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Via University College

Vi har i denne udgivelse samlet en række ar-
bejdspapirer, som beskriver nogle af de projekter 
vi i forsknings-og udviklingsprogrammet ’Sam-
skabelse og innovation’ har beskæftiget os med 
og været optaget af gennem de sidste par år. Det 
er vores intention, at arbejdspapirerne skal af-
spejle vores arbejde med samskabelse og inno-
vation som både flersidige og flertydige begreber. 
Med arbejdspapirerne ønsker vi at give et indblik 
i, hvordan nogle af de metodiske og analytiske 
greb, som vi har foretaget i FoU-projekterne, har 
produceret viden om samskabelse og innovation 
i pædagogisk kontekst. 
Vi indleder med en trilogi om samskabelse skre-
vet af Trine Holck Grundahl og Annika Elisabeth 
Ring Wiwe. I ”Samskabelse, et nyt styringsratio-
nale i den offentlige sektor?”, som er den første af 
tre arbejdspapirer, undersøger forfatterne, hvor-
dan samskabelse kan forstås, og hvordan det har 
fundet vej ind i pædagogisk sprogbrug. Forfatter-
ne redegør for den store variation i, hvordan sam-
skabelsesbegrebet forstås, hvilken betydning det 
tillægges og hvordan det anvendes. Inden for det 
pædagogiske område er elementer af begrebet 
bl.a. anvendt til at skulle realisere folkeskolere-
formen, og i pædagoguddannelsen indgår sam-
skabelse i kombination med medborgerskab som 
tema. I den efterfølgende tekst ”Samskabelse: et 
nyt pædagogisk projekt?” arbejder forfatterne vi-
dere med samskabelsesbegrebet, og stiller nu 
spørgsmålet: Hvis vi antager, at samskabelse 
som fænomen vil vinde indpas som styringsrati-
onale - hvad vil det så betyde for det pædagogi-
ske projekt, praksis og profession? Selv om der i 
samskabelse er fokus på klassiske pædagogiske 
dimensioner som ligeværd, fællesskab og bor-
gerinddragelse, argumenterer forfatterne for, at 
samskabelse kan indeholde et radikalt anderle-
des pædagogisk projekt med deraf følgende nye 
praksisformer og samarbejdspotentialer. Dette 
konkretiseres i tredje arbejdspapir ”Samskabelse 
i et uddannelsesfelt” af Trine Holck Grundahl og 
Annika Elisabeth Ring Wiwe. Her beskriver de en 

Samskabelse og innovation i det 
pædagogiske felt
Introduktion af Astrid Kidde Nørgaard

trin-for-trin-guide med konkrete tiltag, udfordrin-
ger og fordele ved at arbejde samskabende i et 
uddannelsesfelt. Denne tekst er skrevet på bag-
grund af erfaringer fra et pilotforløb fra et eksperi-
mentarium oprettet af VIAs pædagogiske tænke-
tank i forbindelse med ny pædagoguddannelse, 
BEK 211, 2014.  
I denne samlings fjerde arbejdspapir, ”Skab 
rammer for alles bidrag og reelle deltagelse”, 
undersøger Frederikke Dybdal, Hanne Føns og 
Jeanette Svendsen, hvordan udviklingen af en 
social økonomisk virksomhed kan danne ram-
me for samskabelse mellem civile, offentlige og 
private aktører – og hvordan design af proces-
serne i samskabelse kan give udsatte unge en 
aktiv stemme og en oplevelse af deltagelse. Ar-
bejdspapiret tager udgangspunkt i forfatternes 
aktionsforskningsprojekt i den socialøkonomiske 
virksomhed ’Havredal Have og Anlæg’, som er 
en del af Havredal Praktiske Uddannelser. Hav-
redal Praktiske Uddannelser er et helhedsorien-
teret tilbud for unge mellem 16-25 år med særlige 
forudsætninger, som har svært ved at passe ind 
i traditionelle uddannelsestilbud. I FoU-projek-
tet etableredes et ”fremtidsværksted”, der på én 
gang tilbød et kreativt-æstetisk og analytisk og 
visionært rum for udvikling af ’Havredal Have og 
anlæg’ – og som også havde det mål at skabe 
plads for deltagernes meget forskellige viden og 
perspektiv. Forfatterne undersøger i arbejdspapi-
ret, hvordan der konkret kan skabes et ’rum’, som 
både kan rumme deltagelse af kommunale nøg-
lepersoner, medarbejdere og elever med særlige 
forudsætninger - et ’rum’, hvor der er tale om reel 
ligeværdig deltagelse, og hvor én vidensform ik-
ke dominerer andre. Og afslutningsvist spørger 
forfatterne, hvordan samskabelse kan defineres 
og forstås i denne specifikke kontekst.
Med det efterfølgende og femte arbejdspapir ”Det 
bedste til mig og mine venner”, skrevet af Met-
te Tousig og Kathrine Degn, bevæger vi os ind 
i folkeskolen via en beskrivelse af FoU-projektet 
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”Barnets perspektiv på det gode læringsmiljø”. 
Forfatterne ser, at der i kraft af skolereformen 
er opstået nye udfordringer til de professionelle. 
Bl.a. i kraft af aftalen Et fagligt løft af folkeskolen, 
kravet om en længere og mere varieret skoledag 
og et mål om, at skolen åbner sig op mod sin om-
verden jf. folkeskolelovens § 3 stk. 1. - for at sikre 
inddragelse af relevante aktører i samskabelse i 
folkeskolen. Der er således en lang række mulige 
aktører, der skal høres og inddrages; det være 
sig børn, forældre, professionelle, lokalsamfun-
det, frivillige organisationer etc. Forfatterne skri-
ver projektet ind i en samskabelseskontekst ved 
at placere undersøgelsen af barnets perspektiv 
på det gode læringsmiljø, som første skridt på 
vejen mod fremadrettet at kunne inddrage børn 
som en vidende og aktive aktører blandt flere i 
samskabelse af et godt læringsmiljø i skole og 
fritid. Projektets empiri er baseret på en kvalitativ 
undersøgelse af et enkelt barns oplevelse af en 
dag i skole og SFO. I dette projekt høres altså 
blot én, men meget væsentlig aktør, nemlig bar-
net.
Det sjette arbejdspapir “It takes a village to ra-
ise a child” er forfattet af Margrethe Berg. Her 
giver forfatteren giver indblik i et FoU-projekt, 
hvor hun undersøger om en kontinuerlig praksis 
med P4C, Philosophy for Children, i en dansk 
kontekst bl.a. kan bidrage til at skabe en for bør-
nene meningsfuld overgang mellem dagtilbud og 
skole samt bidrage kvalificeret og nyskabende 
til opfyldelse af skolereformens tre overordnede 
mål mht. at udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige de kan; at mindske betydningen af soci-
al baggrund i forhold til faglige resultater; og at 
styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen blandt 
andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis. I P4C opøves evnen til at være ”kritisk, 
kreativ og kærlig”, hvilket både indbefatter demo-
kratisk dannelse og en basis for udvikling af in-
novative medborgere. Forfatteren argumenterer 
for at VIAs professionsuddannelser til pædagog 
og lærer bør give de studerende mulighed for at 
opnå viden om metoden P4C og færdigheder i 
at anvende den med henblik på at udvikle såvel 
egen professionel dømmekraft som andre men-
neskers dømmekraft.
I det syvende og afsluttende arbejdspapir ”En 
meningsfuld uddannelse?” bevæger vi os ind i 
uddannelsestænkning i ny pædagoguddannel-
sen BEK 211, 2014. Arbejdspapiret er forfattet af 
Eva Thestrup Overvad og Astrid Kidde Nørgaard. 
Forfatterene giver et indblik i en kritisk diskurs-
analyse af den nye pædagoguddannelse, hvor de 
analyserer, hvordan og i kraft af hvilke sproglige 
strukturer pædagoguddannelsens aktører kon-
strueres i udvalgt tekstmateriale. Analysens tema 
er uddannelsestænkning og innovation i uddan-
nelsen. Forfatterne spørger, hvilke muligheder 
uddannelsestænkningen, som den formuleres 
i bekendtgørelse og studieordninger, giver den 
studerende for reel deltagelse i uddannelsen. Og 
de funderer over, hvorvidt pædagoguddannelsen 
er en meningsfuld uddannelse – og hvorvidt in-
novationsprocesser kan bidrage konstruktivt til at 
skabe mening for de studerende i uddannelsen.

God læselyst 
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Samskabelse, et nyt styringsrationale  
i den offentlige sektor?
Af Trine Holck Grundahl og Annika Elisabeth Ring Wiwe

Samskabelse er et begreb som inden for det seneste par år er dukket op i mange kommuners og ud-
dannelsesinstitutioners sprogbrug. Betydningen af denne sprogbrug er meget forskellig og spreder 
sig over et bredt spektrum:  fra en måde at inddrage frivillige,- til en måde at innovere nye produkter, 
til en måde at skabe empowerment hos handicappede,- til en måde at lede den offentlige sektor. 
Inden for det pædagogiske område er elementer af begrebet bl.a. anvendt til at skulle realisere fol-
keskolereformen og på pædagoguddannelserne i VIAuc er samskabelse, kombineret med medbor-
gerskab, blevet et fast modul på pædagoguddannelserne. 

Men hvad er samskabelse for noget og hvordan har det fundet sin vej ind i vores sprogbrug? Det er 
hvad følgende artikel vil undersøge.

rier, som principielt var ens for alle.  Dette kaldes 
den skandinaviske/nordiske/socialdemokratiske 
eller den institutionelle model (Plough, Henriksen 
& Kærgård 2004). Sidstnævnte betegnelse er ik-
ke så anvendt, men måske det mest beskrivende 
navn, da modellen har fordret en eksplosion af in-
stitutioner og institutionelle ydelser i danskernes 
hverdagsliv. Denne ekspansionen har medført 
et øget skattepres,- og med det indre markeds 
opståen i 1987 og senere arbejdskraftens frie be-
vægelighed med deraf følgende konkurrence om 
kvalificeret arbejdskraft, er der kommet en øget 
opmærksomhed på, at skatten må holdes på et 
niveau, som er nogenlunde kompatible med skat-
tetrykket i landene omkring os. Velfærdsstaten 
kommer i perioden efter op og udbygningen i et 
dilemma, for kravene til staten øges stadigt, både 
i dybde og i bredde, samtidig med at indtægtssi-
den i højere grad stagnerer. Som svar på denne 
udfordring indføres i løbet af 80erne og 90erne 
et styringsredskab populært kaldet New Public 
Mangament (NPM) som et forsøg på at effekti-
visere og kvalitetssikre velfærdstaten (Pedersen 
2011). Denne effektivisering sker via en centrali-
stisk styring, som afføder et øget krav om doku-
mentation og kvalitetssikring fra velfærdsstatens 
ansatte på alle niveauer. 

Den danske velfærdsmodel 
og samskabelse
Velfærdsstaten introduceres som begreb i 1953 
og er oprindeligt et demokratisk projekt, som har 
til formål at danne mennesket til tilværelsen og 
livet (Pedersen,2011: 170) Heri lå en forestilling 
om, at både samfundet i sin helhed samt dets in-
divider, skulle gives de bedste muligheder for at 
udvikle et bestandigt større mål af rigdom. Sam-
tidig lå der i velfærdstanken en opfattelse af, at 
staten burde blande sig aktivt i borgernes liv og 
garantere social sikkerhed samt give adgang til 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
ydelser. (Ploug, Henriksen & Kærgård 2004). 
Fra 1960 gik udviklingen af det velfærdsstatsli-
ge projekt stærkt - især i årene 1965-1976, hvor 
velfærdsinstitutionerne opbygges og udbygges, 
foregår dette i en lang opadgående vækstkurve. 
Danmark fik et omfattende hospitalsvæsen og et 
fintmasket net af ordninger, der kunne yde sine 
indbyggere et vist mindstemål af økonomisk sik-
kerhed i tilfælde af sygdom og invaliditet. Der kom 
plejehjem for handicappede og syge, - et uddan-
nelsessystem, som gav alle lige muligheder for 
uddannelse og vuggestuer og børnehaver, hvor 
børnene kunne blive passet og opdraget, mens 
far, og i stigende grad også mor, gik på arbejde og 
tjente familien rigere end nogensinde før i Dan-
markshistorien. Systemet blev udformet som en 
”universalistisk” service, der blev ydet efter krite-
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NPM på det pædagogiske 
område 
Selv om indførslen af NPM startede i 1980erne 
(Kolind & Sørensen 2011) så rammes den pæda-
gogiske sektor i Danmark først for alvor af NPM 
ved indgangen til det nye årtusinde. I 2001 indfø-
res den første pisatest i folkeskolen, men det er 
først i 2003, hvor 3 års arbejde med fagligheden 
ikke vurderes til at bære frugt, at pisatesten ska-
ber rystelser i den pædagogiske verden (folke-
skolen nr. 52 2004) Konklusionen er, at danske 
elever ikke ligger i toppen sammenlignet med 
lignende lande og udfordrer den danske selvfor-
ståelse om, at vi har en af verdens bedste skole-
systemer.   Dette igangsætter en bølge af foran-
dringsprocesser, som sætter fokus på læring og 
på inkludering af svage udsatte børn i den pæda-
gogiske sektor,- for hvis Danmark skal klare sig i 
den globale konkurrence så skal alle med.  I 2004 
indføres lærerplaner i vuggestue og børnehaven 
og samme år indføres den sammenhængende 
børnepolitik , som ønsker at binde institutionsli-
vet bedre sammen for børn 0-18, til igangsættel-
se af tidlig indsats for børn i udsatte positioner i 
et indirekte ønske om at danske børn skal kunne 
præstere en højere faglighed. Pisatestens resul-
tater er direkte og indirekte igangsætter lærings 
og inklusionsdiskursen, som dominerer den pæ-
dagogiske sektor helt op til i dag. Konsekvenser-
ne for den pædagogisk praksis er store og over 
de næste 10 år foregår en proces, hvor de før så 
autonome pædagogiske institutioner og profes-
sionelle i højere og højere grad må give afkast 
på deres metode og indholdsfrihed. Det politiske 
krav om sammenhænge og kontinuitet i det en-
kelte barns institutionsliv flytter beslutningsmagt 
fra den enkelte professionelle til mere centrale 
styringsforaer. Institutionerne i en kommuner-
ne får i højere grad fælles pædagogiske meto-
der til brug i hverdagen i troen på, at ”enshed” 
kan skabe et sammenhængende, konsistent og 
genkendeligt mønster af fremgangsmåder, ar-
bejdsmåder og logikker, især rettet mod et bed-
re mere ensartet tilbud til det udsatte barn.  Man 
ser i denne periode en opblomstring af såkaldte 
”forkortelses” metoder såsom: PALS, LP, KASA, 
DUÅ, ICDP etc. Samtidig skabes strukturer og 
samarbejdsformer, som øger muligheden for at 
videreføre relevante, oplagte og betydningsfulde 
informationer om barnet på tværs af institutionelle 
livsverdner. Fokus på overgange, overleveringer, 

tværprofessionelt samarbejde, tværteams, fælles 
sprog etc. er alle temaer/begreber som kan si-
ges at være direkte og indirekte konsekvenser af 
globaliseringen  og den efterfølgende indførsel af 
NPM som styringsrationale. 
NPM som styringsrationale har skabt en del for-
andringer i det pædagogiske landskab, som der 
kan diskuteres for og imod (se efterfølgende ar-
bejdspapir ”Samskabelse: et nyt pædagogisk 
projekt?” ) men sikkert er det, at dette rationale 
har flyttet om på magtfordelingen i den pædago-
giske sektor. Kommunen, forvaltningen og staten 
har i denne proces fået en øget indflydelse på 
den pædagogiske praksis både metodisk og ind-
holdsmæssigt. Politikernes ønske om at skabe 
mere sammenhæng og læring i børns institutio-
nelle liv og at ville inkluderer alle børn i menings-
fulde fællesskaber er i sig selv jo ikke kritisable 
idealer. Det som ofte kritiseres er midlet, dvs. sty-
ringsrationalet, og drømme og ideer til nye måder 
at styre den offentlige sektor begynder komme til 
synes.

Samskabelse som bud på 
et nyt styringsrationale
Igennem 90erne og 00erne øges kritikken af 
NPM som styringsrationale. Især 3 kritik punkter 
fremdrages. 
1. Mange kritiserer den for at øge afstanden 

mellem borger og system og minimere med-
borgerskabet (ex. Melander 2014)

2. At centraliseringen ødelægge de professio-
nelles arbejdsglæde og følelses af autonomi 
(ex. Bupl.dk) og

3. At NPM ikke længere på et tilfredsstillende ni-
veau synes at løse de samfundsopgaver som 
velfærdsstaten er sat i verden for at løse. (ex. 
Hartgreaves) Hverken forbedring af  faglig-
hed eller inklusionen synes at lykkes.

 Med den øgede kritik af NPMs centrale styring 
og efterfølgende kvalitets og effektivitetsmålin-
ger, mener mange samfundsforskere, at der i 
det nye årtusinde er påbegyndt et styringsskifte 
fra NPM til det, som populært kaldes New Public 
Governance. (NPG) (Bason 2010, Boyle 2010, 
Torfing 2011). New public Governance, som også 
kaldes netværksteorier, er en paraplybetegnelse 
af forskellige teorier og metoder som igennem de 
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sidste 30- 40 år har gået fra at være en alternativ 
måde at tænke styring på til at blive mere og mere 
toneangivende i den offentlige debat og i de aka-
demiske systemer. Disse teorier bygger på ideen 
om, at styringsnetværk bestående af gensidigt 
afhængige aktører fra den offentlige,- private og 
sektor, som mødes i horisontale arenaer kan løse 
problemer sammen som ikke kan løses af dem 
enkeltvis (Torfing 2011). NPG ønsker i lighed 
med NPM at organisere, effektivisere, innovere 
og kvalitetssikre den offentlige sektor, men dette 
ønskes gjort i en bottom-up bevægelse, via loka-
le netværk med inddragelse af borgerne. Dette 
skifte ses italesat på flere centrale platforme.  Kl 
skriver F.eks i deres vision om velfærdssamfun-
det version 3,0.

Fremtidens socialpolitik skal bygges på, at vel-
færdsløsninger skabes i et samspil mellem bor-
gere, pårørende, frivillige organisationer, ud-
dannelsesinstitutioner, private virksomheder mv. 
Derved skaber vi flere muligheder for deltagelse 
i nye fællesskaber – og de er langt fra altid kom-
munale. (www.kl.dk) 

I forbindelse med deltagelse i tænketanken Kred-
sen, som har fokus på sammenhængskraft og 
medborgerskab udtaler folketingsmedlem for de 
radikale Marianne Jelved i 2013

Vi har fået indrette vores danske samfund på en 
måde, så det ikke længere er naturligt at være en 
deltagende og aktiv borger, dette skal laves om.  
(Kendal 2014)

I 2014 dukker et helt nyt parti op kaldet Alterna-
tivet, som overraskende for mange tordner di-
rekte ind i folketinget ved valget i 2015. Centralt 
i partiprogrammet er et ønske om, at politik og 
politikudvikling og problemløsninger skal foregå 
sammen med borgere og relevante institutioner. 
De skriver bl.a. i deres manifest.

Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan 
løse problemerne. Det kan offentlige institutioner 
heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne hel-
ler ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger 
og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bed-
ste fra det private, det offentlige og NGO’erne. 
(alternativet.dk)

Netværks og buttom-up styring synes at vinde 
indpas i den offentlige diskurs. På samme måde 
ses   i øjeblikket en del tiltag i kommunerne og i 
de frivillige organisationer , som handler om at 
decentralisere styring til lokalsamfundet.  Denne 
bevægelse, som også foregår internationalt, bli-
ver beskrevet med et hav af forskellige navne. I 
Danmark ser vi begreber som: Samproduktion, 
co-governance, partnerskaber, brugerdrevne in-
novation og, måske mest udbredt, samskabelse. 
Imellem disse begreber er der små forståelses-
mæssige forskelle, men alt har de i store træk det 
samme ophav. Lad os se lidt nærmere på dette. 

