køre ... dit og dat”) 
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Som Casper giver udtryk for i ovenstående, er han – og de andre – altså ikke nødvendigvis 

overbeviste om, at netop aktionslæringsformen er den mest kvalificerende i forhold til 

bachelorprojektet, eller i forhold til deres pædagogiske praksis. Det kan hænge sammen med, at de 

også har oplevet, at det emne, de har arbejdet med, var vanskeligt at få til at passe med et kort 

aktionslæringsforløb, fordi arbejdet med konceptet endnu var i gang med at finde sin form, på den 

skole de undersøgte. De fremhæver en andens gruppes arbejde med inklusion som lettere at gå til, 

fordi de faktisk kunne lave en aktion:  

Casper: ”Vi kan godt se nu, at vi kunne godt have lavet noget, der ikke spændte så 

meget ben for os selv. Det kan vi godt se, når vi kigger tilbage nu, for vi har jo fået 

lukket det noget. Men så må man jo bare bide i det sure æble og gøre det færdigt, 

når man er i gang med noget, selvom det ikke lige er, som man troede” 

Projektet blev ikke helt, som gruppen troede og ønskede sig det. Men det er ikke noget, de tager så 

tungt. De har talt med Benny om, hvad de kan gøre anderledes en anden gang og ser ud til at få det 

til at passe ind i en erfaring og et narrativ om, at man altid kan gøre ting anderledes, og det vigtige 

er at reflektere over, hvordan man har gjort, og at man kunne gøre det anderledes (Gruppe 1 220-

240). 

Som forskere, der har fulgt gruppens arbejde, sidder man tilbage med det indtryk, at det er relativt 

begrænset, hvor meget de studerende har fået ud af at arbejde med aktionsforskningsprojektet. De 

oplever ikke, at de har fået en tilgang, som er oplagt at bruge i bachelorprojektet, de oplever ikke, 

at det er en tilgang, som er oplagt at bringe i spil i deres praksis, og giver heller ikke udtryk for, at de 

har tilegnet sig viden eller erfaringer, som i særlig høj grad har virket kvalificerende i forhold til det 

arbejdsliv, de ser frem til. Engagementet, motivationen og drivkraften til at være på sporet af noget, 

ser ikke ud til for alvor at være blevet vakt, og de er ikke særligt tilfredse med det færdige resultat. 

Da vi spørger dem, hvad de kunne have ønsket i stedet, er svaret imidlertid klart: flere casestudier 

og forløb, hvor de kunne få lov at arbejde med vanskelige dilemmaer og lære sig noget om, hvordan 

man, som pædagog kan forholde sig. De efterlyser også at blive undervist i klasserumsledelse, en 

særlig disciplin, som de oplever bliver efterspurgt på skolerne, men som de slet ikke føler sig 

kvalificerede til at varetage som kommende pædagoger. De er og bliver rettede mod deres 

kommende professionsudøvelse og mod at mestre den. 

Hvordan Gruppe 2 har arbejdet 
Den anden gruppe, vi har fulgt består af Betina og Marianne. De to er i midten af 20’erne og kender 

hinanden godt, faktisk har de mere eller mindre fulgtes ad siden folkeskolen. De ved hvad de kan 

forvente af hinanden, fagligt og arbejdsmæssigt, og lægger ikke skjul på, at deres relation og tryghed 

ved hinanden har været fuldstændig afgørende for, at de er gået i gruppe med hinanden. Men 
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pigerne har også en stærk fælles faglig drivkraft i deres valg af tema, som er inklusion og de (mange) 

problematikker, de har oplevet i relation til inklusionsopgaven i skolen. 

Da vi taler med de to piger sidst i forløbet, er de ret kritiske overfor forløbet. De oplever den 

undervisning og de oplæg, der har været, som en gentagelse af tidligere stof, og det vel at mærke 

en gentagelse, de ikke oplever at have haft brug for: 

Betina: […], ”det, der bliver gennemgået, det noget, vi har haft i tidligere forløb, så 

det der er blevet gennemgået de sidste par dage, det er faktisk ikke noget, som vi 

ikke har vidst. Det er sådan en slags repetition.” 

Interviewer: ”Og er det okay, eller er det egentlig sådan lidt spild af tid?” 

Marianne: ”Det er sådan lidt… altså for mig er det lidt spild af tid, fordi jeg kører 

to timer, en time herud og en time hjem for at være her. Og nogen gange så er vi 

her kun i tre timer. Så de tre timer vil jeg gerne have noget ud af. ” 

Da vi spørger dem, hvordan de oplever at have arbejdet ret håndholdt med mange 

små delopgaver, siger Betina: 

”Jamen det er jo… ligesom at skrive en opgave. Der er ikke noget nyt i det, synes 

jeg. Det er ligesom det vi lige har gjort til eksamen, bare om igen, nyt emne.”  

 

Orientering mod et stort og komplekst tema i praksis: 

Pigerne har valgt at arbejde med et tema: inklusion af børn med særlige behov, som de er vældig 

optagede af. De har gennem deres praktikker oplevet og gjort sig erfaringer med, at inklusionen ikke 

fungerer, at der er børn, som ikke trives og at ambitionerne om inklusion praktiseres på en sådan 

måde, at det skaber børn i mistrivsel. De vælger altså at beskæftige sig med et stor og komplekst 

problemfelt i praksis, som er ret direkte forbundet med deres pædagogiske og moralske orientering: 

I interviewene fortæller de os, hvordan de, på hver sin måde, er optagede af at bidrage til gode 

børne- og skoleliv og trivsel for børn, der befinder sig i en sårbar og udsat position. Deres 

udgangspunkt er tæt forbundet med deres begrundelser for at være pædagoger og deres 

orientering mod at dygtiggøre sig, sådan at de kan bidrage til, at det kan gøres bedre. De er optagede 

af at søge svar og finde vej i et komplekst felt, sådan at de kan handle og tage ansvar, når de bliver 

pædagoger om relativt kort tid.  

De to studerendes forløb er kendetegnet af en betydelig frustration og oplevelse af, at deres 

interesse og pædagogiske og moralske orientering ikke bliver forløst. Det hænger sammen med, at 

de møder en underviser og en mild akademisering, der kræver, at de afgrænser og begrænser deres 

interesse. De studerende kan ikke se meningen i at fokusere, adskille og opdele, sådan som en 

systematisk vidensproduktion/undersøgelsesproces af mere akademisk karakter foreskriver det. For 

dem er praksis kompleks og sammensat, og det er denne kompleksitet, de skal stå i. Man kan sige 
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det sådan, at de studerendes drivkraft og professionsidentitet støder sammen med det akademiske 

ideal om en undersøgende praksis, hvor man må afgrænse sig og fokusere for at komme til bunds 

med en problematik, få belyst og kompliceret den. Da forløbet er ved at være slut, taler vi med dem 

om det: 

Marianne: ”Altså vi har i hvert fald siddet med nogle frustrationer over, hvorfor 

Benny lige pludselig skal til at fortælle os, at vi skal skære ned, og vi skal lade være 

med at undersøge det, og lade være med at gøre det.” 

Interviewer: ”Ja. Og hvad skete der så?” 

Marianne: ”Så skete der måske så det, at så blev vi bare sådan lidt, så gider vi bare 

heller ikke at gå i dybden med det her så sådan helt vildt meget. Det var vildt 

frustrerende. Man føler sig sådan lidt.” 

Interviewer: ”Taget i skole?” 

Marianne: ”Ja. Men også bare fordi man føler jo selv, man gør et godt stykke 

arbejde, og så får man at vide, at man gør det over for meget, i forhold til hvad 

han havde forventet. Ja det har ikke været et så godt forløb det her, synes jeg. ” 

Betina: ”Det har været lidt forvirrende. Også fordi det har virket lidt som om, at 

det har været virkelig seriøst, sådan eksamensagtigt uden at være det, og det har 

været sådan lidt underligt i hvert fald oppe i mit hoved, at det ikke har været noget, 

vi ligesom har skullet præsentere på en eller anden måde.”  