Samskabelsesbegrebet
I 70ernes USA beskriver Hugh Heclo, hvordan 
netværk i forskellige lokalsamfund fungerer som 
effektive og produktive autonome subsystemer. 
(Heclo 1978), men fænomenet italesættes stær-
kest af Elinor Ostrom, nobelpristager i økonomi 
2009, som med sin mangeårige forskning i ”the 
common pools” sætter fokus på lokale netværks 
evne til at generer kvalitet og ressourcer. (Ostrom 
1996) Ostrom introducerer i denne forbindelse 
begrebet co-production som semantisk forsøger 
at koble det økonomiske felt med det social vi-
denskabelige felt og beskriver, hvordan fælleska-
ber kan producerer ressourcer både socialt og 
økonomisk. Samskabelse kan betragtes som et 
ord blandt mange som prøver at bære Ostroms 
projekt ind i fremtiden,- men det gælder om at 
holde tungen lige i munden når man prøver at 
undersøge begrebet, da begrebet endnu ikke har 
en tydelig og fast betydning og derfor ofte ses an-
vendt i flæng og i sammenhænge som afkobler 
begrebet fra sin oprindelige intention. 
Denne artikel forståelse af samskabelse ligger 
sig i tråd med de store mængder af litteratur, som 
siden 2007 er skrevet både internationalt og na-
tionalt, hvor den teoretiske forståelse af begrebet 
samskabelse (på engelsk co-creation, co produc-
tion) ses som et bestemt princip til organisering 
og ledelse af institutioner i den offentlige sektor.  
Med stor idealisme beskriver dette perspektiv, 
hvordan samskabelse via radikale ændringer i 
styringsrationalet ansvars og magtfordeling, bli-
ver vores velfærdsamfunds frelse. Disse tilgange 
indeholder derved implicit en systemkritik om en 
radikal ændring af samfundets institutions og or-
ganisationsopbygning.  Se f.eks (Hunter & Richie 



10 SamSkabelSe, et nyt StyringSrationale  i den offentlige Sektor?

Via University College

2009) (Boyle & Harris 2009) (Needham & Carr 
2009) (Bason 2010) (Diaz – Mendez & Gum-
messon 2012)og ( Sørensen og Torfing 2011). I 
Danmark har vi stor aktivitet på området i forhold 
til forskellige projekter såsom  Ressource Dan-
mark, Mindlab, New movements; -Nordic Welfa-
re Innovation, CLIPS (RUC), Center for borger 
dialog Poula Helth har som ph.d. studerende på 
CBS kickstartet et nyt forskningsprojekt, der hed-
der “Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” 
Åben skole – ledelse og læring i samskabende 
mellemrum Forskningsprojekt ved Ph.d. in spe 
Dorte Mondrup. Hvis samskabelse skal beskri-
ves kort synes følgende sætning at være den 
mest inkluderende: 

Samskabelse er at skabe ”noget” sammen med 
nogen og ikke for nogen. (Bason 2010) 

Sætningen sætter fokus på skabelsen af ”no-
get” og sætter derved sagen i centrum. (Ved sag 
menes forskellige opgaver som velfærdsstaten 
ønsker at løse. Dvs mindre kriminalitet, større 
sundhed, mere læring i folkeskolen etc). Pointen i 
samskabelse er herefter, at alle med ”aktier” i sa-
gen skal inddrages i skabelsen af sagen og dette 
skal gøres på en ligeværdig vis,- hvor parterne bi-
drager med netop deres perspektiv på sagen for 
at skabe bæredygtige løsninger. Dette betyder, at 
fx borgeren/brugeren/barnet altid må inddrages i 
løsningen af deres egen problemløsning. 
Sætningen indeholder også en kritik af den gæl-
dende institutionelle praksis,- hvor den påpeger 
at velfærdsinstitutioner har haft en historisk tra-
dition for at gøre noget for borgerne,- både i om-
sorg men også i en faglig arrogance,- hvor insti-
tutioner mener at vide bedst, hvad der godt for 
borgeren. Samskabelsesteorien mener at dette 
for,- skaber dårlige og ineffektive løsninger, som 
endeligt betyder et dårligere liv for borgeren men 
også et stort spild af penge. (Voorberg, Bekkers 
& Tummers 2013, Needham & Carr 2009, Boy-
le & Harris 2009, Bason 2010, Ostrom 1996). 
Samskabelse er altså ikke en ”venden tilbage” 
til 70ernes professionsstyre (Rennison 2014), 
men tager et opgør med både den centraliserede 
politiske styring og ekspertvældet, og ønsker at 
vende vrangen ud på institutionerne. (Needham 
& Carr 2009) ødelægge indgroede institutionelle 
vaner og rutiner og inddrage aktører, som de ikke 
normalt samarbejder med,- herunder institutio-
nens brugere, forældre, frivillige organisationer & 

private virksomheder i opgaveløsningen.
Innovationsevnen er derved en central afledning 
af denne proces,- da evnen eller lysten til at lade 
sig forandre er vital når institutioner/organisatio-
ner skal inddrage fremmede aktører i deres ar-
bejdsprocesser. Ønsker disse institutioner ikke 
at forandre deres rutiner, vaner, logikker, får de 
inddragende tiltag et lys af manipulation eller pro-
forma involvering. Evner den offentlige sektor til 
gengæld at bedrive samskabelse menes der at 
være 3 mulige udbytter: 
1. Effektivitet, - økonomisk og kvalitativt

2. Demokratisk legitimitet og deltagelse

3. Nytænkning og innovation (Voorberg, Bek-
kers & Tummers 2013)

I litteraturen er der ikke noget entydigt svar på 
nogen bestemt metode, hvorpå samskabelse 
skal organiseres og iscenesættes på. Litteratu-
ren har hjælp til idealet, men der findes meget lidt 
litteratur om sammenhængen mellem, hvordan 
samskabelse sættes gang og hvad samskabel-
se egentlig kan når det sættes i gang. Derfor er 
man som offentlig igangsætter af samskabende 
processer overladt til sin egen innovationsevne 
og eksperimenterings kraft, hvilket besværliggør 
gennemslagskraften for samskabelsen ude i de 
offentlige institutioner. Lars Thuesen, udviklings-
chef i kriminalforsorgen skriver om dette:

”En af de helt store udfordringer i vores velfærds-
samfund er forpligtende samarbejder på tværs af 
myndigheder og organisationer og med borgeren 
i centrum. Vi ved godt, at det er det, der skal til, 
og at det kan betale sig. Derfor taler vi meget om 
det. Men vi har svært ved at komme fra ord til 
handling.” (Kendal 2013)

Samskabelsebegrebet er  derfor i en overbæren-
de fare for at blive et begreb, som ikke har en reel 
forandrende substans. Der bliver talt meget om 
det, men politikere og professionelle evner ikke 
reelt at forandrer institutionelle logikker og vaner.  
Samskabelsen lider samtidig af det paradoks, at 
når det beskrives som et ønske af politikere og 
embedsmænd, tolkes det af pædagogisk praksis 
som et NPM tiltag og afføder derved stor mistro 
blandt praktikere. Samskabelse må nødvendig-
vis i nogen grad indføres og opdages af instituti-
onerne og borgerne selv,- men de mangler viden 
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og tid til at afprøve nye innovative tiltag. Så selv 
om der politisk i nogen grad er en vilje til at afgive 
noget magt og selv om de lokale institutioner og 
borgerne ønsker at få mere magt, så synes sam-
skabelsen som styringsrationale at være havnet 
i en Catch 22 situation, hvor der synes langt fra 
tale til handling. (EVT følgende artikelsamling vil 
prøve at skubbe lidt til denne udvikling, så under-
viser, praktikere og borgere kan blive klædt lidt 
bedre på til at møde denne forandringsproces.  
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Samskabelse:  
Et nyt pædagogisk projekt?
Af Trine Holck Grundahl og Annika Elisabeth Ring Wiwe

Hvis vi antager, at samskabelse som fænomen vil vinde indpas som styringsrationale,- hvad vil det 
så betyde for det pædagogiske projekt, praksis og profession? 

Umiddelbart synes samskabelse med sit fokus på ligeværd, på at arbejde i fællesskab og lave bru-
gerinddragelse at være let kompatible i det pædagogiske felt, da dette alle er fænomener, som 
er centrale i pædagogikkens tradition. Vi vil følgende dog argumentere for, at samskabelse kunne 
indeholde et radikalt anderledes pædagogiske projekt med deraf følgende nye praksisformer og 
samarbejdspotentialer.

i relations-parret mellem voksen/barn , pædagog/
bruger, magtfuld/magtesløs, fri/ufri  bliver midlet 
til at opnå denne frihed. Denne relation, med sit 
indlejrede paradoks mellem frihed og styring, bli-
ver derved grundstoffet i den humanistiske for-
ståelse af det pædagogiske projekt. Dette projekt 
formuleres af Lars Henrik Schimdt som: En som 
vil forandre en anden om til noget andet end den-
ne var i forvejen (Schmidt ;1999),-  eller af sten 
Nepper Larsen: Viljen til at ville noget med nogen 
(Larsen 2014). Sætningerne illustrere meget fint 
at ”den anden” i denne tænkning ikke har meget 
at skulle have sagt og, at ”den anden” er passiv 
og et objekt for pædagogikkens virke. Samtidig 
italesættes denne pædagogik som en intim affæ-
re mellem 2 mennesker. Med denne intime relati-
on i centrum for det pædagogiske projekt, har den 
humanistiske pædagogik en historisk modvilje 
mod politisk styring og andre ydre strukturelle in-
struktioner, såsom økonomi, vækst, effektivitet og 
konkurrence (Juul; 2010) F.eks. vil Rosseau hel-
lere, at Emilie ikke lærte noget end, at han gjorde 
handlinger for at overgå andre i kappestrid (Grue; 
1975) Lysten til at tjene flere penge end andre 
eller vinde over andre i hurtighed  bliver betragtet 
som forstyrrende og falske relationer, som skal 
overvindes i  udviklingen af det  hele menneske. 
I dette lys bliver den humanistiske pædagogiks 
indflydelse på velfærdsstatsopbygningen tydelig, 

Det Humanistiske 
pædagogiske projekt
I klassisk pædagogisk teori er der i den re-
formpædagogiske tradition et fokus på barnets 
(brugernes) initiativ og selvbestemmelse som 
et pædagogisk redskab til skabelsen af den frie 
demokratiske borger. Dette Italesættes bl.a i 
Rousseaus klassiker Emilie og senere genfindes 
disse tanker i den reformpædagogisk tradition 
og kropsliggjort i Frøbels pædagogiske tanker. 
(Grue; 1975)   Denne gren af den pædagogiske 
teori, som har domineret moderne pædagogik i 
Danmark, udspringer af den humanistiske tradi-
tion og har derfor selvfølgeligt mennesket i cen-
trum som værende frit, rationelt og ansvarligt. 
Idealet er, at ethvert menneske styres af indre vil-
kår mod en ide om naturlig udvikling, hvor læring 
består af en hermeneutisk pædagogik, hvis form 
og indhold hele tiden ønskes at bygge oven på 
den individuelle forståelse, som barnet har i for-
vejen. (Juul; 2010)  Den humanistiske pædagogik 
installerer relationen med den voksne/magtfulde/
pædagogen som vital i barnets/den magtesløse/
brugerens udvikling, ikke som autoritær person, 
men som en person som i en art af ikke-opdra-
gelse afstår fra at gribe ind og præge den anden, 
eller mindre radikalt, at udøve en indirekte opdra-
gelse, begge i håbet om, at den menneskelige 
individualitet bliver frigjort  (Grue:1975) Friheden, 
i al sin kompleksitet, bliver installeret som formå-
let og styringen , i al sin kompleksitet, der foregår 
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da institutionerne traditionelt har set det som sin 
fineste opgave, at friholde de svage fra at delta-
ge i samfundsproduktionen ude i virkeligheden. 
Via troen på den pædagogiske relation som mid-
let til frigørelse, har man indsat eksperter, pæ-
dagoger, socialrådgiver, psykologer, lærere til at 
varetage de svages udvikling i dertil rettede iso-
lerede institutioner. I denne isolation skabes ak-
tiviteter som ”lader” som om de er virkeligheden. 
Daginstitutionen ”lader” som om den er et hjem , 
produktionsskoler ”lader” som om den uddanner 
til samfundet og beskyttede værksteder, ”lader” 
som om den er et rigtigt arbejde. Institutionerne 
producerer aktiviteter som i et samfundsmæssigt 
perspektiv er meningsløse og pædagogens rolle 
bliver at udtænke og producere et fælles tredje 
som er tilpasset relationens fordringer og udfor-
dringer. Disse aktiviteter kan i sig selv være fine 
aktiviteter; såsom dragebygning, højt læsning 
eller overlevelsesturer,- men antager mere ka-
rakter af fritidsaktiviteter og øver derfor ikke ”de 
svage” i at blive aktive samfundsborgere.  
I øjeblikket er der en øget kritik af de offentlige 
institutioner herunder de pædagogiske. Denne 
kritik er mange facetteret,- men sætter spørgs-
mål ved de pædagogiske institutioner og profes-
sionelles evne til at kunne varetage de svages 
behov  I det pædagogiske felt foregår der derfor i 
øjeblikket en blodig kamp om, hvem som skal de-
finere, hvad det pædagogiske projekt skal handle 
om i fremtiden. Denne kamp synes uforenelig og 
uproduktiv og det er denne artikels ønske, at gø-
re især den humanistiske forståelse opmærksom 
på de fordele der vil være for borgerne, hvis de 
rækker ud efter f. eks den økonomiske tænkning.

Kampen i det pædagogiske felt
Kampen i det pædagogiske felt handler i store 
træk om menneskesyn, hvor den ene part ser 
mennesket som unikt og den anden part har et 
rationelt menneskesyn, som ser mennesket som 
underlagt behov og interesser gældende i mar-
kedskonkurrencen.  Ove Kaj Pedersen, forfatter 
til ”Konkurrencestaten” beskriver at der pågår 
værdikamp mellem 2 paradigmer; det moralske 
(her kaldt humanistiske) og det økonomiske pa-
radigme. På den ene side har vi troen på det unik-
ke menneske, hvor statens opgave er at beskytte 
dettes urørlighed som grundlag for fremtidens 
gode samfund, på den anden side har vi neolibe-

ralismens menneskesyn, hvor mennesket opfat-
tes som selvstændigt og opportunistisk og, hvor 
staten opgave er at blande sig så lidt i borgernes 
liv som muligt. (Pedersen; 2014) Kampen foregår 
mestendels retorisk, hvor den humanistiske pæ-
dagogik italesætter ”fjenden” i form af begreber 
som: New Public Management, konkurrencesta-
ten, kapitalisme, evidens, neoliberalisme. Et ak-
tuelt eksempel stammer fra pædagoguddannel-
sen i Holstebros 50-års jubilæum i efteråret 2015. 
Her inviteres Jon Roar Bjørkvold til at holde fore-
drag. Den norske professor i musikvidenskab er 
kendt for udgivelsen af ”Det Musiske Menneske” 
(1992) og er repræsentere en humanistiske posi-
tion i debatten.    Foredragets titel var ”Gotta take 
the power back - om et musisk kvalitetsbegreb”. 
Følgende beskrives et referat af foredraget:

Bjørkvold startede med at afspille Rage Against 
The Machines ”Take the power back”, og derefter 
blev konkurrencestaten revset for dets mekani-
ske kvalitetsbegreber. Foredraget afsluttes med 
fællessangen ”Tornerose Var Et Vakkert Barn”, 
hvor han ved verset om den onde fe rejser sig 
fra klaveret og spørger retorisk ud i forsamlingen, 
hvem mon den onde fe er???  Hvorefter han rå-
ber:  New Public Management! 

Eksemplet italesætter glimrende måden kampen 
udfoldes fra den humanistiske position. Kampen 
og kritikken er i sig selv er ikke et problem,- den 
er velkommen og relevant.  Det problematiske 
opstår, fordi den humanistiske tilgang ikke for-
klarer og behandler de problemstillinger som den 
offentlige sektor befinder sig i lige nu, men finder 
idealet for en løsning i fortiden samtidig med, at 
alle ”nye” tanker kritiserer som værende tilhø-
rende det økonomiske regime.  Et yderligere ek-
sempel er Thomas Rømer lektor ved DPU. Han 
tordner rasende mod mange forskellige elemen-
ter i konkurrencestaten. Efter i besøg VIAs nye 
campus byggeri i Århus C skriver han på sin blog: 

På VIA er fortiden udslettet, og alt er løsrevet 
og atomiseret. Der er kun tomme slogans uden 
sammenhæng med noget som helst. Dette infer-
no af gennemsigtig postmodernitet bekræftes af 
det forhold, at al erindring om de tre gamle ud-
dannelsessteder er fuldstændig udslettet. Der er 
ikke engang en tavle til billeder fra gamle dage på 
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hhv. Peter Sabroe Seminariet, Jysk Pædagogse-
minarium og Aarhus Lærerseminarium. Fortiden 
er væk. Ja, faktisk er der ikke ret mange tavler i 
det hele taget. Alle de gamle foreninger, f.eks. de 
mange kor, festudvalg, faglige grupper mm, har 
man efter sigende også fjernet. Alle skal komme 
fra scratch, og herfra skal man så bygge VIA i 
VIA’s eget billede i den flydende tomme post-mo-
dernitet.

Igen ses en søgen bagud, hvor Thomas Rømer 
skaber en tabshistorie uden konkrete bud på, 
hvordan VIA ellers skulle have løst den offentli-
ge sektors krav om f.eks. tværprofessionalitet og 
effektivitet. Den humanistiske positions filosofi-
ske udgangspunkt begrænser de intellektuelle 
manifestationer, hvis indhold mestendels lyder 
som kritik fra sure gamle mænd. Krav om flere 
tavler eller sangkor, spejler næppe studerende 
eller praktikere behov og derved får positionen 
svært ved at argumentere for humanistiske dy-
der såsom demokrati, ligeværdighed og medbor-
gerskab til de opvoksende generationer.  Den 
relevante kritik af konkurrencestaten og NPM 
forbliver en retorisk og akademisk kamp uden 
genkendelighed for nutiden og overlader derved 
definitionsmagten over virkelighedens pædago-
gik til det økonomiske paradigme. 
Denne artikels forslag er, at man via samskabelse 
kan skabe et styringsrationale, som kan bygger 
bro mellem begge paradigmer, hvor samskabel-
sen, i dialektikkens ånd, kan agere som synte-
sen, der beviser, at modsigelserne kan ophæves 
til en ny erkendelse, som er større end før.

Samskabelse som nyt 
pædagogisk projekt
Samskabelsens kvindelige ophav Elinor Ostrom, 
fik i 2009 nobelprisen i økonomi, hvor hun med 
sin forskning viser, at man kan skabe effektive 
og økonomisk rentable løsninger på samfundets 
problemstillinger ved at placere problemløsnin-
gen i lokaldrevne ligeværdige netværk (Ostrom 
1990) 
Samskabelse er i sin ontologi både humanistisk, 
kritisk og realistisk. Humanistisk, fordi samska-
belsen i sit grundstof har et ideal om at lave bedre 
udviklingsforhold for mennesket. Realistisk, fordi 
samskabelsen skal ske i den virkelige verden på 

dens præmisser,- og kritisk, fordi der i dialektik-
ken mellem det humanistiske og det økonomiske 
regime ligger en radikal kritik af gældende pæ-
dagogiske praksisser. Samskabelse kan derved 
ses som et eklektisk begreb som i god postmo-
dernistisk ånd transcenderer før adskilte viden-
skaber og begreber
Dette eksemplificerer sig i Ostrom og hendes 
forskning, hvor hun i brydningsfeltet mellem 
statskundskab og økonomi fokuserer på, hvor-
dan mennesket kan interagerer med systemer 
for at vedligeholder langsigtede bæredygtige res-
sourcetilgange i lokalområder. Hun udfordrede 
den traditionelle opfattelse af F.eks. fattige men-
nesker som svage, ved at hun inddrager disse 
som et aktiv i deres eget liv. Ostrom udtaler det 
som følger: 

All public goods and services are potentially pro-
duces by the regular producer and by those who 
are frequently referred to as the client. The term 
“client” is a passive term. Clients are acted upon. 
Co-production implies that citizens can play an 
active role in producing public goods and ser-
vices of consequence to them. (Ostrom 1996)

Samskabelse er altså en proces, hvor de før 
passiviserede bliver gjort aktive i eget liv. Frihe-
den opnås ved, at man bliver aktiv bidragsyder i 
fællesskabet i form af skabelse af produkter eller 
services. Frihed er her altså ikke isoleret at ud-
folde sin eksistentielle unikhed men, at man er 
aktiv i de problemstillinger der angår individet, i 
det fælleskab som omgiver en.  Derved bevæger 
samskabelsen sig væk fra en humanistisk op-
fattelse af det pædagogiske projekt. Den intime 
relation bliver afløst af netværket, hvor individer 
aktivt arbejder sammen med en fælles sag ude i 
virkeligheden. Mennesket går derved fra at være 
et objekt for pædagogisk initiativer til at blive et 
subjekt, som sammen med andre relevante ak-
tører skaber værdi til det omkringliggende sam-
fund. Men kan dette projekt overhovedet føres ud 
i praksis.

Samskabelsens pædagogiske 
projekt i praksis
Hvis vi kigger uden for den offentlige sfære, pib-
ler det i disse år op ad jorden med det, som kal-
des social økonomiske virksomheder. Dette er 
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definitionen på virksomheder, som arbejder på 
at udvikle nye, bæredygtige løsninger, der mål-
rettet opfylder et samfundsmæssigt behov mere 
effektivt end alternativerne, samtidigt med, at det 
skaber nye sociale relationer eller partnerskaber 
(March 2010). Disse virksomheder opfylder på 
mange måder ovenstående beskrivelse af sam-
skabelsens pædagogiske projekt med fokus på 
aktiv inddragelse af ”svage” i samfundsoprettel-
sen.  Af de mest populære kan nævnes ”Specia-
listerne” som ansætter autister til at løse opgaver 
inden for regnskab, ”Cafe Utopia”, som ansætter 
psykisk syge mennesker i den daglige drift og 
TV-glad, som ansætter fysisk og psykisk handi-
cappede i bl.a tv produktion. 
Hvis vi ser på TV-Glad, så startes denne virksom-
hed   af en pårørende til en udviklingshæmmet i 
et forsøg på at lave en mere meningsfuld daglig-
dag for dette familiemedlem. Under mottoet TV 
Glad ”alle kan noget” ansættes mennesker med 
og uden handicaps med den fælles ”sag” at lave 
fjernsyn. 
TV-Glads grundlægger siger om sin virksomhed:

I stedet for at bundte handicappede i diagnoser 
og slå dem ned med omsorg tror vi på, at men-
nesker med forskellige forudsætninger er et aktiv 
der kan gøre det samfund vi bor i rigere, glade-
re og mere inspirerende, alle kan noget. (Mikkel 
Holmbæk, adm. dirktør TV Glad fonden) (Kendal 
2014)

Som aktiv inddraget i samfundet transformeres 
den handicappede til en specialist og derved fra 
en person som mangler noget, til en person som 
kan bidrager med noget ekstra, med noget unikt 
i samfundet. Samskabelsens forankring i virke-
ligheden bliver derved en kæmpe pædagogisk 
gevinst, da borgeren, i tråd med den antikke for-
ståelse af borgeren, opstår i det øjeblik, at men-
nesket har adgang til både samfundets rettig-
heder og forpligtigelser (Korsgaard 2007). Hvor 
pædagogikken traditionelt har haft fokus på den 
ene del,- nemlig menneskes rettigheder, mener 
samskabelsen, at menneskets frigørelse ligger i 
rummet mellem rettigheder og forpligtigelser. Det 
samskabende pædagogiske projekt handler der-
for om, at institutioner og professionelle i lige så 
høj grad indtænker de svages/passives forplig-
tigelser over for samfundet, som de før har ind-
tænkt deres rettigheder. 

Den samskabende pædagog
Den samskabende tilgang til det pædagogiske 
projekt fordrer ny tænkning i forhold til pæda-
gogers rolle og opbygning af den pædagogiske 
institution. Pædagogen skal være ”sags-finde-
ren”,- der skal evne at finde lokale problemstil-
linger, lokale mangler, lokale styrker og omsætte 
dette til konkrete pædagogiske virksomheder. Et 
eksempel på en samskabende pædagog kunne 
illustreres med nedenstående case:

Thomas Langkilde har kastet sig ud i en helt ny 
karriere. Efter 12 års ansættelse i Gentofte kom-
mune sagde han sit job op og startede sin egen 
socialøkonomiske virksomhed, Galskab-inc. Det-
te skifte lavede han udelukkende på baggrund af 
en stor lyst til at skabe noget værdifuldt for de 
psykisk udsatte, der ofte falder uden for syste-
met. Virksomheden bygger på det værdigrund-
lag, at selvom man har en lidelse, så kan man 
stadig gøre en forskel for sig selv og for sam-
fundet. Thomas´ virksomheds ide er, at innova-
tion kræver en eller anden form for galskab, som 
han mener de psykisk syge kan bidrage med 
som en del af en konsulentydelse til virksomhe-
der, som ønsker at få nye perspektiver på deres 
produkter eller services.  Han ønsker at skabe 
meningsfulde arbejdefællesskaber på baggrund 
af de psykisk syges ressourcer og derigennem  
skabe en virksomhed, der kan løbe rundt. Han 
synes, at det er enormt spændende, hvis han kan 
placere sig mellem den offentlige, private og fri-
villige sektor og trække på deres styrker og på 
den måde skabe noget der er bedre end det vi 
har til de mest udsatte borgere. (Ressource Dan-
mark 2014)

Som eksemplet viser bliver pædagogens rolle i 
et samskabende perspektiv først og fremmest at 
rammesætte meningsfulde fælleskaber koblet til 
virkeligheden, som kan forløse de ”svages” po-
tentialer. Pædagogens rolle går derved fra det at 
kunne lave relationer i en beskyttet isoleret ram-
me, til at kunne bruge sin relationskompetence 
til at forstå brugernes potentialer, så disse kan 
sættes i gang i lokalsamfundet. (Flere af disse 
kompetencer er faktisk igangsat på pædagogud-
dannelserne nye uddannelse. På VIA UC er der 
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således et modul der hedder samskabelse og 
medborgerskab og et valgmodul kaldet innova-
tion og entrepreneurskab). Det store spørgsmål 
er om de pædagogiske professionelle, deres or-
ganisationer og de pædagogiske intellektuelle er 
klar til at lave reel inddragelse af disse borgeres 
perspektiv, for når man giver de før passive magt 
over eget liv, vil der blevet taget magt fra det pæ-
dagogiske felts definitionsmagt. Reel aktivering 
af de svage borgere i et samskabende perspek-
tiv vil nødvendigvis betyde mere eller mindre ra-
dikale forandringer i institutionelle vaner, rutiner 
og pædagogisk professionsforståelse, hvor pæ-
dagogen i højere grad skal udfylde en rolle som 
virksomhedsudvikler, igangsætter og procesfaci-
litator (link til artikel 3) og den pædagogisk insti-
tution skal danne rammen om reel værdiskabelse 
for samfundet.
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Samskabelse i et uddannelsesfelt
Af Trine Holck Grundahl og Annika Elisabeth Ring Wiwe

Samskabelsens seks trin
Samskabelsens seks trin er et forslag til, hvordan 
uddannelsesinstitutioner kan igangsætte et sam-
skabelsesforløb. De seks trin er et forsøg på at 
omsætte samskabelsens teoretiske idealer til en 
uddannelsespraksis. 