Interviewer: ”Det slutter i dag med, at I får noget tilbagemelding?” 

Betina: ”Ja. Og det skal ikke rigtigt vises til noget eller have en reel vurdering, og 

det er nok det, der har været lidt svært, og så har man nok bare tænkt, nå så prøver 

vi da bare lige lidt.”  

Interviewer: ”Så bliver det bare en øvelse.”  

Marianne: ”Ja det er bare en øvelse.” 

Interviewer: ”Hvor I egentligt har lagt større ambitioner i det?” 

Betina: ”Ja vi havde lagt noget mere kraft i det til at starte med i hvert fald.”  

De to pigers oplevelser af, at blive hæmmet og begrænset fylder meget i interviewet, for de har 

mange spørgsmål, som de som kommende professionsudøvere, har brug for at få svar på, sådan at 

de kan gøre det gode og det rigtige i deres praksis, hvorend de kommer til at arbejde: 

Marianne: ”Altså vi havde jo egentligt lyst til at undersøge rigtig meget omkring 

det her med, hvordan arbejder man med inklusion på skolerne, hvad gør man? Vi 

havde også haft lyst til at undersøge flere steder, tre skoler. Og hvor Benny synes 

allerede, tre skoler var alt for meget. Det blev sådan lidt … hm. Vi synes, det er vildt 
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spændende, ikke også. Og så bliver man sådan lidt begrænset hele tiden af sin 

lærer.”  

Gruppen har oplevet på den ene side, at være blevet begrænset. På den anden side at have været 

ladt lidt i stikken, idet de ikke har fået anledning til at samle deres erfaringer og viden i en egentlig 

opgave, hvor man kan se et samlet resultat af arbejdet og få feedback på det. Tilbage står de med 

en oplevelse af ikke at have det store ejerskab til de opgaver og aktion, de har lavet, af at være 

blevet begrænset i forhold til den viden, som de oplever som relevant: 

Marianne: Det er jo et meget konfust emne. Det er jo vidt forskelligt. 

Betina: Ja og er fyldt med både etik og alt muligt.  

Interviewer: Og når man så ikke må udfolde det, så føler man sig lidt 

undervurderet, ikke?  

Marianne: Ja.  

Betina: Men det er også et stort emne.  

For Marianne og Betina er meget af det, de har læst, fået gennemgået og lavet delopgaver om i 

forløbet, gentagelser af noget, de har lært og har hørt, og de oplever ikke at forløbet føjer mere til. 

Det er som en af dem siger ”bare en opgave, der er ikke noget nyt, men vi skal jo skrive bachelor om 

lidt”. Underforstået: det hører med, det er et nødvendigt skridt, man må finde sig i på vejen, når 

man tager pædagoguddannelsen. Mødet med modulet ”professionsviden og forskning” bliver med 

andre ord til en oplevelse af, at møde gentagelser og begrænsninger, og det er noget, der hører 

skole og opgaver, og den symbolske vold, den slags medfører, til. Det er en tilgang, som formentlig 

på en og samme tid forstærkes af og forstærker, at de ikke har følt sig mødt i deres interesse for at 

finde svar, og at de grundlæggende ikke oplever, at arbejdet med opgaven har været kvalificerende 

i forhold til en kompleks og sammensat praksis, hvor de jo ikke kan nøjes med at forholde sig til nøje 

afgrænsede og fokuserede dele, som er en grundsten i en klassisk akademisk undersøgelsestilgang. 

De to piger kommer derfor til at forbinde sig til en relativt teknisk, instrumentel og strategisk tilgang, 

hvor dannelsesdimensionen, ser ud til at gå ram forbi. Når de vurderer forløbet er det i høj grad 

indenfor koderne: er det nyt eller bare (endnu) en gentagelse; duer det, duer det ikke i forhold til 

det næste vi skal: arbejde med et bachelorprojekt, som i deres forståelse er: skrive en opgave mere, 

bare større. 

Betina: ”Ja altså, det er en god øvelse i vores… Nu skal vi tage at skrive bachelor, 

og det er en god metode han har givet os. Og jeg tænker også, hvis man nu 

udnytter den her situation man har, så er det jo også en god grobund for en 

bachelor, det har vi i hvert fald tænkt, at det var et sted vi kunne samle noget 

empiri og samle et fundament til vores bachelor.”  

Interviewer: ”Gør det dig også til en bedre pædagog?” 
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Betina: ”Det ved jeg nødvendigvis ikke om det gør. At jeg kan skrive den her, altså… 

det tror jeg egentlig ikke.” 

Interviewer: ”Hvorfor ikke det?” 

Betina: ”Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kan proppe ind, altså…” 

Interviewer: ”Hvor meget mere du kan proppe ind?” 

Betina: ”Ja altså af pædagogisk viden i mig. For det vi laver nu, det er jo rent og 

sker, hvad skal man sige, forskning eller viden om et emne vi godt ved noget om, 

vi bare skal undersøge lidt. Og det er jo også det vi ville gøre til daglig, når vi går 

på arbejde.” 

Interviewer: ”Så det her… altså det I er i gang med nu, det er egentlig sådan et 

nationalt modul som handler om professionsviden og forskning. Det tænker du, 

det er… det er da fint nok, men altså det var måske ikke det der stod øverst på din 

ønskeliste over, hvad man skulle nå, når man skulle være pædagog?” 

Betina: ”Nej”. 

Interviewer: ”Eller lægger jeg noget i munden på dig?” 

Betina: ”Jamen det har du nok ret i. Det er nok ikke min største interesse at forske 

i, hvordan vi gør. Tror jeg. Min interesse er nok mere i, at jeg bare gør det. Finde 

ud af, hvad der virker, ikke nødvendigvis at forske i, hvorfor det virker, eller 

hvordan det virker.”  

Overordnet kan man om de to pigers forløb sige, at de i udgangspunktet har været drevet af deres 

interesse for at kunne hjælpe og støtte børn, der har det svært i skolen Det er et komplekst, men 

også nærværende projekt for dem, og de er både optagede af at blive klogere på problematikken 

og finde svar, fordi deres spørgsmål berører den intime forbindelse mellem ”hvad jeg laver” og 

”hvorfor jeg er her”, altså den moralske og pædagogiske orientering, som driver dem. Set fra det 

perspektiv, har mødet med de akademiske tilgange og arbejdsformer i aktionslæringsprojektet, ikke 

givet mening. De studerende har følt sig begrænsede og har ikke oplevet, at det var legitimt for dem, 

at arbejde med det, der giver mening for dem, fordi deres interesser skal fokuseres og afgrænses 

for at blive håndterbare i forløbets akademiske og komprimerede ramme. De agerer derfor som 

elever på den måde, at projektet placeres i kategorien ”opgave”: noget man skal gøre for at komme 

videre i uddannelsen, uden at det nødvendigvis opleves som meningsfuldt eller rimeligt. 

Opsamlende 
Underviserne i Overby har taget det valg at lade de studerende arbejde med et aktionslæringsforløb. 