Trin 1: Nedsættelse af procesholder 
Da samskabelse på mange måder er en ny pro-
ces, som udfordrer gældende rutiner og vane, 
bliver en overordnet procesholder nødvendig. 
Procesholderen har som hovedopgave at have 
overblikket over den samskabende netværks-
proces og være praktisk gris på de udfordringer 
som opstår, når man bevæger sig ud på ukendt 
land. Der var hos os masser af opgaver at tage 
sig af både inden, under og efter projektet. Det er 
derfor vigtigt at indregne en del arbejdstimer til 
denne funktion.
Eksempler på opgaver: 
• Nedsættelse af styregruppe 
• Sikre at der er samarbejdsinstitutioner til alle 

grupper af studerende og kontakten til sam-
arbejdsinstitutionerne

• Sikre fyldestgørende kommunikation til alle 
samarbejdsparter inden projektet, så alle ved 
hvad, hvornår og med hvem der skal foregå 
nogetSikre at arbejdsdokumenter er udarbej-
det og tilgængelige for alle

• Informationer løbende til de studerende, un-
dervisere og praksis

• Brandslukning undervejs
• Møder med styregruppe, undervisere o.a.
• Opfølgning og evaluering med alle parter ef-

ter temaet
• Videreføre erfaringer og evalueringer til næ-

ste forløb
• Planlægning af teoretiske temadage for stu-

derende og pædagoger
• Informationsmøder for kommende samska-

belsespartnere.

Trin 2: Nedsættelse af styregruppe
En del af den samskabende grundstof er at ska-
be et netværk, som arbejder ligeværdigt sammen 
om en fælles sag. Dette har i udfoldet sig som 
illustrere via denne samskabelsesblomst. 

Artiklen beskriver i en kort trin- for- trin guide, konkrete tiltag, udfordringer og fordele ved at arbejde 
samskabende i et uddannelsesfelt.  Artiklen er udviklet på baggrund af den erfaring, som er produ-
ceret i forbindelse med et pilotforløb, som blev afviklet i 2013 og 14 (3 gange a 6 uger), i forbindelse 
med et eksperimentarium, der blev oprette af VIAs pædagogiske tænketank som inspiration til udar-
bejdelsen af ny pædagoguddannelse.

Artiklen er 3. artikel i en triologi om samskabelse, og indeholder derfor ingen teoretisk argumentation. 
Vi henviser derfor til at man kan læse ”Samskabelse; et nyt styringsrationale i den offentlige sektor? ” 
& ”Samskabelse; et nyt pædagogisk projekt”? hvis man vil vide, hvilket teoretisk og argumentatorisk 
grundlag projektet fremskrives fra.
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Til at arbejde samskabende nedsættes i starten 
af forløbet en styregruppe med repræsentanter 
fra alle relevante samskabelsesaktører i blom-
sten. Styregruppen mødes 4 gange årligt og har 
som opgave at forme det samskabende forløb, 
så det giver mening for alle parter, samt løbende 
at evaluere og tilpasse forløbet. Den første op-
gave for styregruppen er at udarbejde en fælles 
sag, som netværket kan samles om. Denne sag 
kan varierer mellem forløbende. Til tider har den 
været specifik (fx inklusion) andre gange har den 
været mere generel (fx udvikling af pædagogisk 
praksis) Styregruppens sag danner ramme for 
den mere præcise sag, som senere skal udvikles 
ude i praksis i mødet mellem studerende, pæda-
goger og brugere.  
Udfordringen med en sådan samskabende net-
værksgruppe er, at de forskellige parter indgår i 
samskabelsen med forskellige mål, ressourcer og 
rationaler og ofte taler forskelligt ud fra disse. En 
samskabelsesproces kan derfor med fordel ind-
ledes med eksplicit at formulere disse forskellig-
heder for hinanden, for at afklare forventningerne 
og tydeliggøre de forskellige parters ressourcer, 
logikker og ønsker. I praksis kan det gøres ved at 

lave samskabelsesblomsten til en stor planche, 
hvorpå alle parter skriver mål og ressourcer ind i 
deres ”boble”. På den måde skaber man synlig-
hed for hinandens forskellighed og ligheder som 
en dynamisk proces gennem hele projektet. 

Trin 3: Nedbrydning 
Samskabelse fordrer radikale brud med traditio-
nelle måder at samarbejde på mellem samfun-
dets institutioner og disses indlejrede vaner og 
logikker. (Se evt artikel: samskabelse som pæda-
gogisk projekt). Dette væsentlig punkt må styre-
gruppen forholde sig til i udarbejdelse af det sam-
skabende projekt. På baggrund af vores erfaring 
har vi fundet 4 centrale punkter, som vi mener 
bør tages op til fornyet refleksion og dekonstruk-
tion, hvis man vil arbejde samskabende. Disse 4 
punkter er relation, rum, proces og produkt. 

Relationer
Samskabelse fordrer ligeværdig aktivering af bru-
gerne/borgerne, da dette producerer foretagsom-
hed og empowerment.  Som et eksempel på et 
brud, har det været et erklæret mål at nedbryde 
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den klassiske magtrelation mellem underviser/
pædagog og studerende og opbygge en ny me-
re ligeværdig relation. I samskabelsesprojektet 
er de studerende derfor en del af styregruppen, 
hvor de får indflydelse på projektets form og ind-
hold og derudover indsættes de i en projektleder-
rolle, hvor de fungerer, som det vigtige bindeled 
mellem samskabelsens forskellige aktører ude i 
praksis. 
Derudover bestræber projektet sig på at lave en 
omvendt didaktik, hvor de studerende i samar-
bejde med pædagoger og brugerne ude institu-
tionen, kan vælge og bestille relevante foredrag 
eller workshops hos underviserne, som passer til 
deres sag. Dette valg tages på baggrund af et ka-
talog, hvor de tilknyttede underviser har beskre-
vet emner, som de uden den store forberedelse 
vil kunne undervise i.  Findes et bestemt emne 
ikke i kataloget, kan der inddrages eksterne un-
dervisere. Derved får virkelighedens behov defi-
nitionsmagten over indholdet af undervisningen 
og ikke omvendt.

Rum
I meget af vores vante uddannelsespraksis fore-
går undervisningen i klasselokaler på Campus. 
Når vi samarbejder med praksis, inviterer vi dem 
ind til os – enten fysisk i vores undervisnings- og 
møderum eller digitalt på vores studienet. Dette 
forhold ønsker projektet også at nedbryde, da 
rum ofte ejes af nogen og giver derved en ulige-
vægt i relationen, da nogle er gæster hos andre. 
I samskabelsesprojektet valgte vi at have fokus 
på at ville arbejde i forskellige rum ejet af forskel-
lige aktører. F.eks. forgik opstarten af projektet på 
rådhuset og undervisningen forgik primært på de 
pædagogiske institutioner. Facebook blev valgt 
som det digitale rum for kommunikation da den 
var  let tilgængelig og anvendelig for de fleste, 
da Facebook har et kommunikationsflow som 
studienettet ikke har. (Enkelte havde stor mod-
stand mod dette af forskellige årsager. Disse kri-
tiske røster blev hørt men et reelt alternativ, som 
kunne fungere lige så uproblematisk fandtes ikke 
på daværende tidspunkt. Til at imødekomme kri-
tikken, blev der i projektrunde 1 skabt en sam-
skabelsesgruppe som arbejdede med facebooks 
etiske udfordringer. Denne gruppe undersøgte 
meget grundigt, hvordan det var muligt at skabe 
et professionelt rum på facebook og hvilke etiske 
forbehold man bør tage, når man bruger et medie 

som dette til kommunikationsrum). Eksamen blev 
forsøgt arrangeret på rådhuset, hvor samskabel-
sens produkterne skulle vurderes af relevante 
borgere. Dette blev dog først indført, da udvik-
lingsprojektet blev til modul 5 i ny uddannelse.

Proces
Den samskabende proces ønsker at skabe fore-
tagsomhed og meningsfuldhed for alle aktører 
og kræver derved, at man bryder traditionelle un-
dervisningsprocedurer ned.  Samtidig ligger der i 
uddannelser selvfølgelig nogle mål, som de stu-
derendes skal opfylde for at kunne dokumentere 
et relevant læringsudbytte. Disse 2 fordringer kan 
til tider modarbejde hinanden men vores erfaring 
er at begge kan opfyldes hvis man tænker ud af 
boxen. 
Vores løsning var, at forløbets proces blev for-
muleret som et orienteringsløb med faste poster, 
som de studerende skulle nå i løbet i løbet af de 
6 uger. Hvordan de kom frem i landskabet måtte 
de selv afgøre og frigjorde altså de studerende 
til at indpasse kravene fra uddannelsen til den 
virkelighed de var i.  Styregruppens opgave var 
her at skulle evne at formulere posterne på en 
sådan måde, at uddannelsens krav ikke skabte 
kløft mellem uddannelse og den virkelighed som 
de studerende befandt sig i.  Denne udfordring 
var svær og posterne blev forfinet og tilpasset 
igennem alle tre forløb. Posterne blev bedre og 
mere relevante for det forløb, som de studerende 
befandt sig i ude i praksis i løbet af de forskelli-
ge forløb, men opgaven med at sammensmelter 
virkelighed og uddannelse forblev en stor udfor-
dring, som krævede stor nytænkning af det sam-
skabende netværk  

Produkt
I forhold til produkter har vi på pædagoguddan-
nelsen en lang tradition for, at disse bliver defi-
neret af undervisernes fag- faglige interesse. Fx 
produceres ofte musicals, skraldeudstillinger el-
ler andre kreative produkter uden hensyntagen til 
om dette er brugbart eller ønskværdigt for pæda-
gogisk praksis. Denne logik skulle nedbrydes og i 
stedet skulle produkterne være orienteret mod et 
reelt behov, som kom fra kommunen, den pæda-
gogiske institution eller brugerne af de pædago-
giske institutioner.
Nedbrydningsfasen med omstilling fra kendte 
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til nye relationer, rum, processer og produkter 
var en hård og utryg fase for flere af samska-
belsens parter. Forandring medfører frustration 
og usikkerhed overfor alt det nye.  Eksempelvis 
er underviserens rolle helt anderledes end den 
traditionelle underviserrolle og kræve helt andre 
kompetencer, end man normalt trækker på, da 
undervisningens metode og indhold ikke på tra-
ditionel vis defineres af underviser. Rolleforvirring 
som følge af magtforskydning er derfor en udfor-
dring som dette projekt har arbejdet med. Projek-
tets erfaring er at skriftlig synlighed er vejen frem. 
En rollebeskrivelse med tydelig definering af an-
svarsområder for alle aktører har fx dæmpet en 
del frustration. Hvilket introducerer vigtigheden af 
næste trin

Trin 4: Udarbejdelse af  
procespapirer
Den meget fleksible og kaotiske form som sam-
skabelsen fordrer, kræver paradoksalt nok, en 
meget stram rammeplanlægning, som kan binde 
projektet sammen. Da uddannelsen på mange 
måder mister overblikket over de studerendes 
læring blev det nødvendigt, at styregruppen pro-
ducerede et ”lovgrundlag” i form af en mængde 
af dokumenter, som havde til formål at skabe ori-
enteringsevne for alle parter, så de kan føle sig 
trygge i processen
Vi havde i de 3 temaforløb følgende proces/ar-
bejdspapirer:
• Forløbsbeskrivelse til de studerende
• Ugeopgave-skabeloner
• Rollebeskrivelse m. eksplicit beskrivelse af 

roller og ansvarsområder mellem samskabel-
sens parter

• Arbejdsopgavebeskrivelse og timeregnskab 
til undervisere

• Informationsbreve til de pædagogiske institu-
tioner 

• Samskabelsesmappe med udvalgt litteratur 
om samskabelse og andre relevante artikler

• Vejledning til udarbejdelse af Pecha Kucha
Som uddybning af en af punkterne lavede vi en 
detaljeret forløbsbeskrivelse til de studerende, 
som beskrev hvornår og hvordan de f.eks. skul-
le bestille undervisning, aflevere deres ”poster”, 

kommunikere på Facebook, bestille facilitering/
vejledning hos underviser og gå til eksamen.
Alt i alt var vi meget overraskede over den mæng-
de af dokumenter, som skulle produceres for, at 
man som uddannelsesinstitution kan håndtere en 
så fri og kaotisk proces, som samskabelse er.

Trin 5: Evaluering 
Hvert temaforløb blev evalueret blandt alle sam-
skabelsens parter: Repræsentanter fra de stu-
derende samt samtlige involverede undervisere 
evaluerede i fokusgruppeinterviews. Praksis og 
brugerne evalueres af de studerende og styre-
gruppen evaluerede forløbet internt. På bag-
grund af evalueringerne skabte styregruppen i 
samarbejde med procesholderen forbedringer og 
nye tiltag for det næste forløb. 
På denne måde er den samskabende proces 
konstant i forandring og tilpasser sig virkelighe-
dens behov. Læren er, at man ikke kan planlæg-
ge gode processer på forhånd,- man er nødt til at 
”mærke” projektet for, at processen kan blive klo-
gere. Evaluering, som del af en iterativ proces, er 
her et essentielt element i forandringsprocesser-
ne og understreger, at forandring ikke kan gøres 
i ét hug, men må tages trinvist. 

Trin 6: Bæredygtighed
Et samskabende fællesskab skal kunne stå selv 
og være bæredygtigt. Med dette menes, at sam-
skabelse på den ene side skal efterkomme sam-
fundets og borgernes dynamiske behov, mens 
man på den anden side ikke må forbruge mere af 
de fælles ressourcer i denne proces. En måde at 
angribe bæredygtighed på er, at man fra starten 
af et samskabelsesprojekt synliggøre parternes 
ressourcer samtidig med, at man samtidigt prøve 
at tegne et billede af samskabelsens synergi ef-
fekt, så alle kan se, at de vinder noget ved at del-
tage. Samskabelse er en proces, hvor samska-
belsens parter i starten har deres egne rationaler 
og deres egne mål tydeligst for øje (”whats in it 
for me”) til de efter flere samskabende forløb, ser 
den fælles sag træde skarpere frem og ser mulig-
hederne og værdien ved samskabelse (”Whats in 
it for us”). Parterne går fra at være isoleret i hver 
deres institutioner til at se, at de er forbundet, og 
at forbundetheden skaber bedre offentlige tilbud 
for borgerne. Til at synliggøre og styrke  bære-
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dygtigheden anbefaler vi, at styregruppen laver 
en bæredygtighedsanalyse, som motivation til at 
aktivere parterne i en sådan proces. Denne kun-
ne se ud som følger:
• Studerende laver aktiviteter ude i praksis 

sammen med brugere og pædagoger, som 
de alligevel skulle have lavet i den isolerede 
uddannelsesinstitution = situeret læring, læ-
ring om projektledelse, innovation, samska-
belse, 

• Praksis får ekstra hænder til aktiviteter de 
ellers ikke har tid til at lave= forberedt pæda-
gogisk miljø

• Praksis får mulighed for at få teoretiske op-
læg eller workshop ude i praksis i stedet for at 
skulle på dyre kurser.  = forberedt økonomi, 
mere sammenhæng, situeret læring.

• Brugerne får indflydelse på deres egen insti-
tution= en sjovere mere meningsfuld hverdag 
= opdragelse til demokratiske borgere.

• Underviserne får afprøvet deres viden di-
rekte på praksis og kan derved få opdateret 
denne til den faktiske virkelighed= læring om 
undervisningens overførselsværdi til virkelig-
heden.

Bæredygtigheds analysen skal synliggøre, at ak-
tørerne ikke skal ”ofre” andet end evnen til foran-
dring (hvilket, som sagt, ikke bør underkendes) i 
en virkelighed som er knap på ressourcer.  

Epilog
Strukturen fra pilotprojektet lever videre i den 
nye pædagoguddannelse, Holstebro, som mo-
dul 5. Styregruppen, som opstod i pilotprojektet, 
eksisterer stadig men modulet ændrer sig stadig 
fra gang til gang i små trinvise forandringer, fx er 
samarbejdsinstitutionerne nu udvidet til også at 
indholde repræsentanter fra private virksomhe-
der og kulturinstitutioner. 
Den overordnede evaluering af samskabelse i et 
uddannelsesfelt er, at man via denne tilgang får 
meget engagerede studerende som bredt udtaler 
” vi har aldrig lavet så meget”. Uddannelsen får en 
tættere tilknytning til praksis, da virkelighedens 
problemer bliver belyst, erkendt og behandlet på 
tværs af institutioner. Samskabende projekter ev-
ner derved at transcendere kløften mellem teori 
og praksis og har knyttet det pædagogiske felt i 
Holstebro kommune tættere sammen. Det lige-
værdige møde i ligeværdige rum skaber en dia-
log, som synliggør perspektiver, som før var gemt 
bag de forskellige institutioners mure.  Samtidig 
viser pilotprojektet, at den samskabende proces 
ikke er en snuptags løsning. Den kræver politike-
re, ledere og praktikere, som kan tænke på den 
”lange bane” og tør bevæge sig ud på ukendt 
grund med en lyst til opløser den vanemæssige 
tænkning om, hvordan den offentlige sektor og 
dens institutioner skal opføre sig. 
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Skab rammer for alles bidrag  
og reelle deltagelse
Af Frederikke Dybdal, Hanne Føns og Jeanette Ringgaard Svendsen

I et aktionsforskningsprojekt undersøger vi, hvordan udviklingen af en social økonomisk virksomhed 
kan være ramme for samskabelse mellem civile, offentlige og private aktører. Og hvordan bevidst de-
sign af samskabelsesprocessen giver udsatte unge en aktiv stemme og en oplevelse af at deltagelse 

kontekster, som en måde at forstå og forklare 
samhandlende og skabende aktiviteter især i et 
pædagogisk og socialfagligt perspektiv. (Agger 
og Tortzen 2015)
Lars Hulgård og Linda Lundgaard Andersens, 
der begge forsker i socialt entreprenørskab på 
RUC, definerer socialt entreprenørskab som 

”[...]skabelse af social værdi gennem innovation, 
hvor der er en høj grad af deltagelsesorientering, 
ofte med deltagelse af det civile samfund og ofte 
med en økonomisk betydning, hvor innovationer-
ne frembringes på tværs af de tre sektorer stat, 
markedet og civilsamfund.” (Hulgård & Andersen 
2012:12)

Samskabelse understøttes ligeledes af ligevær-
dige samarbejdsrelationer mellem det offentlige, 
markedet og civilsamfundet. Sidstnævnte repræ-
senteret ved den enkelte borger, fælleskaber, 
lokalsamfundet, foreninger og organisationer, 
som på forskellig vis gør sig gældende som både 
medproducent og producent af velfærdsydelser. 
(Agger & Tortzen 2015).
Inddragelse af borgeren kan ske på forskellige ni-
veauer, idet samskabelse kan forstås henholds-
vis co-creation og co-production. I co-creation 
inviteres borgerne, typisk af offentlige myndighe-
der til at indgå som aktive og autoritative sam-
arbejdspartnere i processer, der stræber mod at 
skabe nye løsninger med mennesker og ikke for 
mennesker (Pestoff 2014, Agger & Tortzen 2015). 
Co-production repræsenterer en bredere forstå-
else af samskabelse og relaterer sig til et mere 
ligeværdigt samarbejde om at udvikle, gennem-
føre og evaluere velfærdsydelser (Pestoff 2015). 

I et samarbejde mellem RUC, projektgruppen i 
VIA og Havredal Praktiske Uddannelser har vi 
igennem det sidste år arbejdet med at undersø-
ge, hvordan udviklingen af en social økonomisk 
virksomhed kan være afsæt for samskabelse 
mellem civile, offentlige og private aktører. Pro-
jektet har været med til at udfolde og tydeliggøre, 
hvordan samskabelse kan give særlig mulighed 
for at skabe social værdi og (demokratisk) delta-
gelse for udsatte grupper. 
Kort beskrevet er Havredal praktiske uddannelser 
et helhedsorienteret tilbud for unge mellem 16-25 
år med særlige forudsætninger, som har svært 
ved at passe ind i traditionelle uddannelsestilbud. 
Typisk handler det om specifikke indlæringsvan-
skeligheder. Institutionens målsætning er at støt-
te og vejlede de unge frem mod en tilværelse 
som ligeværdige og aktive medborgere, med en 
så stor grad af selvhjulpenhed, som deres indivi-
duelle potentialer rækker til. Det betyder, at ele-
ven gøres klar til arbejdsmarkedet på rette vilkår, 
sikres bolig og får fokus på netværk og et me-
ningsfuldt fritidsliv. Erhvervsstyrelsen har i foråret 
2015 godkendt Havredal Have og Anlæg, der er 
en del af Havredal Praktiske Uddannelser, som 
registreret socialøkonomisk virksomhed. 

Samskabelse og social 
entreprenørskab
I projektet ser vi samskabelse som en række 
processer og handlinger med et specifikt socialt 
entreprenant sigte. Altså en ambition om at ska-
be social forandring og social værdi gennem in-
novation og deltagelse. Begrebet samskabelse 
udfoldes i Pædagoguddannelsens studieordning 
(2014) og anvendes ligeledes i mange andre 
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I vores projekt har vi forsøgt at inddrage elever 
såvel som lokale borgere i byen Havredal for her-
igennem at skabe et fundament for fælles udvik-
ling af nye ideer til en social og økonomisk bæ-
redygtig virksomhed, der kunne støtte de udsatte 
unge på Havredal men også producere (social) 
værdi til lokalsamfundet.  Undervejs har vi været 
særligt optaget af, hvordan et aktionsforsknings-
perspektiv, og vores rolle som medforskere, kan 
være med til at understøtte arbejdet med sam-
skabelse på Havredal Praktisk Uddannelser.