I forløbet har man taget ansvar for, at de studerende kan træne nogle af de håndværksmæssige 

færdigheder, som skal til for at indfri de akademiske krav til bachelorprojektet, som venter lige om 

hjørnet. Men samtidig har underviserne nogle dannelsesmæssige og pædagogiske ambitioner. Der 

er lavet et relativt håndholdt forløb, hvor de studerende bliver taget ved hånden, sådan at de 
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kombinerer at undersøge en problemstilling, som de studerende selv oplever som relevant og 

aktuelt på baggrund af deres praksiserfaringer; at problemstillingen undersøges med en vis analytisk 

og systematisk afstand fra praksis; at de studerendes viden bringes i spil i en aktion, der gør, at deres 

personlige "undren" bliver til (pædagogisk) handlen. Underviserne har gode grunde til at vælge 

aktionslæringsformen, som også er en tilgang til at arbejde med professionsviden og forskning, der 

bringer teori og akademia, forskningsmetoder og vidensskabsteori/refleksioner over viden tættere 

på den professionsudøvelse, de studerende er optagede af og som ideelt set kan bidrage til at 

kvalificere den. Der er således tale om en kritisk pædagogisk tilgang, som understøtter 

undervisernes professionsforståelse og dannelsesideal, som handler om at myndiggøre de 

professionelle pædagoger, sådan at de kan imødegå styring og dekvalificerende initiativer og se 

muligheder for og også bidrage til selv at skabe viden og forandringer. Der er i disse valg en særlig – 

og sympatisk – forståelse af professionsviden og forskning, nemlig den der hedder, at de 

professionelle selv kan være og bør være vidensproducerende. Relationen mellem forskning, viden 

og professionsudøvelse betragtes som kompleks, og aktionslæringsforløbet inviterer også til en 

forståelse, hvor der ikke antages et hierarkisk forhold mellem viden og væren.  

Aktionslæringsforløbet ser ud til at være valgt og udviklet, som en arbejdsform og tilgang, der skal 

indfri mange, komplekse og også modsatrettede krav og forventninger til underviserne og også til 

de studerende og kommende pædagoger. Det skal indfri undervisernes dannelsesperspektiv, deres 

professionsforståelse og –ideal, som nævnt ovenfor, på baggrund af/og i forhold til en 

bekendtgørelse og nogle uddannelsesvilkår, hvor det faktisk er vanskeligt for de studerende, at få 

tilstrækkelig træning i at oparbejde den erfaring i at arbejde vidensproducerende, analytisk og 

(akademisk), som professionsbacheloriseringen (S. B. Nielsen & Bøje, 2017) underforstår. Der er 

trængsel i uddannelsen, meget andet, man skal, herunder leve op til meget forskellige 

eksamensformer og krav. Og der skal arbejdes frem mod et bachelorprojekt, hvor de studerende 

ikke skal være helt på herrens mark. 

De studerende har ikke nødvendigvis hverken undervisernes eller et eget dannelsesperspektiv for 

deres uddannelse. De er gennemgående praktisk-pragmatiske i deres orientering: De er optagede 

af, at finde ud af, hvordan de kan være gode pædagoger i en praksis, hvor kompleksiteten er stor og 

udfordringer gerne skal håndteres, og som for en stor del er problemer, som har strukturel karakter, 

og som de derfor ikke har den store indflydelse på. Derudover er de studerende helt selvfølgeligt 

orienteret mod at få øvelse, træning og nogle brugbare tilgange, de kan anvende, når de skal til 

næste og vigtige skridt i deres uddannelsesforløb, nemlig bachelorprojektet. Den 

teoretisk/analytiske interesse og erfaring er ikke det, der præger billedet, og her ser de studerende 

i de to grupper, vi har fulgt, ikke ud til at adskille sig væsentligt fra de øvrige studerende på holdet.  

Lidt sat på spidsen er forløbet endnu en aktivitet, der skal gøres på vejen til den profession, de er 

optagede af at uddanne sig til. På den ene side nyttigt og hjælpsomt i forhold til at få klaret det 
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næste skridt i uddannelsen. På den anden side begrænsende i forhold til deres interesse i at forstå 

og få hold på, hvad de oplever som påtrængende problemer i praksis OG i forhold til at komme til 

at øve sig i at lave et bachelorprojekt, hvor man jo har brug for at skrive en større og 

sammenhængende opgave, og hvor de studerende også er absolut bevidste om, at der er mange 

metoder og tilgange til at samle data, som kunne være relevante for dem. 

Arbejdsformerne kan føre til at man fik det lært til lejligheden (og BA projektet), eller til at det kan 

integreres i en arbejdskultur, eller som et afsæt til at kunne komme videre med at undersøge 

spørgsmål, som vedrører de studerendes professionsudøvelse og profesionsidentitet og også 

beskæftiger sig med grundlagsproblematikker om, hvad pædagogik i skole og fritid i grunden er for 

en opgave og hvad der er dens formål og ”moral purpose”. Umiddelbart er det ikke oplagt, at det er 

det sidste for vores to grupper, idet ingen af dem får en erfaring af/oplevelse med, at 

aktionslæringen understøtter deres interesser. Tværtimod får begge grupper den erfaring, at man 

også kunne have arbejdet på andre måder og at det faktisk måske endda ville have gjort arbejdet 

lettere. 

Man kan med rette spørge, om de studerende bliver styrket i deres pædagogiske mission. Får de 

udviklet den professionsfaglige bevidsthed der gør, at de kan føre sig og projektet frem ? eller bliver 

de bliver mere beskedne teknikere, der måske lærer og bemestrer delopgaver og dimensioner i f.h.t. 

at producere viden og data. Heri ligger at de til pædagogikken og praktikkens hørende oplevelser af 

tragik og håb i forhold til de studerendes erfaringer og moralske og pædagogiske orienteringer ikke 

bliver forløst men enten privatiseres eller teknificeres. Som vi ser det, har en faglig og kollektiv 

dimension svært ved at få plads og fokus. Med det mener vi en pædagogisk bevidsthed og drive; en 

bevidsthed omkring pædagogikken, dens grundlagsproblematikker og paradokset med at skulle gå 

ind i det bestående for at overskride det.   

 

 

 

  



175 
 

III.2.C Professionsviden og forskning – læst på tværs 

 

I dette afsnit, skal vi se samlet på, hvordan modulet ”professionsviden og forskning” udfolder sig på 

tværs af de to uddannelsessteder og deres uddannelsespraksis. Det er interessant at se samlet på 

modulet, fordi, der – på trods af, at der er tale om helt forskellige forløb, i to forskellige 

specialiseringer og på to forskellige uddannelsessteder – er ganske meget genkommende i de måder 

forløbene afvikles. Det gælder både m.h.t. undervisernes orienteringer og pædagogisk-didaktiske 

overvejelser, og i f.h.t. de studerendes orienteringer. Hvordan modulerne konkret forvaltes og 

fortolkes, ja det bestemmes jo på det enkelte uddannelsessted i et konkret samspil mellem 

uddannelsens aktører og vilkår. Men betingelserne i form af modulets placering i uddannelsen i 

uddannelsen og den uddannelsestænkning, som kan siges at ligge til grund for modulets mål, er det 

samme, og når man læser på tværs, kan man få blik for hvordan modulets målbeskrivelser, 

intentioner og placering får betydning for modulets afvikling, for de studerendes muligheder for at 

gøre sig erfaringer med professionsviden og forskning og som følge heraf også: de studerendes 

oplevelser og erfaringer med at skulle være pædagoger. 

Gennemgående oplever de studerende, som vi interviewer på 6. semester, at der sker et enormt 

skifte, når de bevæger sig ind i specialiseringen. Fra et fokus på menneskemødet og det at møde sig 

selv, sine normer, værdier og tanker om pædagogik i mødet med medstuderende, oplever de 

studerende sig i mindre grad som en del af et fællesskab i specialiseringen. Det er umiddelbart ikke 

svært at følge, at de studerende oplever et brud. Når de overgår til specialiseringen, kommer de på 

nye hold, ofte med nye undervisere og samtidig er specialiseringen præget af, at studerende er væk 

fra uddannelsesstedet i de to lange praktikker. Men det er interessant, at bruddet gennemgående 

ikke opleves som produktivt af de studerende.  
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På vej til professionen - professionsviden og forskning læst på tværs 
 

Modulet Professionsviden og forskning, som vi har fulgt på de to uddannelsessteder, er blot en del 

af specialiseringen. Det er et af 5 nationale moduler, og det er på bekendtgørelsesniveau defineret 

til 10 ECTS point, hvilket svarer til 1/3 af et semester, eller 6 ugers studier. At det er et nationalt 

modul betyder, at modulets mål og omfang er defineret centralt. De nationale moduler i 

pædagoguddannelsen blev udviklet og rullet ud i forbindelse med 2014-reformen, og de bliver på 

pædagoguddannelsernes netværksside, paedagoguddannelsesnet.dk, beskrevet som ” 

hjørnestenene i uddannelsen” (https://paedagoguddannelsenet.dk/nationale-moduler/. ) 

Modulet kan ses i sammenhæng med en generel uddannelsespolitisk udvikling, som Steen Baagøe 

Nielsen og Jakob Bøje m.fl. kalder ”professionsbacheloriseringen” (S. B. Nielsen & Bøje, 2017). Med 

begrebet peger de på det fænomen, at der på de mellemlange videregående uddannelser er 

gennemført en række reformer og bekendtgørelsesændringer, som begrundes med politiske 

ambitioner om en højere grad af professionsrettethed samt en bedre og mere vidensbaseret 

praksis. Reformerne er gennemgående begrundet med et sigte på en senere praksis og 

professionsudvikling, og må ses i sammenhæng med de politiske intentioner om at reformere 

velfærdsstaten. Et gennemgående træk ved professionsbacheloriseringens reformer, har været en 

betydelig formalisering og centralisering af uddannelsernes indhold, bl.a. gennem formuleringen af 

relativt eksplicitte målformuleringer (Baagøe Nielsen og Bøje 2017, s. 36). Oprettelsen og 

defineringen af 5 nationale og centralt fastsatte moduler må ses som en tilsvarende styring af 

uddannelsens indhold.  

Modulet Professionsviden og forskning er eksemplarisk for en udvikling, hvor det 

uddannelsespolitiske middel til at højne kvalitet og vidensgrundlag har været gennem et fokus på 

at fremme de studerendes akademiske kompetencer og vidensgrundlag (Baagøe Nielsen og Bøje 

2017, s. 18, Bøje 2010, Andersen m.fl 2012, Rothuizen 2015). Kigger man på de mål, som er 

formuleret for det nationale modul, kan man få et indtryk af de uddannelsesmæssige intentioner, 

man kan også sige den læreplan, som er formuleret for modulet. Vi har herunder opstillet målene 

for henholdsvis ”Professionsviden og forskning i dagtilbud” og ”Professionsviden og forskning i Skole 

og fritid” overfor hinanden, for, selvom de er forskellige, så er der også formuleringer, der går igen 

og har betydelige fællestræk: 

 

 Professionsviden og forskning i 

dagtilbud 

Professionsviden og forskning i 

Skole og fritid 

læringsmål - den studerende kan på et 

forskningsinformeret og 

professionsfagligt grundlag lede og 

udvikle pædagogiske læringsmiljøer og 

- Den studerende kan anvende 

andres og egen systematiske 

vidensindsamling med henblik på 

https://paedagoguddannelsenet.dk/nationale-moduler/
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skabe en evalueringskultur, hvor 

pædagogisk dokumentation og 

evaluering indgår meningsfuldt i 

analyser af sammenhængen mellem 

pædagogisk praksis, det samlede 

læringsmiljø og børns trivsel, dannelse, 

læring og udvikling i et historisk og 

aktuelt perspektiv 

- Vurdere og håndtere professionsetiske 

problemstillinger og etiske dilemmaer i 

pædagogisk praksis ud fra såvel 

læreplanens børnesyn som børns egne 

perspektiver 

- Reflektere over, kritisk og etisk 

ansvarligt forstå og anvende 

forskellige undersøgelsesmetoder – 

herunder evidensbaserede metoder – 

der undersøger og udvikler 

vidensgrundlaget for pædagogisk 

praksis 

at kvalificere vidensgrundlaget i 

pædagogisk praksis. 

- Den studerende kan anvende 

systematisk indsamlet viden i 

målrettet didaktisk planlægning, 

gennemførelse, dokumentation 

og evaluering af pædagogisk 

praksis, herunder 

professionsetiske 

problemstillinger knyttet til dette. 

- Den studerende kan reflektere 

over og etisk ansvarligt anvende 

forskellige undersøgelsesmetoder, 

der undersøger og udvikler 

pædagogisk praksis’ 

vidensgrundlag. 

vidensmål Den studerende har viden om: 

- Videnskabelige teorier og metoder i 

relation til pædagogisk praksis – 

herunder evidensbaserede metoder 

- Professionsetik og etiske dilemmaer i 

pædagogisk praksis for 0-5 årige 

- Historiske forandringer i pædagogiske 

arbejde med 0-5 årige samt 

professionens aktuelle opgaver og 

udfordringer. 

- Barndom, historiske forandringer i 

synet på børn og på inddragelse af 

barnets perspektiv i pædagogisk 

praksis 

Den studerende har viden om: 

- Videnskabelige teorier og 

metoder i relation til pædagogisk 

praksis – herunder 

evidensbaserede metoder 

- Professionsetik og etiske 

dilemmaer i pædagogisk praksis 

for børn og unge 

- Didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af 

pædagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evaluering. 

 

færdighedsmål Den studerende kan: 

- analysere og vurdere vidensgrundlaget 

for pædagogisk praksis – herunder 

anvende videnskabelige metoder til 

undersøgelse og udvikling af 

pædagogisk praksis 

- Analysere og vurdere etiske 

problemstillinger på en måde, så det 

Den studerende kan: 

- analysere og vurdere 

vidensgrundlaget for pædagogisk 

praksis – herunder anvende 

videnskabelige metoder til 

undersøgelse og udvikling af 

pædagogisk praksis 
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bidrager til kvalificering af pædagogisk 

praksis. 

- Forholde sig vurderende til opgaver og 

udfordringer indenfor pædagogisk 

arbejde med 0-5-årige samt kvalificere 

pædagogisk praksis på den baggrund. 

- Undersøge og inddrage børns 

perspektiver i organiseringen og 

tilrettelæggelsen af pædagogisk 

arbejde 

- Analysere og vurdere etiske 

problemstillinger på en måde, så 

det bidrager til kvalificering af 

pædagogisk praksis. 

- Sætte mål, anvende 

dokumentations- og 

evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, 

systematisk erfaringsopsamling og 

refleksion over pædagogisk 

praksis. 

 

Skal man tage de formulerede mål for pålydende, må man sige, at det er ambitiøse mål. Man kan 

lidt venligt sige, at de afspejler, at relationerne mellem forskning, viden og professionsudøvelse er 

komplekse og sammensatte, men også helt centrale for en kommende pædagog. Modulet afspejler 

professionsbacheloriseringens dobbelte sigte: De studerende skal både forberedes til videregående 

uddannelse, og med det tilegne sig en række akademiske færdigheder og arbejdsmetoder (mest 

eksplicit formuleret i færdighedsmålene gennem verberne: analysere, vurdere, anvende 

videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling), og de skal forberedes til en profession, hvor 

etik og professionens sagsforhold er vigtige. De mange mål og signalord peger derfor også i forskellig 

retning, men de bærer i høj grad præg af en specifik forestilling om, hvad det er, der kvalificerer 

kommende pædagoger og deres professionsudøvelse: Kvalificering handler om systematisk 

tilegnelse af viden indenfor flere relativt store vidensområder, men også at den studerende tilegner 

sig akademiske arbejds- og undersøgelsesformer. Viden fremstår, netop som noget, man tilegner 

sig systematisk gennem de rette kilder (forskning) og gennem de rette metoder (videnskabelige), 

som så kan kvalificere praksis. Forholdet mellem viden og professionsudøvelse fremstår som enkelt 

og hierarkisk: Hvis blot man har eller tilvejebringer den rigtige viden (og det kan man, hvis man blot 

betjener sig af de rette kanaler eller den rette systematik), så kan man også finde den rigtige og 

kvalificerede pædagogik og gøre praksis bedre. Figuren er velkendt og udbredt i det uddannelses- 

og forskningspolitiske felt. Det er, hvad vi må betegne, som en teknisk instrumentel forståelse af 

såvel forskning som pædagogisk praksis, der placerer professionsudøveren – her pædagogen eller 

den pædagogstuderende – i rollen som videns(for)bruger og implementator. Og som har som sit 

ideal, at viden og vidensbasering kvalificerer praksis ved at gøre professionsudøverens handlinger 

og valg mindre personafhængige (se eks. L. T. Larsen, 2013). 