Aktionsforskning – et ”joint 
venture” mellem teori og praksis
Ifølge Gitte Duus, ph.d. og socialforsker ved Aal-
borg Universitet, er aktionsforskning 

” […]en videnskabelig forskningstilgang, som 
tilstræber at skabe viden gennem forandring af 
verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem 
forskere og de mennesker, som denne forandring 
inddrager”. Aktionsforskningen er på den måde 
et opgør med en positivistisk forståelse af viden-
skab som noget objektiv og videnskabsmanden 
som en uafhængig, neutral tilskuer af sit felt. 
Forskningsmetoden er tilsvarende en kritik og et 
opgør med forskeren som eksperten og deltager-
ne som objekter – som ”passiv population”. 

Feltet – eksempelvis den pædagogisk praksis vi 
møder på Havredal Praktiske Uddannelser - er 
en dynamisk, mangetydig og ufærdig størrelse. 
Og hvis vi som forskere vil blive klogere på den 
og have adgang, må vi selv være deltagere i den 
dynamiske virkelighed, som vi betragter. Ikke til-
skuere. 
I en aktionsforskningsoptik er forskningen så-
ledes et ”joint venture” mellem teori (forskeren) 
og praksis (feltet). Og vores opgave har derfor 
været, i fællesskab med Havredal Praktiske Ud-
dannelser, at identificere de udfordringer eller 
problemer, der har et forandringspotentiale. Le-
delsen, medarbejderne og eleverne på Havredal 
har således været med til at identificere udfor-
dringen med at skabe en social og økonomisk 
bæredygtig virksomhed, som kan bidrage til ele-
vernes oplevelse af sammenhæng og deltagelse 
og potentielt rumme andre udsatte borgere. Og 
de har været myndige medskabere af den viden, 

vi har fået om samskabelsesprocesser og delta-
gelse. De kollektive erfaringer, som vi har gjort os 
i samarbejde med Havredals brugere og ansatte, 
er dermed grundlaget for ny fælles erkendelse, 
læring og viden.
Aktionsforskningen har på den måde en normativ 
ambition om at understøtte dialog og demokrati-
sering. Forskningen er forpligtet på at bidrage til 
erkendelse og læreprocesser, ligesom på at sikre 
høj grad af deltagelse. 

Plads til mange typer 
viden og erfaringer
En aktionsforskningstilgang forudsætter derfor et 
forskningsdesign, der åbner og skaber konkrete 
fysiske og mentale rum for deltagelse. Rum, der 
er tilpasset de specifikke deltagere og designet til 
at arbejde med de fælles formulerede udfordrin-
ger og tage udgangspunkt i deltagernes forskel-
lige viden.
Den tyske sociolog Oskar Negt (1934) taler i den 
forbindelse om, at forskningen må skabe plads til 
andre erfaringer end eksperters. At vi må udvikle 
nye rum for videnskabelse og forandringsarbej-
de, der tager afsæt i hverdagslivets erfaringer, 
drømme og værdier. Og at vi må kunne skabe 
”frirum”, hvor vi kan bruge vores fantasi, forestil-
lingsevne og evne til at tænke i utopier til at ska-
be ny viden, læring og forandring. 
Hvis vores ambition er at forske ”med” feltet , så 
bliver vores rolle/funktion i høj grad at iscenesæt-
te processer, der kan katalysere forandrings og 
videns-processer sammen med deltagerne. Vi 
skal etablere processer og situationer med en in-
tegreret ”opfordringsstruktur”. 
Blandt aktionsforskningsmetoder kan nævnes 
fremtidsværkstedet, udviklet af fremtidsforsker 
Robert Jungk (1913-1994). Her har deltagerne 
mulighed for – med afsæt i et konkret problem – 
at tænkte sig frem til, kritisk vurdere og beslutte 
forandringer. Etablering af kreative og æstetiske 
frirum og dialogkonferencer er andre metodiske 
tilgange, der har rod i forskellige aktionsforsk-
ningstraditioner. 
I det næste afsnit giver vi et helt konkret eksem-
pel på, hvordan denne tilgang til vidensskabelse 
foldede sig ud i samskabelsesprojektet på Havre-
dal Praktiske uddannelser. 
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Design og facilitering af en 
samskabelsesproces
Projektet har fra begyndelsen indeholdt to spor. 
Det ene spor handler om udviklingen af den so-
cialøkonomiske virksomhed ”Havredal Have og 
Anlæg” og det andet spor handler om samtidig at 
udvikle og understøtte en deltagerrespekterende 
tilgang med særligt fokus på eleverne i virksom-
heden. 
Derfor valgte vi at etablere et ”fremtidsværkste-
det”, der på én gang tilbyder et kreativt-æstetisk 
men også et analytisk og visionært rum for ud-
vikling af ”Havredal Have og anlæg”. Og samti-
dig gav plads for deltagernes meget forskellige 
viden og perspektiv. For den samskabelsespro-
ces, vi skulle designe, var naturligt udfordret på 
flere måder. Vi skulle på én gang have elevernes 
stemme i spil, tilgodese de kommunale medar-
bejderes behov for at være faglige, saglige og 
konkrete. Og samtidig give plads til, at lokale 
aktører og medarbejdere kunne bidrage med de-
res perspektiver på ”Havredal have og anlæg”. 
Deltagerne var altså intellektuelt og fagligt me-
get forskellige og deres motiv for at deltage i den 
samskabelsesproces, vi inviterede til, var også 

forskellig. Derudover var vi udfordret af en kort 
tidsramme for det egentlige møde mellem delta-
gerne.
Men som vi så berørte i afsnittet om aktionsforsk-
ningen, så er målet med samskabelsesproces-
sen netop at arbejde med respekt for deltagerne. 
Og udfordringen var derfor at skabe eksperi-
menterende rum, hvor alle havde mulighed for 
at bidrage med deres viden og perspektiv på 
fokusspørgsmålet. Drejebogen nedenfor illustre-
rer, hvordan vi tackler den udfordring. Bl.a. ved 
at lade eleverne deltage i en afgrænset del af 
processen og ved at bruge video som et virtuelt 
hjælpemiddel, der sikrede, at deres viden kom-
mer i spil på trods af sociale og kommunikative 
udfordringer. Drejebogen viser også, hvordan 
gruppen fik mulighed for at udvikle nye, skæve 
ideer, idet vi skabte plads til konceptualisering. 
Dvs. en proces, hvor kreative materialer (i denne 
sammenhæng LEGO) gjorde det muligt for delta-
gerne at forstå, forhandle og konkretisere deres 
fælles ideer. (Darsø 2011)
Las os kaste et blik på den drejebog, vi designe-
de og siden faciliterede samskabelsesprocessen 
efter. Efterfølgende begrunde vi de konkrete me-
toder og værktøjer, vi valgte at bringe i spil:
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Drejebog for samskabelsesproces på Det Ny Havredal

Fokusspørgsmål
Hvordan udvikler vi i fællesskab den socialøkonomiske virksomhed ”Havredal have og anlæg”, så den 
skaber værdi for medarbejdere og borgere i lokalesamfundet i vores kommune?

Mål
At få flest mulige perspektiver på og formuleret de potentialer, som ”Havredal have og anlæg” rummer 
som social og økonomisk bæredygtig arbejdsplads.

Ressourcer
• Tid: Fire timer mellem kl. 15-19
• Rammer: Udearealer og produktionsværksteder på Det Ny Havredal + konferencelokale
• Facilitator: Frederikke Dybdal, Hanne Føns og Jeanette Svendsen
• Deltagere: Borgere fra lokalområdet, kommunale medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, kom-

munens ressourceperson i forhold til social-økonomi, elever, medarbejdere og ledelse på Det Ny 
Havredal

Intervention:
Proces og valgt metode

Formål Materialer + praktisk 
forberedelse

Åbne Velkomst  v/ leder af Det Ny Havre-
dal

 
Eleverne laver guidet rundtur til cen-
trale arbejdsstationer på Det Ny Hav-
redal. Elever fortæller om arbejds-
opgaver og værdien ved at arbejde i 
Havredal have og anlæg

Alle deltagerne får indblik 
i Havredal have og anlæg 
som virksomhed.

Eleverne får mulighed for 
at dele deres viden om at 
være elever og ansatte i 
virksomheden

Eleverne har forberedt 
det, de vil fortælle

Check in-øvelse: 
a) Metode: Billedkort (Dialooglekort). 
Deltagerne står i en cirkel.
”Vælg et billedkort, der fortæller 
noget om din forventning til i dag.
Præsenter dig selv ud fra kortet”.

b) Præsentation af eftermiddagens
fokusspørgsmål og proces. 
Programmet afstemmes og der er mu-
lighed for korte spørgsmål

Alle deltagere i gruppen 
får et overblik over pro-
cessens hvem, hvad, 
hvordan – og hvorfor.

Dialogkort er spredt ud 
på gulvet

Plancher med fokus-
spørgsmål, processens 
faser, samt plancher 
klar til 
dokumentation og op-
summering af grup-
pens arbejde er hængt 
op. 
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Under-
søge

Videndelingsøvelse I: 
”Hvordan er Havredal have og anlæg 
værdifuld for dig”

a) Video: ”Elevernes stemme”
Videoen er elevernes svar på spørgs-
målet. Deres perspektiv på, hvad der 
er værdifuldt ved at være en del af 
Havredal have og anlæg

b) Metode: ”Korte møder”
• Deltagerne vælger en post 

it, med et fortrykt spørgsmål. 
De går rundt blandt hinan-
den, finder en makker.

• Stiller spørgsmålet
• Lytter uden at kommentere
• Svarer på det spørgsmål, som 

makkeren efterfølgende stiller
• Makkerparret bytter spørgs-

mål, finder hver en ny mak-
ker og gentager øvelsen

c) Metode: Grafisk Opsamling 
Gruppen samles i halvcirkel omkring 
planche. Facilitatoren samler op på 
deltagernes diskussionerne i de korte 
møder og samler på planche centra-
le udsagn om:  Det, der gør ”Havredal 
have og anlæg” værdifuldt

 
 

Alle deltagere - på tværs 
af position og funktion 
- får sagt noget højt og 
lyttet til andre. Dialogen 
hjælper med i fælleskab 
at formulere dét, der er 
værdifuldt ved ”Havredal 
have og anlæg” fra for-
skellige perspektiver.

 
 

a) Projektor klar til 
fremvisning af video, 
der er produceret forud 
for processen

b) Planche, der ram-
mesætter øvelsen + 
post its med spørgsmål 
hængt op. Fx: 
• ”Hvorfor er HHA 

værdifuld for dig?
• ”Hvad bidrager 

HHA med?”, 
• ”Hvad kan du 

få på HHA, som 
kan ikke kan få 
andre steder”?, 

• ”Hvilke kvaliteter 
ved HHA har du 
fået øje på efter 
rundvisningen”?

c) Planche med fort-
rykte overskrifter til op-
samling hængt op.

Videndelingsøvelse II: 
”Hvilke udfordringer og dilemmaer, 
får du øje på, når du møder Havredal 
have og anlæg?” 

a) Metode: ”mødet på midten”
Tre korte processer følger:
• Individuel refleksion skre-

vet ned på post it
• Fælles gruppediskussion med 

afsæt i individuelle post its. Her-
efter udvælger gruppen et fæl-
les dilemma, der omformuleres 
positivt og bringes med i plenum 

• Plenum – grupperne formidler 
deres dilemmaer/udfordringer

Alle deltagerne får lej-
lighed til individuelt og 
fælles at diskutere dilem-
maer og udfordringer ved 
Havredal have og anlæg”. 
Gruppen får mulighed for 
positivt at omformulere 
dilemmaer, så de trans-
formeres til ønsker og 
behov, der kan findes løs-
ninger på.

a) Arbejdsøer er opstil-
let. Stort flipoverpapir, 
inddelt i tre felter ligger 
på bordet + post it + 
skriveredskaber. 
Midt på papiret står 
spørgsmålet: 
”Hvilke dilemmaer ser 
jeg i HHA”?
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Pause med mundgodt Lego gøres klar på ar-
bejdsøer

Visonsøvelse: 
”Hvad kendetegner ”Havredal have og 
anlæg” om fem år”?

a) Metode: ”Byg fremtidens Havredal 
have og anlæg” i Lego”

b) Opsamling:
Grupperen besøger skiftevis hinan-
dens arbejdsøer. Med afsæt i Le-
go-byggeri formidler grupperne: Visi-
oner for Havredal have og anlæg og 
hvordan nye tiltag på foldes ud.

Facilitatoren samler undervejs op på 
planche.

Deltagerne får mulighed 
for at skabe en prototype 
af fremtidens virksomhed. 
Den kreative proces gi-
ver mulighed for dialog 
og forhandling af mening 
– og en legende og eks-
perimenterende mulighed 
for at udvikle en vision.

a) Arbejdsøer er opstil-
let. Masser af Lego til-
gængeligt på bordet.
Forud er bygget et 
”fundament”, som er 
ens ved alle arbejd-
søer. Fundamentet 
repræsenterer Det Ny 
Havredal i dag. Herfra 
kan deltagerne bygge 
videre

b) Planche til dokumen-
tation og opsummering 
af centrale ideer og re-
fleksioner hængt op.

Lukke Opsamling og check-ud

a) Metode: Grafisk illustration
Opsamling på eftermiddagens proces 
med afsæt i plancher med deltagernes 
løbende input. 

b) Metode: ”Check ud – 4F”
Alle stiller sig i en cirkel. Midt på gulvet 
lægges skiftevis følgende ord skrevet 
på A3-papir: Følelse, Fakta, Fund og 
Fremtid. 
Deltagerne forholder sig Individuel til, 
hvilke fakta, fund.. etc. Processen har 
bidraget med for dem.

Alle deltagerne bliver 
bevidste om deres eg-
ne bidrag og de input og 
ressourcer, som andre 
bidrager med i processen 

Alle deltagerne oplever, 
at processen lukkes, at 
det udviklede indhold 
fastholdes og at alle får 
lov at sige, dét, der skal 
siges.

a) Plancher

b) Plads på gulvet til 
cirkel
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I de valgte check in-øvelser prioriterer vi at åbne 
for gruppens viden og forskellige perspektiver. 
Rundvisningen og de kort videointerviews skaber 
plads for elevernes oplevelser og erfaringer og 
gav samtidig en sanselig og fælles forståelse af, 
hvad ”Havredal have og anlæg” er for en arbejds-
plads. Det grundige check in skabte samtidig tillid 
og åbenhed i gruppen. Alle fik anledning til at for-
tælle, hvorfor de var med – og hvad deres intenti-
on og mål med at deltage var. Og samtidig sikrer 
vi, gennem plancher og grafiske illustrationer, at 
gruppens behov for at følge med i processen blev 
tilgodeset (Madsen og Frank 2014).
Midt i processen skabte vi rammer for, at grup-
pen kan udforske og undersøge det værdifulde 
og dilemmafyldte ved ”Havredal have og anlæg”. 
Vi prioriterer procesøvelser, der veksler mellem 
det åbnende, det analyserende og opsummeren-
de. Og vi sikrede, at alle fik mulighed for at ytre 
sig, når vi bragte øvelser og værktøjer i spil, der 
skiftede mellem individuelt engagement, gruppe-
øvelser og plenum. De mange skift og forskellige 
samtalepartnere i øvelserne ”Korte møder” og 
”Mødet på midten” sikrede, at ingen af deltagere 
kommer til at dominere gruppen og overtage pro-
cessen. Det skabte samtidig fortrolighed i grup-
pen og dermed et godt grundlag for undersøgel-
sesfasens sidste del. 
I denne fase introducerede vi et kreativt materi-
ale (Lego). Og vi lagde samtidig op til, at grup-
pens deltagere gik ind i et legende univers, hvor 
sædvanlige måder at diskutere og argumentere 
på blev netonet. Lektor ved DPU og forsker i in-
novationsprocesser, Lotte Darsø, taler om, at vi 
i innovation og samskabelsesprocesser har be-
hov for at konceptualisere, hvis vi skal overskride 
grænsen for rutinetænkning og almindelige for-
forståelser. Og her kan kreative materialer være 
et oplagt værktøj.
Når vi udfordrede gruppen og bad om visioner 
for Havredal bygget i Lego, så skabte vi et mu-
lighedsrum, som det er svært at etablere ved et 
traditionelt dagsordenssat møde mellem fx kom-
munale embedsfolk, brugere og medarbejdere 
på et socialpædagogisk bo- og uddannelsestil-
bud. Vi gav plads til, at ideer kunne materialisere 
sig. At intuition, forestilling og indbildningskraft 
kan komme i spil. Præcis som vi redegjorde for i 
afsnittene om aktionsforskningsmetoder og eks-
perimenterende rum.
Som afslutning på samskabelsesprocessen run-

der vi processen af ved grafisk at opsummere det 
indhold, dvs. den nye viden og de konkrete idéer, 
gruppen har produceret. Det var ikke vores rol-
le at hierarkisere eller vurdere indholdet – blot at 
fastholde det. I processens sidste fase havde vi 
ligeledes en afgørende rolle, i forhold til at lukke 
processen. Vi skulle fx afklare, om alle deltage-
re har haft mulighed for at bidrage med det, de 
ville? Om der havde været tilstrækkeligt rum for 
alles perspektiver i løbet af processen? Og sidst 
men ikke mindst var vi også ansvarlig for, at det 
særlige mentale rum, der var skabt i løbet af pro-
cessen, blev ophævet og at alle deltagerne fik 
mulighed for at checke ud af gruppen, fx ved at 
give udtryk for vigtige, nye erkendelse.
Opsummerende illustrerer drejebogen, hvordan 
vi gennem en nøje tilrettelagt proces, ved hjælp 
af kommunikation og bevidst arbejde med relatio-
nerne i gruppen, gjorde det let for de involverede 
deltagere at udfolde forskellige perspektiver og 
nå deres fælles mål om at skabe en værdifuld og 
social bæredygtig arbejdsplads med plads til alle.

Afsluttende refleksioner
Projektet er stadig i gang. Og den beskrevne 
samskabelsesproces følges inden længe op af 
endnu et samskabelsesmøde mellem elever, 
kommunale embedsfolk, lokale borgere og Hav-
redals ansatte. Her fortsætter gruppen i et ”forsk-
ningsværksted” med at kvalificere de ideer, som 
fremtidsværkstedet affødte.
Projektet giver imidlertid også anledning til 
spørgsmål og kritisk refleksion i forhold til målet 
om at skabe (demokratisk) deltagelse for bruger-
ne. Det blev til eksempel hurtigt klart for os, at det 
var vanskeligt at udmønte den solidariske delta-
gelse i de demokratiske processer, hvis det betød 
at der i disse processer skulle være deltagere fra 
mange forskellige områder med betydning for ud-
viklingen af praksis. (Pestoff 2015; Mørck 2006)
For hvordan kan man skabe et rum, der både kan 
rumme deltagelse af kommunale nøglepersoner, 
medarbejdere og elever med særlige forudsæt-
ninger? Hvor der er tale om reel ligeværdig delta-
gelse og hvor den ene vidensform ikke domine-
rer de andre (Porsborg 2004). Her har det været 
nødvendigt at lave forskydninger i tid og tilstede-
værelse og at søge at træde ind i elevernes fore-
trukne rum, for at skabe de bedste betingelser for 
fuldgyldig deltagelse. 
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Ligeledes er det blevet tydeligt, at begrebet 
samskabelse med sin aktualitet stadig rummer 
mange perspektiver og spørgsmål, der søges 
svar på. Og at hvis der skal være tale om reelt at 
samskabe nye praksisser og måder at lave joint 
venture, så kræver det en parathed til at opløse 
eksisterende positioner. Og det kræver at delta-
gerne har mod til at skabe nye rum, hvor ny værdi 
kan skabes og udvikles.
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Det bedste til mig og mine venner  
- om børns venskaber,  
 fællesskaber og perspektiver

Af Kathrine Degn & Mette Tousig

Ovenstående episode er kendetegnende for 
Oscars skoledag, som vi oplever den en dag i 
august. Sommerferien er slut, Oscar er tilbage i 
skolen og han, hans lærere og forældre samt de 
andre forældre i 2. klasse har sagt ja til at lade 
os følge Oscar og klassen en hel dag for at kig-
ge efter, hvad en dreng som Oscar er optaget af. 
Skoledagen starter kl. 8 og slutter kl. 14, hvoref-
ter Oscars dag fortsætter i skolefritidsordningen 
til kl. 15.30.
Undersøgelsen af Oscars skole- og SFO dag 
udgør det empiriske grundlag for nærværende 
projekt, som har til formål at undersøge, hvordan 
en skoledag ser ud efter reformeringen af folke-
skolen (Undervisningsministeriet 2013). Dels for 
at undersøge hvordan den nye skoledag opleves 
af barnet, samt hvad barnet anser som et godt 
læringsmiljø, og dels ud fra ønsket om på sigt at 
kunne inddrage børn som vidende og aktive sub-
jekter i skabelsen af et godt læringsmiljø.
I denne artikel har vi fokus på, hvordan barnet 
deltager og engagerer sig i de læringsrum og 
børnefællesskaber, det tilbydes og er medska-
bere af, ud fra forestillingen om, at det barnet 
engagerer sig i, er meningsfuldt for barnet.  Vi 
beskriver, hvordan barnets position i børnefæl-
lesskabet kan få betydning for barnets lærings-
muligheder, og hvordan forskellige positioner kan 
give anledning til forskellige børneperspektiver. 
Der vil ligeledes være fokus på udfordringer i 
forhold til at indfange børns perspektiver. Afslut-

ningsvis fremskrives nødvendigheden af at ind-
drage barnet i udvidelsen af læringsrummene i et 
samskabelsesperspektiv.

Folkeskolen anno 2015 i et 
samskabelsesperspektiv
Reformeringen af folkeskolen skaber nye ram-
mer om skolebarnets hverdagsliv. Aftalen Et fag-
ligt løft af folkeskolen forpligter den enkelte fol-
keskole til at arbejde med blandt andre følgende 
mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, som de kan.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af so-
cial baggrund i forhold til faglige resultater.