De to uddannelsessteders fortolkninger og forvaltninger af modulet 
Læst med kritiske briller virker modulet noget overlæsset. Allerede på målformuleringsniveau er 

forventninger og ambitioner overmåde høje og næsten umulige at indfri, samtidig med at de 
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rummer en noget reduktionistisk forståelse af relationerne mellem forskning, viden og 

professionsudøvelse.  

Måske derfor har man i Storkøbing valgt at tilrettelægge forløbet sådan, at de studerende 

præsenteres for en palette af forskellige teoretiske vinkler, videnskabsteoretiske positioner og 

metodologier, greb og perspektiver, som nuancerer og udvider spørgsmålet om professionsviden 

og forskning. Logikken synes at være, at man på den måde ”sikrer”, at de studerende har haft lidt 

om det hele, og at de så kan vælge at fordybe sig i noget og ikke i andet – afhængigt af deres 

interesser og ambitioner. Man har samtidig søgt at støtte, at de studerende kan indfri modulets og 

SK2-prøvegrundlagets krav, ved at operationalisere modulets mål i nogle konkrete formuleringer, 

bl.a. nogle kvantitative mål for, hvor meget forskning, der skal inddrages. Kontrakten og 

gennemsigtigheden er klar kunne man sige med henvisning til vores analyser om undervisningen på 

første semester. 

I Overby derimod, har man erfaret, at de studerende ikke meningsfuldt kan lære videnskabsteori og 

forskningsmetoder i et 6-ugers forløb. Underviseren fortæller, at man har prøvet at aflaste forløbet 

og de studerendes projektarbejde, ved at prøve at trække disse mere tekniske sider af de 

akademiske færdigheder ud af forløbet og ind resten af uddannelsen. Man har valgt at introducere 

akademiske færdigheder og forskningsmetoder drypvist i løbet af hele uddannelsen, begyndende 

med krav om og introduktioner til APA-standarder allerede i forbindelse med GK1-prøven ved 

udgangen af første semester. Forhåbningen er, de studerende løbende forberedes på de 

akademiske og håndværksmæssige krav, som stilles i uddannelsens afslutning. Forhåbningen er, at 

de studerende kan samle trådene og bringe deres akademiske kompetencer og færdigheder i spil, 

når de når til at skulle afslutte deres uddannelse med bachelorprojektet, men også, at de kan bringes 

i spil og kvalificeres i aktionslæringsforløbet. 

Undervisernes pædagogiske intentioner 
Underviserne afviser på begge uddannelsessteder bekendtgørelsen, akademiseringen og 

teknificeringens forenklinger. De forholder sig pragmatisk-realistisk til de mange ambitioner og 

sætter deres egne dannelsesmæssige pejlemærker op for deres arbejde indenfor modulet. Det er 

for det første vigtigt for dem, at holdet etableres som hold, og at de studerende skal opleve sig som 

deltagere i noget, der er meningsfuldt for dem: nemlig deres professionsfaglige erfaringer, 

interesser og motivationer. Underviserne orienterer sig altså begge steder i forhold til nogle 

pædagogiske intentioner om, hvad der vil være godt og ønskværdigt i forhold til de studerendes 

dannelsesprocesser. For dem er arbejdet med modulet en anledning til at føje til dannelsen af en 

professionsidentitet, hvor de studerende kan forholde sig kritisk, reflekterende, nuanceret og også 

overskridende til professionen og deres rolle som professionsudøvere. Underviseren i Storkøbing 

gør det ved at sætte barren højt og forvente, ja ligefrem forlange, at de studerende er kritiske, 
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tænker selv og ikke bare overtager eller godtager sandheder og selvfølgeliggørelser, hvad enten de 

formuleres af andre pædagoger i feltet, af forskere eller i det af uddannelsesstedet formulerede 

støttepapir. I Overby har man fundet aktionslæringsprojektet meningsfuldt som arbejdsform, fordi 

det også er en arbejdsform, som man forestiller sig, at de studerende kan bringe i spil i deres 

kommende praksis, når de – som de eftertænksomme og kritiske pædagoger de gerne skulle blive 

– falder over noget, som trænger til at blive udviklet og forstået på ny. Med klare kritisk pædagogiske 

dannelsesperspektiver for øje, lægger begge undervisere vægt på, at det ikke er de studerendes 

resultater, der er vigtige, men snarere det at understøtte en proces, hvor de studerende bringer 

egne erfaringer, forforståelser og værdier i spil og overskrider dem. Perspektivet er et 

dannelsesperspektiv: det handler om at udvikle den studerendes selv- og omverdensforhold og om 

at understøtte, at de udvikler og kvalificerer deres professionsidentitet. 

Modulets placering og en mild akademisering 
Uddannelsesstederne kan placere det nationale modul i professionsviden og forskning forskellige 

steder i specialiseringen. På begge de uddannelsessteder, vi har besøgt, ligger det efter den sidste 

lange praktik i specialiseringen, sådan at det indgår i område 2 og leder frem til først SK2-prøven, så 

bachelorprojektet. På mange måder er det logisk. De studerende er ved at være til vejs ende i deres 

uddannelse, de har gjort sig en masse erfaringer med pædagogisk praksis, og de har tilegnet sig 

viden og studiemæssige kompetencer til også at se på deres professionsudøvelse fra et 

vidensmæssigt perspektiv. Samtidig ligger bachelorprojektet lige om hjørnet, hvor de studerende 

netop skal demonstrere akademiske færdigheder.  

På begge uddannelsessteder tager uddannelsessted og undervisere derfor ansvar for at 

tilrettelægge modulet sådan, at de studerende også kan øve sig i at arbejde med de elementer, som 

hører til bachelorprojektet: At udvælge og fokusere på en professionsrelevant problemstilling med 

alt hvad det indebærer af studiemæssige aktiviteter og kompetencer. Problemformulering, hvor de 

skal demonstrere at de kan formulere og afgrænse en professionsfagligt relevant problematik; 

metodekendskab og metodevalg sådan at de studerende kan indsamle og udvælge relevant viden; 

skrivearbejde og opbygning af en opgave, der lever op til bachelorrapportens akademiske kriterier 

om systematik, relevans, argumentation og stringens, o.s.v..  

Begge uddannelsessteder, vælger man derfor næsten den samme løsning: det vi vil kalde en mild 

og håndholdt akademisering, hvor udgangspunktet er erfaringsbaseret og deltagerbaseret 

projektarbejde. Underviserne arbejder med og italesætter (også overfor de studerende), at 

meningen er, at de studerende gennem deres projektarbejde får bearbejdet og kvalificeret egne 

erfaringer med og i professionsudøvelsen, sådan at de kan bevæge sig fra at være udøvere af en 

ikke nødvendigvis reflekteret praksis, til at blive og se sig selv som undersøgende (og i bedste fald 

udviklende). Men begge steder tilrettelægger underviserne også de studerendes arbejde sådan, at 
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de studerende får øvelse i og færdigheder til at skrue en opgave sammen, som kan leve op til de 

akademiske standarder, som er impliceret i bachelorprojektet. At forløbet begge steder er relativt 

håndholdt på den måde, at de studerende bid for bid skal udarbejde og får tilbagemeldinger på først 

problemformulering, så metodeafsnit, så vidensindsamling o.s.v., må forstås som en pragmatisk 

måde at tage ansvar for, at de studerende, på relativt kort tid støttes i at arbejde med at tilegne sig 

de relativt tekniske færdigheder, som også skal til for at et bachelorprojekt kan genkendes som et 

systematisk og kvalificeret akademisk arbejde. Pragmatisk, fordi der på den ene side er tale om, at 

underviserne ved, at det er nødvendigt, mens de på den anden side ikke synes, at selve 

opgaveskrivningen og de håndværksmæssige sider af den, skal have for meget plads. Så hellere 

servere en form for kogebog til de studerende, der signalerer: ”hvis I arbejder sådan her er det 

realistisk”, men også en form for minimumsstandard – ”det her er godt nok”.  

Det betyder imidlertid også, at modulet skal indfri mange forventninger og opgaver, på et tidspunkt, 

hvor det uddannelsesmæssigt er ved at være sidste udkald for de studerende at få det lært: 

- De centralt formulerede forventninger om at kvalificering foregår gennem tilegnelse af den 

rette viden og de rette metoder (akademisering og teknificering) 

- Uddannelsesstedernes bestræbelser på at oversætte ambitionerne, der på en og samme tid 

er høje men også rummer en relativt forenklet og hierarkisk forståelse af relationerne 

mellem forskning, viden og professionsudøvelse 

- Undervisernes kritisk pædagogiske dannelsesidealer  

- Undervisernes tagen ansvar for at de studerende får lejlighed til at opøve de 

håndværksmæssige og relativt tekniske færdigheder, som skal til for at de kan bemestre et 

bachelorprojekt, som er lige om hjørnet.  

De to forløb viser, at det er en opgave, som er umådelig vanskelig at løse. Paradoksalt nok, ser 

forløbets placering i uddannelsens sidste del, lige før bachelorprojektet, ud til at gøre de studerende 

relativt teknisk orienterede mod at få styr på de akademiske krav og færdigheder, de skal 

demonstrere i bachelorprojektet. Det betyder, at de mere vidensfilosofiske, men også pædagogiske 

og moralske spørgsmål, som modulet også kunne lægge op til, og som faktisk ville være 

kvalificerende i forhold til de studerendes erfaringer og stærke moralske og pædagogiske 

orienteringer, træder derimod kraftigt i baggrunden. Meget få studerende kommer af sig selv på 

sporet af dem, men de bringes heller ikke på sporet, fordi de selv – og underviserne – er optagede 

af at få styr på ”hvordan man gør”, når man skal leve op til det akademiske niveau, som 

professionsbacheloriseringen forudsætter. 

Hvad gør så de studerende: 
De studerende er gennemgående i pædagoguddannelsen, fordi de gerne vil være pædagoger, der 

gør en forskel for de mennesker, de er sammen med. Det er fælles for dem, at de er drevet af en 

stærk motivation for at gøre det gode, eller ligefrem at man må kunne gøre det bedre, og det 
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hænger i meget høj grad med deres livhistoriske erfaringer. Der er altså en stærk sammenhæng 

mellem dét, at de har valgt netop pædagoguddannelsen og dét, der driver dem. Den moralske og 

pædagogiske orientering er stærk.  Et eksempel er Marianne, hvis søster har været anbragt og som 

har tilbragt store dele af sin barndom med ikke at kunne forstå, ikke at føle sig mødt og med en stor 

vrede på systemet. Hun har følt sig alene og vil gerne være den pædagog, som ser børn, der bærer 

på svære følelser og livsomstændigheder. Eller Andreas, som efter en svær skoletid med massiv 

mobning mødte nogle efterskolelærere, der så ham og mødte ham og gerne ville ham. Eller Lillian, 

der er optaget af at skabe en god barndom for de børn, hun møder, med leg og liv og voksne, der er 

nærværende og rimelige. 

Da vi møder dem i de to forløb om professionsviden og forskning har de stort set lige afsluttet deres 

2. lange praktikperiode. De er derfor fyldt med indsigt, erfaringer og spørgsmål, både omkring 

pædagogisk praksis og om deres egen rolle, positioner og muligheder som professionsudøver. Altså 

om deres professionsidentitet. Det træder frem i de interviews, vi har lavet med dem, men vi 

oplever det også som observatører. De studerende går villigt og aktivt ind det rum, som den 

deltagerstyrede projektpædagogik opstiller for at de selv kommer på banen. I begyndelsen af 

forløbene, hvor de studerende inviteres til at brainstorme og skrive projektidéer på store plancher, 

så bobler idéerne og perspektiverne. Spørgsmålene går både på strukturelle, organisatoriske og 

diskursive vilkår og betingelser; de handler om at få indsigt og viden i noget af det, de studerende i 

praksis har oplevet som betydningsfuldt i relation til udøvelsen; og de tematiserer deres egen rolle 

og muligheder som professionsudøvere, for at gøre det gode. På skole-og fritidsspecialiseringen i 

Overby, vælger 2 grupper at arbejde med inklusion og det pædagogiske arbejde med udsatte børn, 

fordi de – i overensstemmelse med deres pædagogiske og moralske orientering – oplever, at det 

må kunne gøres bedre; og en gruppe arbejder med et pædagogisk koncept, som en af de studerende 

har oplevet som frugtbart i forhold til at fremme et fagligt miljø, hvor også pædagogernes viden og 

kunnen anerkendes. 

På det hold vi følger på dagtilbudsspecialiseringen i Storkøbing, arbejder 2 grupper med pædagogers 

følelser og relationer til børnene; en gruppe arbejder med dannelse under indflydelse af den ny 

dagtilbudslov, en med den styrkede pædagogiske læreplan og en med børns seksualitet. Også her 

oplever vi de studerende som engagerede og optagede af deres kommende professionsudøvelse og 

af at blive klogere på deres egen rolle i den. Hvad vil det sige at være pædagog? Hvad er vigtigt for 

mig? Hvordan vil jeg være pædagog? Og hvordan vil jeg ikke være? For de studerende er det vigtige 

og betydningsfulde spørgsmål, som for det første er sammenhængende og ikke kan skilles ad, for 

det andet knytter sig til deres – ofte ret personlige og erfaringsmæssige baggrund for at være i 

uddannelsen, blive pædagog og gøre det gode. 

De studerendes spørgsmål og interesser får umiddelbart rum og plads, når der skal vælges et tema 

eller problem, som skal undersøges og udfoldes i de projekter de skal lave. Men det er også tydeligt, 



183 
 

at en stor det af dem kommer på fremmed grund. De har ikke nødvendigvis den store erfaring i at 

samle og arbejde med viden; de har ikke den store erfaring med at skrive, og en del af dem har også 

svært ved at afkode, hvad der forventes af dem. Den deltagerstyrede form lægger ansvar og 

autoritet hos de studerende selv, både i forhold til dét, at formulere, hvad det er relevant at 

beskæftige sig med, hvad der relevant viden at eftersøge og relevante måder at arbejde på, men 

det er en præmis, som en del af de studerende slår sig på. Særligt i Storkøbing fortæller de (og også 

underviseren), at de ikke er vant til at arbejde på den måde og at de plejer at få at vide, hvordan de 

skal arbejde med hvad. Samtidig oplever de en vis signalforvirring. I Storkøbing er den mest udtalt, 

fordi uddannelsesstedets relativt akademiserede og teknisk instrumentelle rammesætning af 

forløbet konsekvent problematiseres af underviserens kritiske ”tænk-selv”. I Overby fortæller nogle 

af de studerende indigneret, at underviseren bestemmer, at de skal bestille en tid på biblioteket, 

ligesom de er trætte af ikke kunne sidde med en samlet opgave til sidst. Forhold som på hver sin 

måde gør det vanskeligt for de studerende at afkode, hvad et problemorienteret projektarbejde 

indebærer.   