(Undervisningsministeriet 2013) 

Målene fortolkes i dette projekt, inspireret af 
Alenkær (2010), som et ønske om at styrke den 
faglige såvel som den sociale inklusion. Midlerne 
til at opfylde reformens målsætning er blandt an-
dre en længere og mere varieret skoledag med 
mere og bedre undervisning og læring. Således 
skal skoledagen ikke alene forlænges, den skal 
også nytænkes. En del af nytænkningen er øn-
sket om, at skolen åbner sig op mod sin omver-
den. Dette ønske formuleres i Folkeskoleloven § 
3 stk. 1. 4. Her er skolerne forpligtede på at indgå 
partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, fol-

2. klasse mandag kl. 10.15: Klasselæreren har gennemgået ugeskemaet i dansk og børnene væl-
ger nu selv, hvilken opgave de vil gå i gang med. Oscar og Magnus udveksler blikke og bevæger sig 
målrettet mod computerne på gangen, hvor opgaven er ordtombola. Ved de tre computere sidder 
Oscar, Niels og Magnus. Arbejdet med opgaven er individuel, men Oscar og Niels har tæt kontakt til 
hinanden. De taler blandt andet om, hvad der kan stå ud fra de givne stavelser i computerspillet, og 
om hvordan opgaverne skal forstås.
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keoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- 
og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud 
og med de kommunale eller kommunalt støttede 
musikskoler og ungdomsskoler (Retsinformation 
2015). 
Ovennævnte passage kan yderligere blandt an-
det ifølge Stefan Hermann (2013), rektor ved 
Professionshøjskolen Metropol, fortolkes som et 
ønske om at bringe samskabelse ind i folkesko-
len. Diskussionen om, hvordan dette rammesæt-
tes, så der bliver tale om samskabelse og ikke 
traditionelt samarbejde, vil ikke blive berørt her. 
Blot vil vi nævne, at hvis man fortolker ovenstå-
ende paragraf som Hermann, så er en ny udfor-
dring til de professionelle i og med reformeringen 
af folkeskolen at sikre inddragelse af relevante 
aktører i forskellige samskabelsesprocesser i 
skolen. Der er således en lang række mulige ak-
tører, der skal høres og inddrages; det være sig 
børn, forældre, professionelle, lokalsamfundet, 
frivillige organisationer etc. I dette projekt høres 
blot én aktør, nemlig barnet. 
Projektets forståelse af samskabelsesbegrebet 
knytter an til den amerikanske politolog og no-
belpristager Elinor Ostroms begreb om Co-pro-
duction (Ostrom 1996). Ostrom anså ikke alene 
borgeren som forbruger af den service borgeren 
modtog, men også som aktiv medproducent, 
med en helt særlig viden om og andel heri. Som 
medproducent er borgeren ikke bare objekt, der 
passivt modtager den offentlige service, men ak-
tivt subjekt, der er medproducent og ligeværdig 
aktør i samskabelsen af denne. Dermed bliver 
det nødvendigt at undersøge brugerens perspek-
tiv for at inddrage det i designet og udøvelsen af 
den offentlige service.
Dermed er vores projekt kun et skridt på vejen 
mod reel samskabelse, idet undersøgelsen for 
nærværende ikke omfatter mere end forsøget på 
at indfange barnets perspektiv og de muligheder 
og begrænsninger, der er knyttet til dette. Næste 
skridt vil være at inddrage perspektivet som et 
blandt flere aktørperspektiver i samskabelsen af 
den fælles sag, som læringsmiljøet i folkeskolen 
er.

Den sociokulturelle læringsfor-
ståelse som teoretisk grundlag
I og med vores ønske om at undersøge hvordan 
Oscar deltager og engagerer sig i de forskellige 
læringsrum, han møder, tager projektet afsæt i 
en sociokulturel læringsforståelse, hvor læring 
og udvikling anses som en kombination af ydre 
påvirkning, barnets deltagelse i de kulturelle 
læringsaktiviteter og dets individuelle mentale 
bearbejdning (Brostöm 2007). Således får de 
kontekstuelle faktorer afgørende betydning for 
læreprocessen, og det er dermed væsentligt at 
undersøge, hvad barnet tillægger værdi og hvad, 
der skaber opmærksomhed og engagement hos 
barnet. Dette som en inspiration og vigtig kilde 
for den professionelle i de didaktiske- og pæda-
gogiske overvejelser over udviklingen af et godt 
læringsmiljø.
For at indfange barnets perspektiv på den nye 
hverdag i skole og SFO følger vi Oscar og 2. 
klasse med fire kameraer; stationært placeret i 
klassen og håndholdte, når Oscar forlader klas-
selokalet. Derudover har Oscar et lille kamera 
placeret på sin kasket, som særligt kan indfan-
ge hans perspektiv og optagetheder. Det er især 
sidstnævnte kamera, vi har taget udgangspunkt 
i i analysen, da denne framing (den indramning 
af Oscars verden, som kameralinsen installerer) 
giver gode muligheder for netop at indfange og 
fastholde det, Oscar er optaget af, da vinklingen 
med dette kamera følger det, som Oscar kigger 
på (Vitger 2014).  Videoobservationerne er sup-
pleret med et børneinterview med Oscar som en 
uddybende samtale om, hvordan læringsrum-
mene opleves, og hvordan disse kunne ønskes 
fremadrettet. 
Artiklen er således et kvalitativt begrundet bud på 
denne ene drengs optagetheder på baggrund af 
én dags observation, og den kan snarere siges 
at være et specifikt bud på ét barns perspektiv, 
end den kan udsige noget generelt om børneper-
spektiver. 

Formelle og uformelle læringsrum
Det der træder frem i analysen af de mange ti-
mers videoobservationer er, hvordan den un-
dervisning, som Oscar modtager, udgøres af 
en vekselvirkning mellem voksenstyrede un-
dervisningsaktiviteter og mere selvstændi-
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ge læringsaktiviteter, hvor Oscar og de andre                                                                                                                                            
børn arbejder med opgaver, der har en høj grad 
af rammesætning og strukturer skabt af klassens 
voksne. Således kunne man sige, at de lærings-
rum Oscar møder i løbet af sin skolehverdag ge-
nerelt er kendetegnet ved en høj grad af forma-
litet (Jessen 2004). Læringsrummene i skolen er 
målorienterede og tydeligt rammesatte. Inden for 
denne struktur må Oscar selv vælge, hvem han 
vil løse opgaverne sammen med.
De læringsrum, Oscar færdes i i frikvarterene og 
SFO, bærer modsat skolens læringsrum præg 
af uformelitet, hvilket med henvisning til Carsten 
Jessen (2004) betegner læringsrum, hvor der ik-
ke er en eksplicit målsætning med aktiviteterne, 
og hvor der er stor plads til barnets initiativ og 
selvvirksomhed. Overgangen fra skole til SFO 
opleves, når vi følger Oscar, som et skifte fra én 
verden til en anden. Ikke alene er SFO´en fysisk 
placeret et stykke væk fra skolen, men det er og-
så en helt anden kontekst, der møder børnene 
i SFO´en, der er kendetegnet ved at have stor 
plads til børnenes eget initiativ, og ved at der er 
mulighed for (næsten) at fravælge kontakt til de 
voksne.
 Da skolens- og fritidspædagogikkens formål og 
praksis historisk set bygger på forskellige pæda-
gogiske traditioner og idealer, er det umiddelbart 

ikke overraskende, at vi identificerer disse for-
skelle (Ankerstjerne 2010; Hermann2007). Men 
set i lyset af intentionen i reformen om at indfø-
re en længere og mere varieret skoledag kunne 
man overveje, om der, trods de tydelige og en-
gagerede voksne vi har mødt omkring klassen, i 
den nuværende sammensætning af læringsrum 
ligger uudnyttede potentialer, som det fremad-
rettet kunne være interessant at eksperimentere 
med i et samskabende perspektiv. Dette netop 
for at sikre en højere grad af variation i sammen-
sætningen af de læringsrum barnet bevæger sig 
imellem. 

Venskaber på tværs af læringsrum
I analysen af videoobservationerne bliver det ty-
deligt for os, hvordan Oscars selvvalgte fælles-
skaber udgøres af de samme klassekammerater. 
Vi ser Oscar vælge og blive valgt af de samme 
fem drenge. Når vi i det efterfølgende børneinter-
view spørger Oscar om, hvem han helst vil arbej-
de sammen med i forskellige læringsaktiviteter i 
skolen, falder svaret også på forskellige konstel-
lationer af disse fem drenge. Det samme bille-
de tegner sig, når de voksne forlader klassen, 
og børnene holder frikvarter og bevæger sig ud 
i langt mindre formelle læringsrum, hvor de selv 
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Figur over læringsrum med inspiration fra Jessen 2004.
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i høj grad bestemmer, hvordan de vil forme og 
indholdsudfylde frikvarterne og tiden efter skole 
i SFO. Her viser optagelserne også en Oscar i 
centrum af en drengegruppe på seks. 
Dermed bliver det tydeligt, hvordan de fem dren-
ge og Oscars interaktioner med dem, er det, der 
skaber sammenhæng for Oscar på tværs på tid, 
aktiviteter og forskellige rum i skoledagen. De læ-
ser sammen, de sidder ved siden af hinanden, 
de bruger hinanden til at finde mening i de fag-
lige opgaver, de leger sammen i frikvartererne, 
de konkurrerer med hinanden, de fjoller og leger 
sammen i SFO etc.  Sammenholdt med børne-
interviewet med Oscar bliver det klart, at de fem 
drenge for Oscar udgør et både fagligt og socialt 
fællesskab, hvorigennem Oscars lærings- og ud-
viklingsmuligheder betinges.

Flere børneperspektiver 
på samme tid og sted 
Anvender vi teoretiske perspektiver om børnefæl-
lesskabers betydning for børns læring og udvik-
ling, er barnets position i fællesskabet afgørende, 
idet de enkelte positioner åbner op for forskellige 
muligheder for deltagelse, forhandlingsret samt 
menings- og identitetsdannelse (Højholt  2012; 
Wenger 2004).
I observationerne af Oscar ser vi en dreng, der 
er optaget af og engageret i de formelle lærings-
rum. Han deltager aktivt i undervisningen, både 
den samlede klasseundervisning, i de individuel-
le opgaver han stilles og i de mere selvstændige 
læringsaktiviteter, hvori han deltager i forskellige 
konstellationer med drenge fra omtalte drenge-
gruppe. Samme engagement og aktive deltagel-
se udvises i de uformelle læringsrum, som udgø-
res af frikvartererne og tiden i SFO.  
Anlægger vi Anja Staneks (2011) pointe om, at 
deltagelsesbegrebet rummer en dobbelthed, idet 
der både tales om deltagelse i forhold til skole-
dagsordenen og den sociale kontekst, fremstår 
Oscar som fuldgyldig deltager i begge kontek-
ster (Wenger 2004). Dette ses blandt andet, når 
der forhandles om, hvad der skal leges, hvornår 
frugtpausen slutter, hvornår legen flyttes udenfor 
etc. I disse situationer er Oscars stemme tungt-
vejende. Også i undervisningssammenhænge 
lykkes Oscar med at deltage aktivt i undervisnin-
gen samtidig med, at han har en stærk position 
i forhandlinger om samarbejdspartnere, række-

følge af opgaver, hvornår der pjattes etc. Oscar 
viser her, at han formår at indgå i det faglige 
fællesskab, og sideløbende bevarer han blikket 
for de andre drenge i gruppen med henblik på 
at fastholde relationen og muligvis også sin egen 
position. Dette illustreres i den indledningsvist 
omtalte computeraktivitet, hvor Oscar er bevidst i 
sit valg af opgave og samarbejdspartnere og ak-
tiv i interaktionerne ved computerne.      
Således er Oscar toneangivende i forhandlin-
gerne om, hvad der gives mening og har værdi 
for drengegruppen i de formelle- såvel som de 
uformelle læringsrum. Dette synliggøres særligt 
gennem det lille kamera, der er fæstnet til Oscars 
kasket, som viser Oscar føre an i leg og gøremål. 
Vi ser Oscar gå forrest tæt fulgt af sine venner, 
som sjældent går foran kameraets linse, men 
som anes i billedets ydrekant. Oscar behøver til-
syneladende ikke at bekymre sig om sin plads i 
børnefællesskabet. Han ser ikke ud til at bruge 
energi på at overveje, hvem han skal være sam-
men med i de uformelle læringsrum, eller hvad 
han skal lave og med hvem i de formelle lærings-
rum. I stedet kan han rette sin opmærksomhed 
og energi på de faglige aktiviteter (jf. Staneks 
(2011) begreb om læringsro).
Anderledes ser det ud, hvis vi holder øje med, 
hvad der sker i udkanten af linsen på kameraet 
på kasketten. En dreng, Rasmus, optræder indi-
mellem perifert i gruppen af drenge rundt omkring 
Oscar. Følgende sekvens udspiller sig i overgan-
gen mellem to undervisningstimer, hvor klassen 
er sendt på løbetur i skolegården. Ordvekslingen 
sker mellem Rasmus og Lasse; en af de drenge, 
som Oscar er meget sammen med. 
Rasmus (henvendt til Lasse): ”Jeg kom først ind, 
og så kom du. Altså, vi var tæt på at komme på 
samme tid”. Lasse svarer: ”Det gælder ikke om at 
komme først”.  
Denne lille sekvens er interessant, fordi vi gen-
tagne gange i forbindelse med vores besøg i klas-
sen oplever, hvordan drengene kæmper om net-
op at komme først i forskellige fysiske opgaver og 
konkurrencer. Noget kunne således tyde på, at 
Rasmus ikke har adgang til den del af drengefæl-
lesskabet, hvor det at komme først har værdi. Det 
kunne derfor se ud som om, at Rasmus´ position 
i drengegruppen forringer hans muligheder for at 
deltage i de forskellige fællesskaber i og omkring 
klassen. Dette kunne få betydning for Rasmus´ 
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muligheder for at få indflydelse i forhandlingerne 
om, hvad der tillægges værdi i drengegruppen.

Ovenstående iagttagelse giver anledning til at 
tænke, at havde vi fulgt Rasmus en dag på sam-
me måde, som vi har fulgt Oscar, ville vi have 
set nogle andre perspektiver og nogle andre op-
tagetheder, end dem vi ser Oscar have. Muligvis 
ikke bare andre perspektiver, men måske også 
modsatrettede i forhold til behov og betydning. I 
henhold til Oscar, Rasmus og den samlede bør-
negruppe må man således overveje, hvem der 
profiterer af den høje grad af selvbestemmelse, 
som vi iagttager, at børnene gives til selv at væl-
ge samarbejdsrelationer i de faglige opgaver i ti-
merne og legerelationer i frikvarter og SFO. Hvor 
det for Oscars vedkommende ser ud til at være 
meningsfuldt og relativt let at navigere i, ser det 
ud som om, at Rasmus arbejder hårdere for at 
positionere sig i gruppen, og at han indimellem 
afvises. 
Igennem projektet bliver det klart for os, hvordan 
der, når man iagttager børnegrupper, må tales om 
børneperspektiver i flertal, hvor børn har forskel-
ligartede opfattelser af deres skole- og fritidsdag, 
og hvor der kan være en differentiering i forhold 
til en række faktorer som eksempelvis alder, køn 
og social- og økonomisk baggrund (EVA 2009). 
Når vi tager pointen om, at der findes forskelli-
ge børneperspektiver i samme børnegruppe al-
vorligt, kan det give udfordringer i forhold til at 
tale om, hvad der er barnets perspektiv på det 
gode læringsmiljø. Når barnets perspektiver kan 
være modsatrettede, må det få en betydning for 
de professionelle i skole og SFO i forhold til den 
didaktiske og pædagogiske planlægning og ud-
førelse af undervisning og aktiviteter.  
Ud af videoobservationerne kommer et dilemma 
til syne i form af spørgsmålet om, hvem der skal 
tilgodeses, når lærings- og børnefællesskaber 
etableres. Den professionelle kan på den ene si-
de i sin metodiske rammesætning af det formelle 
læringsrum give en høj grad af selvbestemmelse 
og lade barnet selv vælge, hvem det vil lave en 
stor del af de faglige opgaver sammen med. Det 
samme gør sig gældende i det uformelle lærings-
rum, hvor det så blot handler om, at barnet selv 
vælger aktivitet og legerelationer. Her tillægges 
børns venskaber, og det at barnet selv kan vælge 
sine relationer, stor værdi. Bekymringen ved en 

ensidig vægtning af venskabs- og selvbestem-
melsesværdien kunne være, at de børn der ikke 
naturligt vælges til samt børn, som har en perifer 
social position i klassen, kan få det vanskeligt i 
forhandlingerne om, hvem det skal være sam-
men med.     
Vælger man derimod at lade hensynet til børne-
fællesskabet i klassen komme forud for børns 
selvvalgte venskaber, således at den professio-
nelle i højere grad vælger samarbejdskonstellati-
oner og legerelationer, må man dog være bekym-
ret for, om det ensidige fokus på fællesskabet 
frem for børns venskaber skaber tab af mening 
for (nogle af) de involverede børn. De professi-
onelle må derfor nøje overveje henholdsvis hen-
synet til venskaber og hensynet til klasse- eller 
børnefællesskaber, og de må bruge deres pro-
fessionelle dømmekraft (se evt. Christoffersen 
2013) og kendskab til den aktuelle børnegruppe 
og vurdere, hvornår hvilket hensyn vejer tungest, 
når målet er at tilgodese forskellige og muligvis 
modsatrettede børneperspektiver. 

Næste skridt: samskabelse
Intentionerne med folkeskolereformen er som 
indledningsvist nævnt blandt andre en længere 
og mere varieret skoledag. Igennem vores vide-
oobservationer har vi iagttaget, hvordan børne-
ne bevæger sig imellem to typer læringsrum: De 
formelle læringsrum, som udgør størstedelen af 
den tid, børnene tilbringer i skolen indimellem af-
løst af uformelle læringsrum i frikvartererne. I de 
formelle læringsrum er indholdet og målsætnin-
gen eksplicitte. De uformelle læringsrum udgør 
de læringsrum, børnene møder i deres tid i SFO. 
Her er målsætningen implicit, og der er fokus på 
børn selvinitierede aktiviteter, deres legekultur og 
socialisering gennem leg.
Fremadrettet kunne man overveje, hvorvidt læ-
ringsrum af mere uformel karakter kunne vinde 
indpas også i løbet af børnenes skoledag. Såle-
des at skolehverdagen i endnu højere grad kom 
til at bygge på børnekulturen, faglig og social 
læring gennem leg, barnets eget initiativ og den 
naturlige motivation, der ifølge Carsten Jessen 
(2004) kan finde sted i et uformelt læringsrum, 
som er socialt konstrueret og drevet af ønsket 
om at lære det nødvendige for at kunne delta-
ge i de sociale og faglige fællesskaber. Kunne 
et sådan læringsmiljø i endnu højere grad end 
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et traditionel, voksenstyret formelt læringsmiljø 
danne rammerne for en større adgang til barnets 
perspektiv, således at disse kontinuerligt kunne 
indfanges og inddrages?  
At det er nødvendigt at gøre sig overvejelser om, 
hvordan man bedst indfanger barnets perspektiv, 
er blevet klart for os igennem dette projekt. Igen-
nem det børneinterview vi har udført som sup-
plement til videooptagelserne, bliver det tydeligt, 
hvordan vi som professionelle møder barrierer, 
når vi søger at indfange barnets eget perspek-
tiv. De svar Oscar kommer med italesættes ud 
fra hans egen hverdagserfaring. Således svarer 
han, når han spørges til, hvad der skulle være 
mere af, hvis skolen skulle være endnu bedre, at 
der skulle være mere dansk. Dette selvom han 
øjeblikket forinden har fortalt os, at det han aller-
bedst kan lide, det er at være i SFO. Udfordrin-
gen består i at skabe rammerne for, at børnene 
kan lege med tanken om, hvad der ville ske, hvis 
skoledagen skulle gentænkes. Hvordan kunne 
skolen så se ud? Vigtigheden af at skabe mulig-
hed og grobund for sådanne fantasiøvelser kom-
mer i og med anerkendelsen af børn som aktører 
med en helt særlig viden om deres eget liv og 
deres eget perspektiv på det gode læringsmiljø. 
I et samskabelsesperspektiv må første skridt for 
udvikling af det gode læringsmiljø være, at man 
som professionel skaber rammer for, at børns 
mange forskelligartede perspektiver kan komme 
til syne samt skaber rammerne for at børn sam-
men med øvrige aktører; de professionelle, for-
ældrene, lokale samarbejdspartere etc. inddra-
ges i den fælles proces samskabelsen er.
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“It takes a village to raise a child”
Af Margrethe Berg

P4C på Gallions Primary School
”Why do people foregive?” Sådan stod der på 
det kort, jeg stod med ved slutningen af den op-
varmningsøvelse, som en klasse 10-årige gen-
nemførte ved ugens lektion i P4C på Gallions 
Primary School . Spørgsmålet var ét eksempel 
på de svære/”juicy” spørgsmål, som børnene 
selv havde formuleret. Et ”svært” spørgsmål er 
ét, hvor man ikke kan google svaret. Eller det er 
et spørgsmål, hvor der er mere end ét svar.  Eller 
med andre ord, så er det et eksistentielt eller filo-
sofisk spørgsmål. På bagsiden af mit kort var der 
skrevet et let spørgsmål a la: ”hvad er klokken”, 
”hvor langt er der til månen?”, ”hvad hedder du?” 
Spørgsmål, som man uden videre, ved at google 
eller granske i fagbøger kunne svare på.
I juli måned 2015 havde jeg i tilknytning til nær-
værende videncenterprojekt lejlighed til at besø-
ge omtalte Gallions Primary School, der er en of-
fentlig skole beliggende i et stærkt socialt belastet 
kvarter i øst-London, hvor der gennem flere år 
er blevet filosoferet med alle børnene mellem tre 
og elleve år hver uge efter ”vaniljemodellen”. På 
Gallions mødtes jeg med lærer, Lisa Naylor, der i 
høj grad har været primus motor bag indførelsen 
af P4C på skolen . Naylor, der ikke er filosof, er, 
som alle skolens andre lærere, trænet i P4C i regi 
af SAPERE – the Society for the Advancement of 
Philosophical Enquiry and Reflection in Educa-
tion, og dermed blev Gallions den første skole i 
England, der opnåede at få SAPEREs såkaldte 
”Gold”-certificering .

”Since we introduced philosophy at our school, 
we have seen standards across the school, in-
cluding key stage 2 SATs results rise consistently 
and this year we have been recognised as one 
of the 10 most improved schools in the whole 
country. We believe the children’s ability to link 
ideas from different curriculum areas and tack-
le problem-solving issues (in numeracy, literacy 
and science) has improved dramatically, raising 
standards across the curriculum (….)” 

Sørensen og Torfing (2011) beskriver med lig-
nende formuleringer betingelserne for at en så-
dan transformation kan foregå: 

”Kritisk refleksion er en afgørende betingelse for 
skabelse af transformative læringsprocesser, der 
stimulerer udviklingen af kreative kombinationer 
af nye og gamle elementer. Kritisk refleksion 
stiller spørgsmålstegn ved aktørernes underfor-
ståede antagelser og deres stiltiende accept af 
etablerede standarder, dogmer og vaner. Den 
tilbyder samtidig nye metaforiske beskrivelser af 
verden, som skaber baggrund for udviklingen af 
nye fortolkninger af problemer og muligheder og 
nye forståelser af muligheden for at handle og 
skabe forandring”. 

På Gallions har de gennem deres P4C-tiltag til-
syneladende haft held med at tackle det trans-

På baggrund af et forsøg på tværinstitutionel samskabelse af filosofisk læringsmiljø i overgangen 
mellem dagtilbud og skole i Viborg peger artiklen på behovet for omfattende samskabelse mellem 
forskellige aktører i den pædagogiske profession for at kunne tilbyde børn i Danmark samme mu-
lighed som børn i 60 lande verden over for at udvikle kritisk, kreativ, kærlig og kollaborativ tænkning 
gennem Philosophy for Children (herefter: P4C). Artiklen argumenterer for at VIAs professionsud-
dannelser til pædagog og lærer bør give de studerende mulighed for at lære denne metode at kende 
og at anvende den mhp. at udvikle såvel egen professionel dømmekraft som andre menneskers 
dømmekraft.
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fer-problem, som megen traditionel undervisning 
slås med. Wahlgren definerer bredt transfer som: 
”anvendelse af viden og kunnen lært i en sam-
menhæng til at kvalificere handling i en anden.” 
Og lektor i Education Studies ved University of 
Plymouth, Joanna Haynes, opsummerer i sin 
bog, hvilken forskel P4C kan gøre for børns læ-
ring: 

”(…)I have referred to children’s comments on 
the significance of speaking without being laug-
hed at, and we have shown how they speak of 
applying the “rules of philosophy” elsewhere in 
their lives. This is remarkable, since achieving 
transferability of learning from classroom into 
other contexts is a taxing problem for teachers”. 

Ofsted (The Office for Standards in Education, 
Children’s Services and Skills), som er det engel-
ske kvalitetskontrolorgan på skoleområdet, giver 
Lisa Naylor ret i hendes opfattelse af skolen og 
dens udvikling, idet de fra 2011 betegner skolen 
som en ”god skole.” .
På Gallions søger de ligeledes at inddrage foræl-
drene i skolens filosofiaktiviteter, og en forælder, 
Rashid Hashmi, skriver i en kommentar under 
BBC-News-indslaget om Gallions på youtube:

“Excellent School, I’m lucky my daughter studies 
there. I also attended parents’ philosophy class 
once! Very though provoking. I was there actually 
to find out why they want to make kids philoso-
pher but at the end of class I realised it all about 
making them think & trying to find the logical an-
swers. I highly appreciate it. Keep it up.” 

Nedslag i P4C’s historik 
P4C blev i 1960’erne og 1970’erne udviklet af 
den amerikanske filosofiprofessor, Matthew Lip-
man, der ærgrede sig over, at hans universitets-
studerende var så dårlige til at tænke. Lipman var 
inspireret af John Deweys tanker om learning by 
doing, hvorfor han udarbejdede et program med 
en stribe Platon-inspirerede tekster kaldet no-
veller, til brug ved filosofiske samtaler med børn 
mellem fire og seksten år, og som inddrog de-
res egne erfaringer. Lipman oprettede Institute 
for the Advancement of Philosophy for Children 
(IAPC) , der fortsat er virksomt, og som fra star-
ten inviterede lærere og filosofiprofessorer til at 

deltage i workshops dér, og som senere også 
afholdt workshops udenfor USA’s grænser. Pro-
grammets tekster blev oversat til andre sprog, 
og efter en workshop i Danmark stiftedes i 1983 
International Council for Philosophical Inquiry 
with Children (ICPIC), hvorefter de filosofiske 
samtaler i ”undersøgende (børne-) fællesskaber” 
har bredt sig til ca. 60 lande i verden bl.a. i konti-
nentaleuropa, hvor Sophia-netværket blev stiftet 
i 1993 .
Når der fra 1990’erne for alvor kom skub i inte-
ressen for og udbredelsen af P4C, så skyldtes 
det i høj grad en BBC-dokumentarfilm fra 1990 
om Lipman og P4C, Socrates for six years old, 
der nu findes på youtube . 
I Storbritannien oprettedes således i 1992 SAPE-
RE , hvor lærere på kurser kan dygtiggøre sig i 
at gennemføre strukturerede filosofiske samtaler, 
der ideelt set bevæger sig fremad gennem ti fa-
ste punkter eller faser, kaldet ”vaniljemodellen” . 
Det er SAPEREs udtrykte mission, at: 

“We train teachers in Philosophy for Children 
which encourages children to think critically, 
creatively, collaboratively and caringly. We help 
children, particularly those facing disadvantage, 
to become lifelong learners. ”

Men hos SAPERE tages der ikke som i Lip-
man-traditionen udgangspunkt i et tekst-korpus, 
men i forskellige inspirerende stimuli målrettet 
den gruppe mennesker, der skal filosoferes med. 
Læreren foretager evt. med udgangspunkt i pen-
sum valget af stimulus. For de yngste kan det 
dreje sig om historier, bøger, et digt, et billede, 
et stykke musik, legetøj el. lign. I SAPEREs ver-
sion af P4C er det heller ikke længere læreren, 
der stiller spørgsmålene, men derimod børnene, 
ligesom læreren må afstå fra at prøve at mål-fast-
sætte udbyttet af samtalen eller at ”manipulere” 
deltagerne i en bestemt læringsmæssig retning. 
Yderligere sidder læreren heller ikke inde med 
svarene. Og det er ikke formålet at nå frem til ét 
svar endsige at børnene skal blive enige eller på 
demokratisk vis stemme om et svar. Der er ikke 
et bestemt fagligt indhold, som børnene skal til-
egne sig, og det er endvidere ikke lærerens op-
gave at korrigere evt. forkerte påstande og svar 
undervejs i samtalerne. 
P4C er kort sagt på flere måder i modstrid med 
traditionel skoleundervisning, men hvad er så 
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meningen med aktiviteten? Og hvorfor er P4C 
overhovedet skemalagt som en skoleaktivitet på 
Gallions og mange andre skoler? Og hvilken rolle 
giver det så læreren? Meningen med den struktu-
rerede P4C-samtale efter ”vaniljemodellen” har til 
formål, at børn og andre mennesker igennem en 
kontinuerlig filosofisk praksis kan udvikle ”thin-
king skills”, som de kan profitere af uanset hvilket 
emne eller fag, der nu eller i fremtiden filosofe-
res over. Herigennem opøves evnen til at være 
”critically, creatively, collaboratively and caringly” 
, hvilket både indbefatter demokratisk dannelse 
og basis for at udvikle innovative medborgere og 
for at modvirke radikaliseringstendenser. Og læ-
reren må så mere forstå sig som én, der facilite-
rer samtalerne.
Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i et to-
dags Foundation Course, som skal gøre én i 
stand til at facilitere P4C-samtaler . For SAPERE 
er det en selvstændig pointe, at deltagelse på de-
res kurser eller praktiseringen af P4C ikke fordrer 
nogen specifik filosofisk uddannelsesmæssig 
baggrund, hvilket jo er heldigt for mig.
Den akademiske interesse for P4C ses bl.a. af, 
at føromtalte Joanna Haynes i 2007 har skrevet 

Ph.D. om “Listening as a Critical Practice: Lear-
ning through Philosophy with Children” ved Uni-
versity of Exeter . Og at P4C ikke – længere - er 
et snævert “nørde-felt”, ses bl.a. af at UNESCO i 
2007 udgav publikationen, “Philosophy. A School 
of Freedom. - Teaching philosophy and learning 
to philosophize: Status and prospects.”

P4C i Danmark
I Danmark er det især nu afdøde skolelærer og 
filosof, Per Jespersen, der har været pioner i ar-
bejdet med at indføre P4C hér. Dog mente han 
ikke, at Lipmans tekster passede ind i europæisk 
kultur, hvorfor Jespersen selv udarbejdede ma-
terialer til brug i folkeskolen i ”Kim og Marianne 
Serien”. Ellers har P4C i Danmark mest været 
varetaget i friskolemiljøer, og kan da også siges 
at være i tråd med Grundtvigs tanker om ”det le-
vende ord”, ”den levende vekselvirkning” mellem 
børn og voksne og ”myndiggørelse”. 
At interessen for P4C i kirkelige kredse er ved-
varende ses bl.a. af, at Religionspædagogisk 
Forum i 2009 udgav et temanummer om Filosofi 
med børn, og at Henrik Vestergaard Jørgensen, 
der nu er sognepræst, i 2010 har skrevet og for-

”Vaniljemodellen”
1. Opvarmningsøvelse

2. Præsentation af stimulus 

3. Tænketid

4. Udveksle tanker om sti-mulus i små grupper. Tankerne formuleres som filosofiske spørgsmål.

5. Præsentation af spørgsmålene i plenum. Tid til at afklare uklarheder eller styrke svage spørgs-
mål. Se på mulige ligheder mellem spørgsmålene.

6. Stem på forskellig vis om, hvilket spørgsmål, klassen ønsker at tale om

7. Første tanker. Gruppen, som formulerede det valgte spørgsmål, forklarer, hvorfor de skrev det. 

8. Samtalen. Deltagerne tilskyndes af facilitator til at udtrykke, om de er enige eller uenige i de 
forskellige argumenter, der fremføres. Ligeledes tilstræbes det, at deltagerne bygger videre på/
forholder sig til foregående talers udsagn mhp. at kvalificere forståelsen af det emne, samta-
lespørgsmålet omhandler.

9. Runde med sidste tanker. Alle får på skift mulighed til at sige noget om emnet.

10. Metasamtale om, hvad der gik hhv. godt og kunne blive bedre i samtalen mhp. udviklingen af 
thinking skills.
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svaret ph.d.-afhandlingen, ”Filosofi med børn: te-
oretisk grundlag og religionsdidaktisk potentiale”. 
Ligeledes afholdt de folkekirkelige skoletjenester 
i Århus, Randers, Syddjurs og Silkeborg i sam-
arbejde med bl.a. VIA-CFU en temadag d. 7/4-
2011 om Filosofi med børn målrettet primært læ-
rere som underviser i kristendomskundskab fra 
indskoling til og med overbygningen, men hvor 
jeg også deltog. Senest har Filosofipatruljen , 
som består af teolog og filosof, Dorete Kallesøe, 
og lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosof, 
Lærke Groth, hér i 2015 modtaget midler fra Fol-
kekirkens Uddannelses- og Videnscenter, til at 
undersøge, om relevansen og udbyttet af konfir-
mandforberedelsen forøges, hvis undervisningen 
i højere grad bærer præg af filosofiske samtaler 
om eksistentielle spørgsmål, understøttet af dia-
logiske strukturer og aktiviteter.
I de senere år er interessen for P4C blomstret op 
også uden for friskole- og kirkelige kredse, hvilket 
ses af en stribe bogudgivelser og hjemmesider. 
Bl.a. har Dafolo udgivet to bøger af James Not-
tingham, der også er certificeret SAPERE-træner, 
hvori han inddrager og gennemgår P4C-tænknin-
gen, - og Nottingham har en tredje bog herom 
under udgivelse. 
To afsluttede filosofiprojekter har haft dagtilbuds- 
og skoleområdet i fokus. I 2012-13 gennemførte 
cand. pæd. i Pædagogisk Filosofi, Louise Na-
be-Nielsen, således et BUPL-finansieret projekt, 
der havde som formål at øge bevidstheden om 
det pædagogiske arbejde med at udvikle børns 
kreative processer gennem den filosofiske prak-
sis i Dagtilbuddet Riisvangen i Århus.   Og i 2012-
2013 var Michael Højlund Larsen, Civilingeniør 
og Master i filosofisk vejledning, endvidere un-
derviser og konsulent for lærere og pædagoger 
på 14 folkeskoler i Guldborgsund Kommune, da 
det i kommunen var blevet besluttet at introduce-
re praktisk filosofi som en pædagogisk metode 
på folkeskolerne. Om den praktiske filosofi med 
børn siger Michael Højlund Larsen: 

”Praktisk filosofi er også en pædagogisk metode. 
Gennem filosofiske dialoger udvikler børnene de-
res etiske, sproglige, matematisk-logiske og so-
ciale kompetencer. Derfor er det en god idé at ar-
bejde med filosofiske dialoger i både børnehaver 
og skoler m.v.”  

Der er i Danmark pt. ikke oprettet et formelt net-

værk eller nogen officiel uddannelse vedr. P4C, 
men vi er, som det ses, efterhånden en del men-
nesker herunder i VIA, som beskæftiger os med 
P4C. Således er omtalte Filosofipatrulje-med-
lemmer, Dorete Kallesøe og Lærke Groth, ansat 
ved hhv. VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum og 
Århus, og har netop for første gang gennemført 
et specialiseringsmodul i P4C på Lærerudd. i Nr. 
Nissum. Filosofipatruljen indgik i maj 2015 part-
nerskab med SAPERE, er i gang med at certifi-
cere sig som filosofiske ”trænere” gennem SA-
PERES certificering, og arbejder dermed i deres 
kursusvirksomhed ud fra vaniljemetoden. 

P4C i Viborg 
Min projektidé gik ud på at afprøve og undersøge 
om en kontinuerlig praksis med P4C i en dansk 
kontekst kan 
1. danne en rød tråd, der binder overgangen 

mellem dagtilbud og skole meningsfuldt sam-
men for børnene, 

2. bidrage kvalificeret og nyskabende til opfyl-
delsen af skolereformens tre overordnede 
mål mht. at udfordre alle elever, så de bliver 
så dygtige de kan; at mindske betydningen af 
social baggrund i forhold til faglige resultater; 
og at styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen 
blandt andet gennem respekt for professionel 
viden og praksis? 

3. implementeres i et samarbejde mellem pæ-
dagoger i dagtilbud og indskoling og med un-
dervisere fra VIA’s pædagog- og læreruddan-
nelse som fødselshjælpere? 

Men hvorfor overhovedet ville afprøve P4C i 
dagtilbud? Dels fordi tænkning er en primær fær-
dighed, vi har fælles som mennesker. Læsning, 
skrivning mv. er senere tillærte kulturteknikker, 
hvorfor det må være oplagt at pædagogerne i 
dagtilbud arbejder bevidst på at stimulere bør-
nenes tænkning på lige fod med deres sprog og 
motorik, og dels undrer børn sig som bekendt 
over mange ting, hvilket er en fordel, når man 
vil filosofere. Yderligere står der i ”Lov om dagtil-
bud”: (Kapitel 2, § 7, stk. 4.) at, 

”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, 
medansvar og forståelse for demokrati. Dagtil-
bud skal som led heri bidrage til at udvikle børns 
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selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende 
fællesskaber og samhørighed med og integrati-
on i det danske samfund.”

Loven foreskriver med andre ord at dagtilbud 
skal danne børnene til demokrati, og netop dis-
se demokratiske kompetencer arbejdes der med 
i P4C, ligesom de fleste læreplanstemaer berø-
res igennem selve samtalen (personlig og social 
kompetence samt sprog), eller i de emner, der 
tales om: hvad vil det sige, at noget er levende? 
og hvordan kan jeg vide, at jeg er virkelig? (krop, 
naturfænomener) som var et par af overskrifter-
ne på mine samtaler med børnene i børnehaven 
Prinsen. Endelig er selve det at filosofere jo en år-
tusind gammel kulturel aktivitet, ligesom dagens 
stimulus i mange tilfælde udgjordes af historier, 
og vi hver gang både sang og dansede, tegnede 
eller modellerede og en enkelt gang dramatisere-
de vi også en historie.
De deltagende børn skal ikke lære om filoso-
fi eller filosoffer, men de skal derimod styrkes i 
at tænke selv i et ”undersøgende fællesskab”. 
Dermed ligger bestræbelserne i tråd med Klafkis 
tænkning om formal dannelse, men i og med at 
vi taler om emner, som filosofferne gennem tiden 
har forholdt sig til, så vil jeg hævde, at der også 
kunne tales om material dannelse – i bedste fald 
kategorial dannelse i form af, at børnene gør sig 
erfaringer med at tale sammen på denne måde 
og med at deres forskellige tanker blive taget al-
vorligt.
Børnene skal øve sig i at fremkomme med deres 
meninger og holdninger og begrunde disse. De 
skal lytte til og respondere på hinandens hold-
ninger. De skal øve sig i at være enige, uenige, 
i at kunne skifte mening og i at bygge videre på 
hinandens udsagn og tanker. 
Med en omskrivning af Flemming Mouritsens tre-
delte definition af børnekulturbegrebet , kunne 
det siges, at det hér drejer sig om filosofi for, med 
og af børn, og P4C omtales da også af flere som 
”filosofisk leg” . Facilitators rolle, dvs. min, bliver 
så som den, der skiftevis er foran, ved siden af 
og bagved børnene undervejs i samtalerne - og 
mellem dem.

P4C-projekt-”design”
Konkret kontaktede jeg i foråret 2015 persona-
let i Børnehaven Prinsen mhp. at gennemføre en 

stribe filosofiske samtaler med de syv storbørns-
gruppebørn (to drenge og fem piger), der efter 
sommerferien skulle starte i 0.-klasse på Vestre 
skole i Viborg. Stuepædagogen, som jeg har 
samarbejdet lidt med tidligere, var velvilligt ind-
stillet, og vi enedes om, at samtalerne på den ene 
eller anden måde skulle omhandle eller forholde 
sig til det pædagogiske læreplanstema om ”krop 
og bevægelse”, som storbørnsgruppen i forvejen 
arbejdede med. Stuepædagogen var til stede og 
aktivt lyttende under alle mine syv samtaler med 
børnene dér, som fandt sted på en lille stue og 
foregik ca. hver 14. dag.
Ligeledes kontaktede jeg de to 0.-klassepæda-
goger, som skulle have Prinsen-børnene i deres 
klasser, samt den lærer på skolen, der er kontakt-
lærer til børnehaven mhp. at fortsætte mine sam-
taler med børnene, når de var begyndt i 0.-klasse 
i noget af den ”understøttende undervisning”. Ef-
ter skolens pædagogiske leder havde givet grønt 
lys, blev aftalen hér, at jeg kunne filosofere med 
børnene en gang om ugen i ti uger. På skolen var 
jeg alene med børnene og vores samtaler fandt 
sted i en stor garderobe. 

P4C-struktur i Viborg:
1. Goddagsang

2. Tankeopvarmningsøvelse

3. Tænkelektie fra sidst

4. Dagens stimulus

5. Tænketid

6. Aktivitet/undersøgelse/

7. Samtale 

8. Metasamtale 

9. Næste uges lektie

10. Farvelsang

I begge institutioner havde jeg 45 min. til min rå-
dighed til hver samtale, og det var muligt at sætte 
tegninger og tekster op, som kunne få lov at blive 
hængende i den tid, projektet løb. 
Børnenes forældre blev naturligvis via breve ori-
enteret om projektet, og de gav alle tilsagn om, 
at jeg måtte optage samtalerne med deres børn, 
hvilket de blev på diktafon. 
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det skiftende indhold i hans kuffert og mulighe-
derne for at tegne undervejs. Bartholomæus blev 
placeret siddende midt i den kreds, vi hver gang 
sad i, siddende oven på sin blå kuffert og med 
diktafonen hængende rundt om halsen. Opta-
gelserne lyttede jeg igennem efter hver samtale, 
og justerede på baggrund heraf indhold og frem-
gangsmåde i den følgende samtale.
Jeg skal i det følgende gennemgå min struktur, 
som med variationer var den samme både i bør-
nehaven og i skolen, og give nogle eksempler på, 
hvordan jeg konkret arbejdede med at udvikle 
pre-philosophical skills.

Ligeledes havde Dorete Kallesøe fra Lærerud-
dannelsen i Nr. Nissum givet tilsagn om at ville 
deltage i dele af projektet. Vi stillede os både før 
og efter sommerferien til rådighed for et møde 
på skolen, hvor vi ville fortælle om og afprøve en 
filosofisk samtale efter vaniljemodellen med de 
berørte pædagoger, lærere og den pædagogiske 
leder, hvilket vi begge har gode erfaringer med 
fra vores undervisning af studerende samt med 
personalet i en privat børnehave, hvor vi tidligere 
har lavet et filosofisk pilotprojekt. Dette lykkedes 
imidlertid ikke, så kommunikationen med de in-
volverede parter foregik undervejs pr. mail eller 
når vi sås på skolen. Men at det ikke lykkedes at 
mødes, tilskriver jeg en stor del af grunden til, at 
selve samskabelsesintentionen må siges at være 
kuldsejlet. Der opstod tydeligvis ikke noget fælles 
ejerskab til filosofiprojektet, som jo også i bund 
og grund var mit forehavende.  
Jeg ville i børnehaven afprøve mangeårige pre-
school teacher, SAPERE-træner og forfatter til 
flere bøger om P4C med de alleryngste, Sara 
Stanleys tilgang til at udvikle ”Pre-philosofical 
skills, language and dispositions necessary to 
support more formal enquiries”  (se tekstboks) 
gennem mine samtaler med børnene. Sara Stan-
ley har gennem sit arbejde erfaret, at små børn 
(naturligvis) ikke er i stand til at stille de i P4C 
ellers så centrale filosofiske spørgsmål, hvorfor 
hun over årene har identificeret eller defineret 
disse Pre-philosofical skills, og kommer i sine 
bøger og på sin hjemmeside med talrige forslag 
til, hvordan man som nursery practitioner/pre-
school-teacher/pædagog kan støtte børnene i at 
udvikle disse færdigheder eller forudsætninger 
for med tiden at kunne deltage i egentlig P4C .
Når jeg så mødte børnene igen efter sommerfe-
rien, var det min intention at arbejde frem mod at 
kunne samtale mere efter vaniljemodellen, dog 
ville jeg bibeholde nogle elementer fra samta-
lerne i børnehaven, således at der netop kunne 
skabes genkendelighed og en rød tråd i aktivite-
ten for børnene. Et par elementer, der gik igen, 
var min store, gamle filosofikuffert, som jeg hver 
gang medbragte. I kufferten var der papir, farver, 
sakse, æggeur, talebold, sjippetove, diktafon mv. 
samt filosofibamsen, Bartholomæus, og hans lille 
blå kuffert, hvori dagens stimulus var. Børnene 
tilkendegav første gang, jeg mødtes med dem i 
skolen, at de under vores samtaler i børnehaven 
netop især havde været glade for Bartholomæus, 

Pre-philosophical skills 
built through activities:
• that develop listening and speaking skills
• that model the language of discussion
• that enable pupils to think similarities and 

differences between things
• that allow pupils to ask questions and chal-

lenge answers of their peers
• that enable pupils to vote and check consi-

stency of thinking
• that encourage pupils to make choice and 

give a valid reason for that choice
• where children can explore both sides of 

an argument
• that require pupils to share their thoughts 

and recognize that opinions of others may 
differ from their own

• where pupils can turn statements into 
questions

• that explore and develop understanding of 
philosophical concepts
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Ad 1) Vi står i en cirkel til vores Goddagsang, 
som tjener til at få hilst på alle dagens filosofidel-
tagere med navns nævnelse og til at få etableret 
os som fysisk og mental gruppe vha. en kropslig, 
sanglig, rytmisk, social dimension, der knytter an 
til børnenes erfaringsverden (gymnastik/fodbold/
sang-lege).
Ad 2) Tankeopvarmningsøvelserne træner spe-
cifikt de præ-filosofiske kompetencer og foregår 
isoleret fra dagens tema i øvrigt – og med pro-
gression over tid. Vi gennemførte således flere 
opvarmningssessions i træk med at børnene sad 
i en kreds og efter tur fortalte, hvad de hhv. kunne 
lide at spise, lege med og havde af yndlingsdyr. 
Alle de andre børn lyttede og nærmeste nabo 
til højre var instrueret i at spørge ”hvorfor?” og 
barnet, der havde ytret sig, måtte så begrunde 
sit udsagn med et ”fordi…”, hvorefter turen gik 
videre til naboen til højre. Dermed afprøvede alle 
børn alle funktioner. For hver opvarmningsgang 
blev der tilført en nyt element, for at skærpe kra-
vene og dermed fastholde børnenes interesse for 
aktiviteten, fx rettedes børnenes opmærksomhed 
hen på, om der var nogen, der sagde det sam-
me, og siden på, om der var nogen, der havde 
de samme begrundelser for deres valg af fx livret:

MBER: Lagde I mærke til, om der var nogen, der 
kunne li’ det samme? Børnene: Ja, der var to, der 
kunne li’ pizza og tre, der bedst ku’ li’ risengrød. 
MBER: Lagde I så også mærke til, om de havde 
de samme grunde til at kunne li’ pizza og risen-
grød? Børnene: Nej, det havde de ikke. A ku’ li’ 
pizza, for så ku’ han selv bestemme, hva’ der sku’ 
oven på. Og B ku’ li’ pizza, fordi han godt kan li’ 
den sprøde bund. C ku’ li’ risengrød, fordi det lig-
nede en stor bunke sne. D ku’ li’ risengrød, fordi 
der skal kanelsukker på, og E ku’ li’ det, fordi det 
smager af jul.