Tre positioneringsmuligheder 

I dette uddannelsesrum ser vi – på tværs af de to uddannelsessteder – 3 måder, hvorpå de 

studerende positionerer sig.  

Nogle studerende, her eksemplificeret i Stjernegruppen i Storkøbing, knækker koden. De er 

engagerede i deres kommende professionsudøvelse og formår at arbejde med at belyse og 

nuancere erfaringer fra pædagogisk praksis og deres moralske og pædagogiske orientering i forhold 

til den med relevant viden. De knækker den akademiske kode på den måde, at de demonstrerer at 

de kan bringe viden og teoretiske begreber i spil, sådan at de kan forholde sig kritisk, både til deres 

egen udøvelse, til pædagogisk praksis og til noget af den viden, de arbejder med. De kan og tør 

eksempelvis forholde sig kritisk til en bog om pædagogers følelser af Peter Ø. Andersen, og de 

oplever gennemgående, at de er blevet klogere og dygtige professionsudøvere ved at arbejde med 

projektet. Ved at arbejde med vidensspørgsmål i modulet bearbejder de deres selv- og 

omverdensforhold, ligesom de oplever at få kvalificeret og fagliggjort deres moralske og 

pædagogiske orientering.  

En anden gruppe studerende er tilsvarende engagerede i deres kommende udøvelse. De drives også 

af en stærk indignation og af at ville blive bedre til at stå der, midt i den kompleksitet, som de snart 

har ansvar for og brænder for at være og agere godt og fagligt i. Men disse studerende bliver 

frustrerede i forløbet. De oplever sig ikke mødt, ja de føler sig faktisk begrænsede og umyndiggjorte 

i den akademiske arbejdsform, hvor et drivende rationale er, at erfaringsbaserede problemer skal 

fokuseres og begrænses, for at man kan indhente relevant viden og belyse og udfolde 

kompleksiteten. Man kan sige det sådan, at de er ude på at finde svar, som gør det lettere for dem 
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at forholde sig til kompleksiteten. Derfor bliver de frustrerede over, at kompleksiteten skal 

reduceres, uden at de oplever at være kommet tættere på de svar, de søger. 

En tredje gruppe studerende er pragmatikere. De er engagerede i det praktisk pædagogiske arbejde, 

og det er dét at komme til snart at arbejde som pædagoger, som er deres drivkraft. For dem synes 

rationalet at være noget i stil med: ”kan vi blive mere vidende er det fint, men i øvrigt glæder vi os 

til snart at blive færdige, og derfor skal vi selvfølgelig også lige igennem den sidste del af 

uddannelsen.” Projektarbejde og aktionsforskningsprojekt bliver mest af alt betragtet som et 

nødvendigt skridt på vejen til at blive færdige, noget der hører uddannelsen og dens praksis og 

magtrelationer til, og som man simpelthen bare må tage med. Projektarbejdet ser ikke ud til at 

adressere deres moralske og pædagogiske orientering eller være en anledning til, at de kunne 

komme til det. Måske fordi de tekniske færdigheder, de skal have tilegnet sig, forekommer dem 

abstrakte og som en relativt stor, men også ikke særligt interessant opgave i sig selv. 

De tre positioner ovenfor er analytiske konstruktioner. I praksis bevæger de studerende sig ikke 

entydigt i dem, men de fortæller alligevel noget om de forholdemåder og orienteringsmuligheder, 

som skabes i de to uddannelsesstedes konkrete afviklinger af modulet. Med projektets empiri, giver 

det ikke mening at lave kvantitative opgørelser over, hvordan de studerende fordeler sig, på de tre 

positioner, men vi kan konstatere, at de studerendes orienteringer er påfaldende ens på trods af at 

de studerende ikke er det, at uddannelsesstederne, underviserne og de konkrete afviklinger af 

forløbet heller ikke er det. Her er det bemærkelsesværdigt, at det i vores materiale kun er en enkelt 

gruppe, der positionerer sig sådan, at der fra et dannelsesmæssigt perspektiv kan siges at foregå en 

produktiv og kvalificerende udvikling af de studerendes selv- og omverdensforhold. Det er vores 

vurdering, at det kun er en lille gruppe af studerende, der finder ud af, hvordan de kan arbejde med 

viden på måder, der gør dem i stand til at undersøge, udøve og udvikle praksis. 

Vi har allerede vist, hvordan de studerendes orienteringer er sammenhængende med et noget 

overlæsset modul, der skal indfri mange samtidige uddannelses- og dannelsesmæssige ambitioner 

og mål. Når vi skal forstå, hvordan og hvorfor de studerende positionerer og orienterer sig, som de 

gør, er det imidlertid også væsentligt at medtænke de studerendes livshistoriske erfaringer og 

habituelle dispositioner. De studerendes erfaringer og dispositioner ser nemlig ud til at spille en 

endog meget stor rolle for, hvordan de ser ud til at kunne positionere sig. For de studerende, der 

knækker koden gælder det, at de er drevet af et stærkt engagement og indignation, i kombination 

med en kritisk indstilling overfor autoritære sandheder og magtpositioner, og livshistoriske og 

konkrete erfaringer med, at det er muligt og også nødvendigt at tage livtag med dem, sådan at der 

sker en udvikling til det bedre. 2 af gruppens medlemmer er desuden drevet af en teoretisk interesse 

og kan trække på tidligere erfaringer med at arbejde akademisk, læse og tænke med teori. Selvom 

gruppes tredje medlem er dyslektiker og ikke betragter sig selv som teoretisk stærk, ja så har de 

gennem et efterhånden langvarigt fagligt samarbejde, oparbejdet et fælles repertoire i form af nogle 
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problemforståelser, fokusområder og teoretiske indsigter, som de kan bringe meningsfuldt i spil og 

udbygge sammen. Gruppen støtter således hinanden i at spørge, undersøge og forholde sig på 

måder, hvor de finder ro og autoritet i hinanden og deres fælles viden. De lader sig derfor heller ikke 

slå ud af signalforvirringen i Storkøbing. 

De sidste to positioneringsmuligheder indtages af studerende, der ikke rigtig knækker koden, i hvert 

fald ikke i dette forløb. Fælles for disse studerende er, at de ikke har erfaringer med teoretisk viden 

og videnstilegnelse, sådan som det afkræves dem - også i den milde akademisering. De oplever at 

være på fremmed grund, overladt til autoriteter udenfor dem selv – hvad enten det er 

Studieordningen, Forskningen, Underviseren eller Opgavebeskrivelsen. De kommer derfor til at 

agere som elever, der – mere eller mindre engageret – prøver at leve op til de krav, som formuleres 

til dem. At kravene er svære at få hold på, bekræfter dem sådan set bare i at agere som elever, for 

hvem arbejdet med professionsviden og forskning ikke rigtig bliver en anledning til at forfølge en 

faglig sag og interesse. For nogle af dem skaber det stor frustration og en form for modmagt, andre 

tager det mere fra oven. Resultatet er imidlertid det samme: arbejdet med professionsviden og 

forskning bliver til noget, der hører uddannelsen til. Som skal klares på studievejen, og som måske i 

bedste fald også kan siges at være en øvelse i at lave næste og sidste skridt på vejen til at blive 

pædagog, nemlig bacheloropgaven. Uden at vi kan sætte tal på, er det alligevel værd at bemærke, 

at denne gruppe studerende er langt den største i vores materiale. 

Opsamling og afrunding 
Analyserne ovenfor minder om, at kvalificering samtidig må ses som en fagpersonlig 

dannelsesproces, som dels følger af livshistoriske dispositioner, dels følger af hvordan de 

studerende – hver for sig og sammen - støttes i at bearbejde og forstå, når disse dispositioner 

kommer til at blive bragt i et spændingsforhold i den pædagogisk praksis. Modulet professionsviden 

og forskning, og den milde akademisering og deltagerorienterede undervisning, som tilrettelægges 

i Storkøbing og Overby, kunne potentielt set kunne udgøre et rum for, at erfaringer og spændinger 

bringes i spil. Særligt erfaringer med modsætningsforhold og spændinger mellem de studerendes 

gennemgående meget stærke moralske og pædagogiske orientering og værdier, og så den praksis, 

som bringer samme orientering og værdier i spil eller i modvind. Når det sker for så få, ja så hænger 

det, som vi ser det sammen med at opgaven er tæt på umulig. Underviserne gør, hvad de kan, og 

det gør de studerende også. Men der skal nås utrolig meget på utrolig kort tid, og de studerende, 

som først og fremmest er orienterede mod deres kommende udøvelse og mod at finde svar på, 

hvordan de kan forvalte deres rolle som gode pædagoger, oplever ikke nødvendigvis, at 

projektarbejdet er kvalificerende for udøvelsen. Analyserne peger på, at der er langt flere ”aktører” 

på spil i professionsidentitetsdannelsen end skole og pensum, og dannelsesfasen rækker langt ud 
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over skoleår og studier og ind i en situeret deltagelse i praksisfællesskaber (Wackerhausen 2004, s. 

17). 

Det betydelige fokus på forskning, som former modulerne og uddannelsesstedernes 

operationaliseringer, konkret gennem anvisninger – også kvantitative - på hvordan der skal 

inddrages forskning, vanskeliggør imidlertid en reel formidling og refleksion af de elementer af 

praksis, som knytter sig til hverdagslivet og til de valg og handlinger, som de kommende pædagoger 

gerne vil handle klogt i. Meget af det, de studerende spørger til og søger svar på, er etiske og 

pædagogiske spørgsmål, som nok kan kvalificeres gennem indsigter fra forskning, systematiske 

metoder og videnstilegnelse, men ikke alene kan besvares herigennem. Her må andre vidensformer 

til: takt, phronesis, dømmekraft eller det, vi i anden sammenhæng kalder retningsgivende viden 

(Togsverd, Jørgensen, et al., 2017). Sådanne vidensfilosofiske perspektiver nævnes ganske vist af 

begge undervisere i forbindelse med undervisningen og deres respektive oplæg, og Grethe søger 

aktivt, at involvere dem, ved at bede de studerende udarbejde praksisfortællinger. Det er imidlertid 

ikke viden, der finder reel plads og anerkendelse som viden i de studerendes vidensarbejde. Heller 

ikke selvom overskriften for modulet er Professionsviden og forskning. De studerende forbinder sig 

i stedet til kravet om, at der skal medtages 2-3 forskningsrapporter i projektet, og derfor bliver et 

afgørende spørgsmål for dem at søge og få svar på, hvad der tæller som forskning, mens spørgsmål 

om hvilken viden, der er relevant og ønskværdig, og for hvem, kun i meget ringe grad tematiseres.  

Man kan være enig eller uenig i de reformbestræbelser, som ligger bag den seneste bekendtgørelse 

og professionsbacheloriseringen. Men vi kan med vores undersøgelse konstatere, at den 

intenderede professions- og praksisudvikling, i retning af en højere gad af systematik og 

vidensbasering, som i uddannelsen bl.a. har gjort det meningsfuldt og fornuftigt at etablere et 

modul om professionsviden og forskning, ja det er et skrøbeligt projekt. I praksis er modulet trængt 

og gennemkrydset af et mylder af mål der skal nås på meget kort tid og en række modsatrettede 

værdier og intentioner, som har stor betydning for uddannelsesstederne og undervisernes 

muligheder for at etablere en meningsfuld praksis.  

De studerende bliver ikke desto mindre bærere af de uddannelsesbestræbelser og de forståelser af 

pædagogisk praksis, som den praksis, de møder rammesætter. De forholder sig strategisk, teknisk 

og pragmatisk, men ikke nødvendigvis systematisk, vidensbaseret eller kritisk. Og nærmest ikke 

pædagogisk på den måde, at de forholder sig til, hvilken viden, der er ønskværdig, når det er 

pædagogisk praksis, der er sagen. De studerende skal leve op til forventninger og italesættelser af 

professionsudøvelsen og dens vidensgrundlag som relativt enkle sammenhænge, hvor 

professionsudøvelsen kan og bør dokumenteres, evalueres, reflekteres og udvikles på et 

vidensbaseret og systematisk grundlag. Men de får samtidig meget lidt hjælp til at understøtte og 

forstå vidensformer, der knytter sig til de mange værdimæssige og hverdagslige koordinerende og 

støttende funktioner i den pædagogiske praksis, der kun indirekte er eller kan være baseret på 
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akademisk og teknisk viden. Dermed marginaliseres den viden og de vidensformer, som knytter sig 

til den bredt funderede, samspilsorienterede pædagogiske praksis, der finder sted i hverdagens 

mere ydmyge og mondæne aktiviteter, i de mange samspil, reguleringer og rutiner, og som trækker 

på kvalifikationer, viden og færdigheder, men også følelser og erfaringer af håb og forlis, fra 

modulet. Hvad der fuldstændig overses, er et begreb om professionsviden, som også kan inddrage 

erfaringsbaserede og mere værdimæssige dimensioner af professionsudøvelsen og kvalificeringen 

til pædagog. Som Grethe i Storkøbing siger: ”Det er jo ikke en skid viden, de mangler! Jeg siger altid, 

det er holdningsbearbejdning ” (feltnoter d. 10.9.18).  I sammenhæng hermed en forståelse af 

uddannelsen som en fagpersonlig dannelses- og tilegnelsesproces, ikke kun som en tilegnelse af 

viden. Det er simpelthen vanskeligt for de studerende – og for underviserne, at komme til at arbejde 

med viden på en måde, som er båret af forståelse for og identifikation med pædagogikkens 

grundlagsproblematikker, bredde og værdimæssige forankring. Og som har dyb sammenhæng med 

udvikling af professionsidentitet: de studerendes forståelse, fortolkning og forvaltning af 

professionens moralske orientering. 

Spørgsmålet er imidlertid, om de studerende bliver styrket og fagligt kvalificeret i deres 

pædagogiske mission. Får de udviklet den professionsfaglige bevidsthed og viden der gør, at de kan 

føre sig og projektet frem ? eller bliver de bliver mere beskedne teknikere, der får tingene til at glide, 

men som ikke for alvor kan deltage i processer, der handler om at undersøge og udvikle den praksis, 

de selv er en del af. Vi ser uddannelsesrum og processer, hvor der er så meget på dagsordenen, at 

de studerendes erfaringer og moralske og pædagogiske orienteringer ikke bliver forløst og 

vanskeligt kan faggøres. Forskning kan sjældent give svar og spørgsmål om hvordan man vil være 

pædagog. Den studerende skal selv finde vej, men får de ikke støtte til at forstå pædagogikkens 

grundlagsproblemer, den viden og de vidensformer, som er i spil i professionsudøvelsen og som har 

mere tavse, fornemmende og kropslige dimensioner, er der risiko for, at modulets indhold opfattes 

som noget, der hører uddannelsen til. Ikke som centrale spørgsmål for professionen. Risikoen er, at 

de studerendes erfaringer, moralske og pædagogiske orienteringer ikke faggøres, men enten 

privatiseres eller teknificeres, og de kommende pædagoger mister muligheden for at udvikle en 

faglig og kollektiv dimension i deres moralske og pædagogiske orientering.  
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