Nogle gange skiftede børnene mening, når de 
hørte de andres valg og begrundelser, - og det er 
jo også en demokratisk dyd, at man kan lade sig 
overbevise af det bedre ”argument”.
Ad 3) ”Tænkelektien” var indført efter inspiration 
fra Sara Stanley. I børnehavetiden var en tænke-
lektie én, Bartholomæus fik for fra gang til gang, 
og som typisk tog afsæt i dagens emne fx noget, 
der var kommet frem i løbet af samtalen. Et ek-
sempel på en lektie var: 

a) Kan man forhindre ens drøm i at blive til virke-
lighed, hvis man fortæller den højt?/ b) Bliver ens 
drøm kun til virkelighed, hvis man ikke fortæller 
den højt?
Og så ville jeg typisk bruge Bartholomæus’ tanker 
om emnet som afsæt for næste gangs P4C-se-
ance.
I 0.-klasse var det børnene – og deres forældre 
- som fik en tænkelektie for. Formålet med tæn-
kelektien var at skabe en art filosofisk cliff-han-
ger, som børnene kunne tænke videre over til 
næste gang sammen med deres voksne. Og 
lektien/spørgsmålet blev hver gang dels skrevet 
ind i de kuffertformede mapper, som børnene fik 
udleveret første gang, vi var sammen i 0.-klas-
se, og dels skrevet på et A4-ark og hængt op på 
skillevæggen i garderoben, så også pædagoger, 
andre børn og forældre kunne se det – og tale 
sammen om det. Nogle eksempler var:

a) Hvis du havde en ring, der kunne gøre dig 
usynlig, ville du så bruge den? Begrund!

b) Hvis du kun havde én dag tilbage i dit liv, hvad 
ville du så bruge den til? Begrund!

c) Er der noget, man ikke kan købe for penge? 
Begrund!

Der blev hver gang brugt tid på at samle op på 
tænkelektien, som lagde op til etiske overvejel-
ser, der jo er et væsentligt filosofisk område. En 
mor gav via kuffertmappen udtryk for, at hun var 
overrasket over sin datters tanker om, man fx 
kunne købe en skole eller et barn for penge. 
Ad 4) Dagens stimulus fungerede som afsæt for 
og inspiration til tegneaktivitet og siden samtale. 
Stimulus i børnehaven var den ene gang noget 
Lego Friends-legetøj, da flere af børnene under 
tankeopvarmning gangen forinden havde fortalt, 
at det kunne de bedst li’ at lege med. I 0.-klasse 
har stimulus været to billeder af hhv. Børnehaven 
prinsen og Vestre skole, to billeder med hhv. et 
kvindetegn og et mandetegn, en 100 kronesed-
del, en ring, et lille dukkehus, Palle alene i Ver-
den og en nissehue.
Ad 5) Tænketid, hvor æggeuret har været sat på 
1 min., så alle børn – også de frembrusende – får 
lejlighed til at tænke over, hvad dagens stimulus 
siger dem.
Ad 6) Aktivitet eller undersøgelse har som oftest 
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bestået i, at børnene har tegnet, hvad de er kom-
met til at tænke på, fx: ”Hvordan skal jeg tegne 
min donorfar, når jeg aldrig har set ham?” (pige, 
5 år)
I første runde tegner eller modellerer børnene 
selv deres opfattelse af dagens emne. 
I anden runde taler børnene sammen to og to, 
således at alle – også de stille børn - får lejlighed 
til at sige noget om deres værk/udtryk og deres 
tanker med det. 
I tredje runde trækkes tilfældigt et par børn, som 
kommer op og viser deres tegning/værk og for-
tæller om det, og svarer på eventuelle spørgsmål 
fra de andre børn. Glider over i samtale om da-
gens tema. 
Ad 7) Samtalen omhandlede typisk afklaringen 
af et begreb. Jeg indførte en ”talebold”, så det 
blev tydeligt, at det kun var det barn, der havde 
bolden, som måtte sige noget. 
I børnehaven talte vi om, hvad en ven er med 
udgangspunkt i spørgsmålet Kan man være ven-
ner med Lego Friends? Samtalen indledtes med, 
at børnene skulle tage stilling til udsagnet ved at 
stille sig hen under en glad grøn smiley på væg-
gen, hvis de var enige i det spørgsmål, og hen 
under en sur, rød smiley, hvis de var uenige heri. 
Og de havde lejlighed til at begrunde, hvorfor de 
stod, hvor de gjorde. Herefter prøvede vi at finde 
ud af, hvad det vil det sige at være en ven.
Børnene: Det er en, man kan lege med.  
MBER: Kan man lege med Lego Friends? 
Børnene: Ja! 
MBER: Hvad kan man mere sige om en ven?-
Børnene: Det er en, der kan trøste en eller løbe 
efter hjælp fra en voksen, hvis man er faldet og 
har slået sig ude på legepladsen. 
MBER: Kan Lego Friends trøste en eller løbe 
efter hjælp? 
Børnene: Man kan godt blive trøstet af at lege 
med Lego Friends, men det kan ikke løbe efter 
hjælp. 
MBER: Er der noget man kan med Lego Fri-
ends, som man ikke kan med en ven? 
Børnene: Man kan sætte det sam-
men og smadre det.

Denne samtale afsluttedes med at gentage af-
stemningen, og der var fortsat ca. lige mange, 
som mente, at man kan være ven med Lego Fri-
ends, som dem der var uenige heri. Der var sågar 
eksempler på to børn, der havde skiftet mening 

i hver sin retning efter vores snak, hvilket de fik 
lejlighed til at forklare.
I 0.-klasse inddrog jeg for at afklare begreber to 
sjippetove, som blev lagt på gulvet i to cirkler ved 
siden af hinanden. I cirklerne blev der den ene 
gang lagt dagens stimulus i form af hhv. et kvin-
de-/pige- og et mande-/drenge-tegn. Og børne-
ne sagde på baggrund af deres tegninger, hvad 
de mente hørte til hhv. en pige og en dreng. Jeg 
skrev deres udsagn ned på gule post-it-sedler og 
satte dem i den af børnene udpegede cirkel. Cirk-
lerne blev fyldt godt ud med stereotype kønsop-
fattelser. Bagefter dannede jeg med sjippetovene 
også en fællesmængde a la et Venn-diagram, og 
vi talte nu om, hvad vi kunne flytte derind fra de to 
pige- og drenge-cirkler ved at teste et udsagn på 
dets modsætning for dermed at finde ud af, hvad 
man kunne sige om ”et barn”. Nogle af børne-
ne mente, at en kjole hørte til i pigecirklen, men 
så kom andre på, at byens original, der kalder 
sig Kjole-Ole, netop går med kjoler. Jeg gjorde 
opmærksom på, at også mandlige præster går i 
kjoler og en pige, der havde været flere år i Saudi 
Arabien med sine forældre, kunne fortælle, at dér 
gik mændene med kjoler, - og så kom kjole-sed-
del ind i fællesmængden. Og det skete for langt 
de fleste af de øvrige sedler. 
Sjippetovs-Venn-diagrammet blev også bragt i 
anvendelse, hvor vi talte om ligheder og forskelle 
mellem at gå i Prinsen og på Vestre skole. Bør-
nene var enige om, at selvom der blev holdt fød-
selsdage begge steder, så blev der gjort mere ud 
af det i Prinsen. Ligeledes hæftede de sig ved, 
at der var mere tid til leg i Prinsen frem for på 
Vestre. De talte om, at de savnede deres gamle 
kammerater, der nu gik på andre skoler, og om 
at der var mange regler på Vestre, som det var 
svært at finde ud af.
Disse eksempler fra nogen af de mere vellykkede 
P4C- samtaler, mener jeg, korresponderer med 
Lisa Naylors opfattelse:

”I think what makes this (P4C) so special as an 
approach to teaching and learning is a focus on 
both thinking and interpersonal skills.(…)Giving 
children the tools, the language and the opportu-
nity to discuss issues that are really important to 
them and their lives, is perhaps one of the most 
important skills we can give.“      

Ad 8) Metasamtalen, som vi af tidsmæssige år-
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sager ofte ikke rigtig nåede frem til, gik oftest på, 
om vi havde formået at lytte med ikke kun vores 
ører, men også med vores øjne, så vi så på den, 
der havde talebolden og derfor havde ordet; med 
vores hjerner, så vi tænkte over det, den anden 
sagde; og med vores kroppe, så vi forholdt os i 
ro, mens vi talte sammen. Det havde vi sjældent 
eller kun momentant været gode til, hvilket var en 
vedvarende kilde til frustration for mig! 
Ad 9) Næste uges tænkelektie gives for jf. punkt 
3. 
Ad 10) Farvelsangen var identisk med goddags-
angen bortset fra, at vi sang ”farvel og tak for nu”, 
og så var vores midlertidige fællesskab opløst.

Hvad jeg lærte af P4C i 
London og Viborg
Når man læser ovenstående, så er det - desvær-
re - ikke en helt retvisende udgave af virkelighe-
den, for lydsporet mangler! Når jeg hørte optagel-

P4C tænke-fokus Klassetrin Kompetencefokus Dispositioner
1) Kerende/kærlig Børnehave-0.kl. Aktiv lytning

Identificere andre per-
spektiver

Vilje til at lytte
Vilje til at søge efter andre mulighe-
der og værdsætte andre perspekti-
ver, selv når de udfordrer ens eget

2) Kreativ Børnehave-0.kl. Foreslå ideer
Finde eksempler

Vilje til at udforske
At gennemsøge erfaringen for at fin-
de og bruge eksempler rigtigt

3) Kollaborativ Børnehave-0.kl. Sammenligne ting og 
billeder. Dele ideer

Kunne se sammenhænge.
Vilje til at dele

4) Kritisk Børnehave-0.kl. Finde og udtrykke be-
grundelser
Identificere forskelle

Vilje til at søge efter passende be-
grundelser
Vurdere det meningsfuldt at sortere 
og kategorisere

serne fra ugens P4C-samtale igennem, var det 
påfaldende, hvor meget larm der var, bl.a. fordi 
børnene havde svært ved at sidde bare nogen-
lunde stille uanset om det var på gulvet, på små 
skamler eller små stole. Børnene havde med få 
undtagelser en meget lille tålmodighed i forhold 
til at lytte til hinanden, mens de alle sammen 
gerne ville fortælle og blev irriterede over at bli-
ve afbrudt. De løb rundt, drillede hinanden, hørte 
ikke efter – kort sagt, så manglede de jf. den nye 
folkeskolelov: ”respekt for professionel viden og 
praksis”.
I min frustration herover hidkaldte jeg Dorete Kal-
lesøe, som deltog i den følgende P4C-samtale 
på Vestre skole, og vi havde lejlighed til at drøfte 
hidtidige resultater og udfordringer, hvorved vi fik 
praktiseret lidt tværinstitutionel samskabelse. Jeg 
fik ligeledes lejlighed til at se det ”progressions-
skema”, som Tattenhall Primary School anvender 
i deres arbejde med udviklingen af deres elevers 
filosofiske kompetence indenfor de fire områder:
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Sammenligner jeg mine P4C-samtaler med de 
ovenfor skematiserede dispositioner, så var det 
netop især på dispositionerne til at ville lytte, hvor 
det haltede. På de øvrige områder stod det ikke 
så ringe til, - hvilket jeg naturligvis ikke kan tage 
(hele) æren for. 
Men det, der for alvor slog mig var, at de på Tat-
tenhall Primary School – og Gallions – har kun-
net bruge hele børnehave- og 0.-klassetiden på 
at udvikle disse kompetencer, og at de arbejdede 
med en årelang progression og kontinuitet for øje, 
hvorimod mit projekt kun forløb over ca. ½ år. At 
alle voksne dér arbejdede sammen om at opnå 
de ønskede mål, mens jeg var ret alene om det. 
At englænderne har børnene fra de er tre år og 
lige så stille kan begynde at implementere vær-
disættet og den ønskede adfærd, mens vi i Dan-
mark har adskillige institutionsskift med skiftende 
faggrupper med forskellig terminologi, metoder 
osv. undervejs inden skolestart, - hvis vi ser bort 
fra de mange dagtilbud, der i disse år oprettes i 
tilknytning til privatskoler af forskellig observans. 
Dér kan der virkelig skabes en rød tråd for børne-
ne, som binder deres ophold i de to institutioner 
meningsfuldt sammen. Det kunne jeg godt øn-
ske også for børn i de kommunale dagtilbud og i 
folkeskolen, men det ville kræve en stor grad af 
samskabelse på såvel mikroplan mellem dagtil-
buddene og skolen i et bestemt skoledistrikt som 
på et makroplan mellem pædagog- og lærerud-
dannelserne. Måske VIAs nye FoU-program for 
Barndomspædagogik kan udvikle professionsret-
tede transitionforslag.

P4C i VIA?
Med afsæt i denne artikel og med et ønske om at 
klæde vores studerende på til i praksis at kunne 
udvikle egen og andres dømmekraft, skal jeg her-
med foreslå, at der på VIAs pædagoguddannel-
ser udvikles og oprettes et nyt valgmodulsforløb 
på modul 7 og 9 - med skelen til Nr. Nissum-mo-
dulet - eller et særligt talentforløb i P4C. 
Med tiden og erfaringerne har SAPERE udvidet 
målgruppen i ”C’et” til nu også at omfatte ”Phi-
losophy for Children, Colleges and Communiti-
es”, og det er min klare overbevisning, at P4C 
vil kunne spille meningsfuldt ind i alle de tre nye 
specialiseringer i pædagoguddannelsen. I dag-
tilbudsspecialiseringen ville pædagoger med en 
sådan filosofisk kompetence bevidst kunne sti-

mulere og udvikle børns tænkning fra børnene er 
i før-skolealderen. I Skole-fritids-specialiseringen 
ville pædagoger i den ”understøttende undervis-
ning” og ”faglige fordybelse” kunne byde kva-
lificeret ind med P4C som ét bud på at opfylde 
folkeskolens formål. Og i forhold til mennesker 
med sociale problemer og nedsat funktionsevne, 
har man i England allerede flere eksempler på, at 
P4C har været gavnlig. P4C på bosteder, være-
steder, beskyttede værksteder!
Det kunne ligeledes være relevant at udvikle fæl-
les P4C-moduler for lærer- og pædagogstude-
rende mhp på opbyggelse af fælles terminologi, 
metodik, progressionstænkning eller at udbyde 
et diplommodul heri: ”Filosofisk samtale med 
børn, brugere og andre medborgere”.
Men hvorfor P4C i VIA-regi? Fordi ”it takes a villa-
ge to raise a child” – og det kræver samskabelse 
og et uddannelsesmæssigt løft at indføre P4C i 
Danmark i en større skala.
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En meningsfuld uddannelse?
Af Astrid Kidde Nørgaard og Eva Thestrup Overvad

Innovation i bekendtgørelse 
til professionsbachelor 
som pædagog (BEK 211) 
Første sted, hvor begrebet ’innovation’ duk-
ker op i bekendtgørelse 211 er i bilag 2, 3 og 4, 
som er enslydende kompetencemål for specia-
liseringsdelene for 3. praktikperiode. I samtlige 
specialiseringers 3.praktik foreskriver bekendt-
gørelsen, at den studerende skal opnå viden 
om forandringsprocesser og innovation, og opnå 
færdigheder i innovation, dvs. kunne bidrage til 
udvikling af pædagogisk praksis gennem inno-
vative og eksperimenterende tiltag. I alt nævnes 
’innovation’16 gange i BEK 211, og det være sig 
som ’innovation’, ’innovative tiltag’, ’social inno-
vation’, ’innovative æstetiske udtryk’, ’innovative 
processer og projekter’, ’pædagogiske innovati-
onsprocesser’ og ’sociale innovationsprojekter. 
Innovation knyttes desuden direkte til begrebet 
’entreprenørskab’ tre gange i det valgfrie område 
’Social innovation og entreprenørskab’. Ud af de 
16 gange innovation indgår i BEK 211, forekom-
mer innovation i kompetenceområde 4, 3.praktik, 
to gange i hver af tre specialiseringer, dvs. i alt 
seks gange, og knyttes til forandringsprocesser 
og udvikling af pædagogisk praksis. 
Til sammenligning indgår begrebet ’kreativitet’ i 
alt 15 gange i bekendtgørelsen, og knyttes ikke 

direkte sammen med begrebet ’innovation’. Dette 
er tankevækkende, da en stor del af den nyere lit-
teratur som fra flere vinkler definerer innovations-
begrebet, i høj grad kobler den innovative proces 
med kreativitet (Darsø 2012, Sørensen og Torfing 
2011, m.fl.). Til gengæld knyttes kreativitet sam-
men med begrebet æstetik 8 ud af de 15 gange 
som ’kreativitet’ nævnes. Den tættere sammen-
hæng mellem kreativitet og æstetik, end kreati-
vitet og innovation, har givetvis baggrund i pæ-
dagoguddannelsens og pædagogfagets tradition 
for en relativt omfangsrige betoning af æstetiske 
fag  (http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-8QNGJ4/$-
file/hvidbogkrea.pdf). Derimod er innovation er et 
nyt begreb i uddannelsestænkningen (Nørgaard 
og Overvad 2015).

Innovation i et makroperspektiv
At innovation er at finde i BEK 211 har at gøre 
med, at innovation gennem det seneste årti væ-
ret på den politiske dagsorden i Danmark, hvor 
det bl.a. kobles til målet om at styrke den danske 
konkurrencekraft på det globale marked. Dette 
med afsæt i bl.a. Bologna-processen (instituti-

I dette arbejdspapir vil vi give læseren et indblik i nogle af de greb, som vi har foretaget i en kritisk dis-
kursanalyse af den nye pædagoguddannelse (2014) på bekendtgørelses- og studieordningsniveau 
samt portfolio-dokumenter fra tre udvalgte University Colleges: UCN, UCC og VIA. Diskursanalyse 
med kritiske perspektiver fordrer et tværfagligt greb, hvor tekstanalyse og analyse af sociale og sam-
fundsmæssige dimensioner kombineres, hvorfor vi inddrager forskning i innovation samt uddannel-
sesforskning. Analysens fokus er innovation og uddannelsestænkning, hvorfor vi giver vi kort indblik 
i ’innovation’ på makro-niveau som del af en uddannelsespolitisk og økonomisk diskurs. Derefter 
analyserer vi på ovennævnte tekstudvalg, for at finde ud af, hvordan og i hvilke sproglige strukturer 
pædagoguddannelsens aktører, primært studerende og professionshøjskole konstrueres i bekendt-
gørelse 211. Derefter undersøger vi, hvordan de udvalgte UC’er omsætter bekendtgørelsens kon-
struktioner i studieordninger og portfolio-dokumenter, med fokus på 3.praktik og innovationsbegrebet 
i dette kompetenceområde. Afslutningsvist kommer vi med bud på hvordan innovationsprocesser 
kan bidrage til at opnå en meningsfuld pædagoguddannelse.
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oner/internationalisering/internationalt-samar-
bejde-om-uddannelse/bologna-processen), og 
ud fra en vision opstillet af den daværende V-K 
regering fra 2005, om at Danmark i 2015 skulle 
være verdens mest konkurrencedygtige nation 
(http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/). I 
OECD-projektet DeSeCo blev der i Danmark og i 
ti andre europæiske lande lavet et nationalt kom-
petenceregnskab, hvor der blev gjort status over 
kompetenceniveauet i de udvalgte lande (http://
pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/kap08.html). I De-
SeCo indgår ’kreativ og innovativ kompetence’ 
som én af de 11 nøglekompetencer, der er helt 
centrale i forhold til landenes fortsatte konkur-
rencedygtighed (http://www.deseco.admin.ch/. 
I DeSeCos beskrivelse af nøglekompetencer er 
innovation og kreativitet altså slået sammen til 
én kompetence. Denne sammenhæng mellem 
innovation, kreativitet og konkurrencedygtighed 
fremhæves også i dag, når der tales og skrives 
om, hvordan vi kan håndtere de grundlæggende 
udfordringer som velfærdsstaterne i den vest-
lige verden har, såsom langtidsarbejdsløshed, 
stigende social ulighed og div. sundhedsudfor-
dringer (Mulgan 2007). Disse komplekse størrel-
ser kan befolkningens innovative adfærd, ifølge 
politiske tiltag, være med til at håndtere. Efter 
gennemslaget af new public management-para-
digmet (NPM) fra 1980’erne er der kommet fokus 
på målstyring af det pædagogisk arbejde, med 
henblik på vurdering af effekter og ydelser (Pe-
dersen 2011). Det er den velfærdsprofessionel-
les opgave at udføre velfærdsydelsen med det 
fokus, så udbyttet bliver tydeligt både for feltets 
aftagere og for samfundets borgere (Nørgaard 
og Overvad 2015). I NPM-paradigmet opfattes 
borgeren generelt som kunde hos stat og kom-
mune, og ud fra den professionelles vurdering af 
borgerens behov, serviceres borgeren. 
Ifølge flere forskere, heriblandt den britiske pro-
fessor ved Warwick Business Scholl, Jean Hart-
ley, har der imidlertid i det seneste ti-år opstået 
et konkurrerende paradigme, defineret som new 
public governance-paradigmet (NPG), hvor bor-
geren i højere grad opfattes som deltager i og 
af egen velfærdsydelse (Hartley 2005). Denne 
forståelse lægger op til at de velfærdsprofessi-
onelle indgår i et ligeværdigt samarbejde med 
borgeren om velfærdsydelsen og hermed påvir-
kes den professionelles hidtidige autoritet og vi-
densmonopol (Sørensen & Torfing 2011; Mulgan 

2007). Disse to paradigmer, og deri forskellige 
opfattelser af hhv. borger og professionel, eksi-
sterer sideløbende, og pædagogen skal således 
kunne agere og navigere i et komplekst fagligt 
felt, hvor begreber som dokumentation, effekti-
visering, metodekendskab og evidens betegner 
pædagogisk praksis sideløbende med begreber 
som borgerinddragelse, medbestemmelse, sam-
skabelse og innovation.

Transitiviteten i BEK 211
Denne indledende del af tekstanalysen vedrø-
rer de ti første paragraffer i BEK 211. Undersø-
gelsens fokus er, som nævnt først og fremmest 
uddannelsestænkningen generelt, hvorefter vi 
inddrager på innovationsbegrebets forekomst i 
3.praktik. Transitivitet i tekst refererer til, hvordan 
begivenheder og processer ved hjælp af gram-
matiske og syntaktiske greb forbindes med sub-
jekter og objekter. Transitivitet vedrører ligeledes, 
hvorvidt nogle personer eller forhold fremhæves 
frem for andre i teksten. Spørgsmålet er, hvilke 
aktører, der tillægges de aktiviteter som foregår, 
og hvem teksten generelt er centreret om (Fairc-
lough 1992: 177ff). 
I bekendtgørelsens indledende paragraffer, her-
under formålsparagraffen, fremskrives ”den stu-
derende”, ”den uddannede” og ”professionshøj-
skolen” subjektive positioner, der har mulighed 
for at handle. Dette ses i de verber, som knyt-
tes til positionerne: Den studerende ”erhverver 
sig…” og ”har pligt til…”. Og professionshøjsko-
len ”giver” den uddannede ”ret til…”:

§ 1. Formålet med uddannelsen er, at den stude-
rende erhverver sig professionsrelevante kompe-
tencer, viden og færdigheder til selvstændigt og 
i samarbejde at udøve, udvikle og formidle ud-
viklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et sam-
fundsmæssigt perspektiv.

§ 2. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point. 
60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes 
arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til 
at anvende titlen professionsbachelor som pæ-
dagog. […]
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§ 3. […]

Stk. 2. Professionshøjskolen kan, hvor særli-
ge forhold foreligger, give dispensation til for-
længelse af uddannelsens gennemførelse. 
Stk. 3. Den studerende har pligt til at deltage i 
uddannelsen, som den tilrettelægges af profes-
sionshøjskolen.

I disse indledende paragraffer fremstår den stu-
derende som aktiv, idet uddannelsen skal erhver-
ves. Ligeledes indgår den studerende i uddan-
nelsen under forpligtende vilkår, som sættes af 
professionshøjskolen, der tilrettelægger uddan-
nelsen og eksempelvis kan give dispensation til 
forlængelse af uddannelsen. Den tredje position 
i disse første tre paragraffer er ”den uddannede”. 
”Den uddannede” er i modsætning til ”den stude-
rende” ikke længere i en forpligtende relation til 
Professionshøjskolen, men har ret til at kalde sig 
professionsbachelor som pædagog. 
Når vi læser videre i paragrafferne, ser vi, at pro-
fessionshøjskolen sætter rammerne og betingel-
serne for den studerendes uddannelsesforløb ud 
fra syv kompetencemål, jf. §5, stk.1. Den stude-
rende er forpligtet til at deltage, og skal ved af-
sluttende prøver kunne demonstrere, at kompe-
tencerne er opnået, jf. § 5, stk. 2: 

§ 5. Uddannelsens kompetencemål, jf. § 4, frem-
går af bilagene 1-7[…]

Stk. 2. Uddannelsens kompetencemål, jf. stk. 1, 
beskriver den viden, de færdigheder og den re-
fleksion, den studerende skal kunne demonstre-
re ved de afsluttende prøver for at have opfyldt 
målene.

Den studerende pålægges således ansvaret 
for at kunne ”bevise”, gennem demonstration af 
kompetencer, at målene i uddannelsen er opfyldt. 
Ved gennemgang af de efterfølgende paragraf 6 
og 7 er det dog tydeligt, at professionshøjskolen 
også har mange forpligtelser i forhold til den stu-
derendes uddannelse, nemlig at udbyde kvalifi-
cerende moduler:

§ 7, stk. 3. Den enkelte professionshøjskole er 
forpligtet til at udbyde moduler, der kvalificerer 
til samtlige kompetencemål på pædagoguddan-
nelsen, herunder de valgfrie kompetencemål. De 

udbudte moduler kan fordeles på flere af profes-
sionshøjskolens udbudssteder. 

Når praktikken efterfølgende beskrives i BEK 211 
§8, er det interessant, at stilen skifter til passi-
ve sætninger uden direkte grundled, hvorved de 
handlende subjektpositioner forsvinder: 

§ 8. Praktikken tilrettelægges i fire perioder. 
Stk. 2. Første praktik, svarende til 10 ECTS-point, 
tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. seme-
ster med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt 
timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på 
professionshøjskolen…

Hvis §8, stk. 1 og 2 havde været aktive sætning, 
som det ses i §1-§7, ville ”praktikken” have været 
objektet i sætningen, og den instans, der skal til-
rettelægge praktikken ville have være subjektet, 
og ekspliciteret. Men ved den valgte skrivemåde 
i passiv, skrives det ikke, hvilken eller hvilke po-
sitioner, der skal tilrettelægge praktikken. Dette 
skaber en ophøjet stil, med karakter af kancel-
li-stil, som oftest er at finde i lovtekster, men som 
altså her er et brud med den generelle stil i BEK 
211. Det er derfor interessant, hvorfor er det så 
utydeligt, hvilken position, der skal tilrettelægge 
praktikken. 
Der sker imidlertid et skifte tilbage til aktiv skri-
vestil, når studiedagene indgår i beskrivelsen 
af praktikken i §8, stk. 5. Her er det atter tyde-
ligt, hvilke positioner, der har hvilke opgaver, 
og hvem, der sætter dagsordenen: Uddannel-
sesinstitutionen tilrettelægger studiedagene. 
De studerendes dokumentation af erfaringer fra 
praktikken skal indgå i studiedagene, og det er 
uddannelsesinstitutionen – og ikke den studeren-
de - som har ansvar for dette, i kraft af uddannel-
sens ansvar for tilrettelæggelse af studiedagene. 
De studerende fremstilles således fortsat ikke 
som en særligt aktiv position i praktikkens §8, stk. 
5. Den studerende skal understøttes i tilegnelsen 
af kompetencemålene, og den studerende har 
mødepligt i praktik såvel som i studiedage i flg. 
§8, stk. 6. Således er de kompetencer, som den 
studerende skal opnå gennem praktikken, ikke 
noget den studerende kan klare på egen hånd, 
men udelukkende gennem tilrettelagt uddannel-
se og fremmøde: 

§ 8, Stk. 5. Studiedagenes formål er at under-
støtte den studerendes tilegnelse af praktikkens 
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kompetencemål. Uddannelsesinstitutionen tilret-
telægger studiedagene med udgangspunkt i de 
studerendes læring i den konkrete praktik gen-
nem undersøgelse og udvikling af forholdet mel-
lem teori og praksis. De studerendes dokumen-
tation af praktikerfaringer indgår i studiedagene.

Stk. 6. Den studerende har mødepligt til praktik-
ken, herunder studiedagene.

I den efterfølgende §9 skifter BEK 211 over til 
praktikstedet som subjekt i sætningen og prak-
tikstedet fremstilles som en handlende position, 
idet sætningen er skrevet i nutid jf. udarbejder: 

§ 9. Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivel-
se…

Det er meget tydeligt, hvilken position, der har 
opgaven at udarbejde en praktikbeskrivelse. Og 
det er ikke et spørgsmål om, at praktikstedet 
”skal” eller ”må” udarbejde en praktikbeskrivelse, 
men det er en kendsgerning. Dette understreger 
den autoritet, som bekendtgørelsen udgør som 
tekst. Sekvensen er ligesom §10 skrevet i nutid 
og med ekspliciteret subjekt og objekt, hvilket gi-
ver teksten i disse paragraffer en gennemgående 
autoritativ modalitet, idet nutidsformen medfører 
en selvfølgelighed:

§ 10. Professionshøjskolen forbereder forud for 
hver praktikperiode de studerende på uddannel-
sen i praktikken…

I §10, stk.1 er det professionshøjskolen, som skal 
forberede de studerende på uddannelsen i prak-
tikken -  det er ikke de studerende selv, hvilket 
sætter de studerende i en relativt passiv position. 
Passiviteten tydeliggøres i efterfølgende i §10, 
stk.2 og 3, hvor de studerende modtager under-
visning og vejledning af professionshøjskolen: 

§ 10,  […] Stk. 2. I løbet af praktikperioden modtager 
den studerende i studiedagene, jf. § 8, stk. 5, un-
dervisning og vejledning af professionshøjskolen. 
Stk. 3. Efter praktikperioden inddrager professi-
onshøjskolen løbende de studerendes erfaringer 
fra praktikken i undervisningen. 

Og som §10, stk. 3 viser er det sågar professi-
onshøjskolen, som skal inddrage de studerendes 
erfaringer fra praktikken i undervisningen – ikke 

de studerende selv, eller i samarbejde med.
Hvis vi vender blikket mod kompetencemålene 
for 3.praktik, område 4 i hhv. bilag 2, 3 og 4 ser 
vi, at i alle specialiseringerne skal de studerende 
opnå viden om forandringsprocesser og innova-
tion.  I det dertilhørende færdighedsmål adskiller 
dagtilbudsspecialiseringen fra de to andre spe-
cialiseringer, idet den studerende i denne praktik 
skal kunne bidrage til, men skole-fritid- og soci-
al-special-specialiseringen skal kunne deltage i 
udvikling af pædagogisk praksis gennem inno-
vative og eksperimenterende tiltag. Dette kun-
ne umiddelbart betyde på, at den studerende i 
3.praktik i dagtilbudspædagogik tildeles en knap 
så aktivt deltagende rolle som i de to andre spe-
cialiseringer. Men ved yderligere gennemgang af 
videns-og færdighedsmålene for denne 3.prak-
tik ser vi dog, at dagtilbudsspecialiseringen og-
så skal opnå viden om ”inddragelse af børns og 
forældres perspektiv i udviklings-og forandrings-
processer, samt opnå færdigheder i at ”inddrage 
børn og forældres ideer og kreativitet som del af 
pædagogiske udviklings-og forandringsproces-
ser”. Her indgår kreativitet således som led i den 
studerendes kompetence til bl.a. at udfordre ek-
sisterende praksis og bidrag til udvikling af pæ-
dagogisk praksis, hvorved kreativitet og innovati-
on knyttes sammen. 
Ovenstående analyse af bekendtgørelsen viser, 
at den studerendes position fremstilles som rela-
tivt passiv i praktikperioderne, og at professions-
uddannelsen og praktikstedet er de aktive parter. 
Professionshøjskolen og praktikstedet har an-
svaret for at skabe rammerne for den studeren-
des praktikforløb, og professionshøjskolen skal 
forberede de studerende på praktikken, og sør-
ge for at de studerende modtager undervisning, 
og at de studerendes erfaringer fra praktikken 
inddrages i undervisningen. Det blev imidlertid 
også tydeligt i analysen, at trods den umiddel-
bare passivitet, som den studerende tillægges 
grammatisk, vil det altid være den studerendes 
ansvar, jf. §5, stk. 2, at demonstrere den viden, 
de færdigheder og den refleksion, som kompe-
tencemålene foreskriver, hvilket fordrer den stu-
derendes deltagelse og et uddannelsesmæssigt 
forhold mellem den studerende og uddannelsen. 
Uantastet den studerendes relativt passive posi-
tion som BEK 211 fremskriver i praktikperioden 
jf. §8, vil det kræve aktivitet og deltagelse af den 
studerende, hvis kompetencemålene skal opnås 
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og dokumenteres. Spørgsmålet er blot, hvilke 
muligheder uddannelsestænkningen, jf. Biesta, 
giver den studerende for at opleve situationer, 
hvor deres tanker og følelser forandres som følge 
af reel deltagelse i uddannelsen?

Analyse af uddannelses-
tænkningen i BEK 211 og 
tre studieordninger 
I dette afsnit har analysen fokus på uddannelses-
tænkningen i undersøgelsens tekstudvalg. Bie-
sta argumenterer for, at der findes (mindst) tre 
områder, som uddannelse fungerer indenfor. Det 
drejer sig om domænet for kvalifikation, som 
har at gøre med tilegnelsen af viden, færdighe-
der, værdier og dispositioner. Domænet for so-
cialisation har at gøre med de måder, hvorpå vi 
– gennem uddannelse – bliver en del af eksiste-
rende traditioner og måder at gøre og være på. 
Og endelig domænet for subjektifikation, der 
har at gøre med uddannelsens interesse for de 
uddannedes subjektivitet eller ‘subjekthed’, i den 

antagelse at de personer, som de pædagogiske 
bestræbelse er rettet mod opfattes som hand-
lende og ansvarlige subjekter frem for objekter 
(Biesta 2014). Vi undersøger, hvordan disse tre 
domæner skrives frem i tekstmaterialet, og i hvil-
ket indbyrdes forhold. Det er mulige skæringsfla-
der mellem domænerne, som kvalificerer vores 
analyse af uddannelsestænkningen i uddrag af 
pædagoguddannelsens bekendtgørelse, UC’er-
nes studieordninger og portfolio-dokumenter.
I kraft af det tydelige fokus på kompetencemål og 
kompetenceprøvning i BEK 211 er kvalificerings-
funktionen den mest fremtrædende af de tre ud-
dannelsesfunktioner i uddannelsestænkningen. 
Og det viser sig, at BEK 211 er præget af smalle 
eller ikke-ekspliciterede skæringsflader mellem 
kvalificeringsfunktionen og socialiseringsfunktio-
nen og subjektifikationsfunktionen. Derfor vender 
vi tilbage til spørgsmålet om, hvordan uddannel-
sestænkningen giver den studerende mulighed 
for at blive uddannet meningsfuldt, og dermed at 
opnå kompetencemålene gennem meningsfuld 
uddannelse. Analysen af BEK 211 viser nemlig, 

Subjektifikation
Processen at blive til et sub-

jekt. Måder at være på, hvor in-
dividet ikke blot er et ’eksemplar’ 

i en mere overgribende orden

Socialisering
De mange måder, hvormed  

vi gennem uddannelse bliver  
en del af bestemte sociale,  

kulturelle og politiske ’ordener’

Kvalifikation   
forsyner mennesker med den viden, 
de færdigheder og den forståelse og 
også ofte de dispositioner og former 

for dømmekraft, der gør det mu-
ligt for dem ’at gøre noget’ 
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at forholdet mellem ’hvad’ de studerende skal 
kunne og ’hvordan’ de skal lære det er implicit 
formuleret i en markant betoning af prøver og 
struktur i uddannelsen. Uddannelsen skal struk-
tureres ud fra følgende komponenter:
• Modulopbygget uddannelse (§7, stk.3)
• Prøver i samtlige kompetenceområder (§5, 

stk.2, §16, 17)
• Prøveformerne skal sikre professionskompe-

tencer i forhold til en praksisnær problemstil-
ling. (§18, stk.3)

• Praktik og praktikvejledning (§9)
Kompetencemål og prøveformer, hvor den stude-
rende skal dokumentere sine kompetencer, skal 
sikre den studerendes opnåelse af professions-
kompetence. Dette viser en uddannelsestænk-
ning, hvor formålet med uddannelsen, jf. § 1: ”…
udøve, udvikle og formidle udviklings, lærings, og 
omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspek-
tiv” menes at kunne opnås gennem ovennævnte 
strukturering af uddannelsen, og de meningsgi-
vende sociale praksisser som muliggøres inden 
for disse strukturer (Biesta 2014). Det kritiske 
moment er, hvad det er, de studerende socialise-
res til, når uddannelsen er struktureret i moduler 
af 6-7 ugers varighed, prøver i samtlige kompe-
tenceområder og med den studerende som an-
svarlig for at kunne dokumentere, at målene i ud-
dannelsen er opfyldt. Vi mener, at analysen viser, 
at der foreligger en risiko for, at den studerende 
og den færdiguddannede pædagog, i og med ud-
dannelsens vægtning af kvalificeringsfunktionen 
og den implicitte socialisering i kraft af uddannel-
sens struktur, bliver yderst kompetente til at ”spil-
le spillet” og afkode omverdenens forventninger. 
Dvs. at der foreligger en risiko for at uddannel-
sen ikke appellerer til de studerendes egentlige 
deltagelse, dvs. hvor undervisningen eller mødet 
mellem underviser og studerende fører til trans-
formation af deltagernes forståelser og tanker. 
Med henvisning til Dewey skitserer Biesta det på 
følgende vis: 

Det er ikke ”…deltagelse som sådan, der tæller, 
men kvaliteten af deltagelsen. Der findes med 
andre ord uddannende og ikkeuddannende del-
tagelse: deltagelse, hvor kun den ene part lærer 
(ved at tilpasse sig den anden part), og deltagel-
se, der forandrer perspektivet hos alle, der tager 

del i den, og som tilvejebringer et fælles perspek-
tiv.”(Biesta 2014:54) 

Hvis ikke undervisningen appellerer til de stude-
rendes deltagelse afskæres de muligheder for at 
opnå ’subjekthed’. I stedet er der sandsynlighed 
for at uddannelsestænkningen i højere grad ap-
pellerer til træning, hvor de studerende lærer at 
opføre sig på måder, der stemmer overens med 
andres handlinger - fremfor at opleve situationer, 
hvor deres tanker og følelser forandres som følge 
af deltagelse. 
Uddannelse er ifølge Biesta en proces, der kun 
kan forstås med ‘svage begreber’. Det vil sige, at 
uddannelse altid indebærer risikoen for, at det ik-
ke altid vil lykkes at opnå det, der er sat som mål. 
(Biesta 2014:45f.) Og at der som før nævnt ikke 
kan antages en lineær sammenhæng mellem in-
put og output. Analysen har indtil nu vist, at BEK 
211 er præget af smalle berøringsflader mellem 
uddannelsens tre funktioner. Dette peger på en 
uddannelsesmæssig teknologi, som er en situati-
on, hvor der er et match mellem input og output. 
I et sådant uddannelsessystem ønskes en forud-
sigelighed. Og vi spørger så efterfølgende, hvor-
dan uddannelsen til pædagog bliver meningsfuld. 
En sådan lineær og teknokratisk opfattelse af ud-
dannelse er ikke ønskelig, og ej heller eller mu-
lig i meningsfuld uddannelse, ifølge Biesta. For 
at uddannelse skal være meningsfuld, er der en 
opmærksomhed på samtlige funktioner, og dis-
se funktioners skæringsflader i uddannelsen, og 
ikke blot kvalificeringsfunktionen. Om end kvalifi-
kationsfunktionen uden tvivl er en af den organi-
serede undervisnings centrale funktioner og ud-
gør et vigtigt rationale for i det hele taget at have 
et statsfinansieret uddannelsessystem. (Biesta 
2009). 
Jo tættere vi kommer på uddannelsens sociale 
praksis, jo større er fladen mellem de tre funktio-
ner i uddannelsen derfor nødt til at være. Subjek-
tifikationsfunktionen efterspørges af de studeren-
de: hvordan bliver jeg til mig, som skal blive til en 
pædagog, sammen med de andre studerende og 
underviserne i denne uddannelse? Subjektifikati-
on er ikke en egenskab, men en begivenhed, der 
kan opstå i møder, der er åbne og uforudsigelige 
– der er aldrig garanti for at den enkelte oplever 
subjektifikation. De mulige skæringspunkterne 
mellem denne funktion, kvalifikationsfunktionen 
og socialiseringsfunktionen kan derfor kun etab-
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leres som muligheder, den studerende kan gribe, 
i studieaktiviteterne og i relationen til praktikkens 
aktører, underviseren og medstuderende. Uanta-
stet og på grund af BEK 211 tydelige fokus på 
kvalificeringsfunktionen, er det afgørende at akti-
viteterne i studiet inviterer til refleksion og støtte 
til at indgå som individ og udvikle sig til subjekt 
i fællesskabet. Det er essentielt, at undervisnin-
gen og studieaktivitet ikke forsøger at producere 
og kontrollere de studerendes subjektifikation, 
men tør løbe den nødvendige risiko, der ligger 
i ikke at kunne forudsige undervisningens resul-
tat. For hvis subjektivitetens opståens forsøges 
kontrolleret, vil den slet ikke finde sted (Biesta 
2014:44ff.). 
I analysen af de tre UCérs studieordning mhp 
uddannelsestænkning og innovation, ser vi at 
uddannelsestænkningen i disse tekster appelle-
rer til flere skæringsflader mellem uddannelsens 
kvalificerings-, socialisering og subjektifikati-
onsfunktion. I generelle træk betones hhv. den 
studerendes ”livshistoriske viden, erfaringer…”, 
”faglige og personlige udvikling” og ”relationsar-
bejde i forpligtende faglige fællesskaber…” i ud-
dannelsen. Et par eksempler, med vores under-
stregninger: 

”Pædagoger indgår i forskellige kulturelle og 
internationale sammenhænge og udvikler nye 
pædagogiske praksisformer under hensyn til for-
andringer i samfundet, herunder den tiltagende 
globalisering, som influerer på velfærdssamfun-
dets institutioner[...]Pædagogstuderende har en 
vigtig bagage af livshistorisk viden, erfaringer, 
færdigheder, holdninger, forventninger mv. Ved 
at inddrage denne bagage samtidig med, at man 
udfordrer deres faglige, sociale, kulturelle og eti-
ske forforståelser kan man støtte deres læring og 
motivation til kontinuerlig faglige og personlig ud-
vikling. (Uddannelsestænkning, Bilag 1 i Studie-
plan for pædagoguddannelsen UCC, fællesdel)

”Koblingen mellem teori og praksis og den stude-
rendes faglige og personlig udvikling er grundla-
get for læringstilgangen ”refleksiv praksislæring”. 
Omdrejningspunktet er, at den studerende gen-
nem forskellige læringsaktiviteter og læringsrum 
opbygger faglig, personlig og social viden, fær-
digheder og kompetencer til at agere professio-

nelt i en foranderlig virkelighed [...] I fremtidens 
velfærdssamfund skal pædagogerne i langt hø-
jere grad samarbejde med frivillige, civilsamfund 
og den private sektor. Stadigt flere pædagoger 
skal arbejde med social innovation og kulturelt 
iværksætteri.” (Principper for tilrettelæggelsen af 
pædagoguddannelsen i UCN)

”Under pædagoguddannelsen indgår de stude-
rende i relationsarbejde i forpligtende faglige fæl-
lesskaber med professionen […] Samtidig er pæ-
dagogisk arbejde mere end relationsarbejde. Der 
er i stigende omfang brug for at opøve kompe-
tencer i samarbejde og samskabelse med andre 
professioner, med frivillige, med forskere og med 
andre interessenter i det daglige arbejde. […] 
Men der er i lige så høj grad brug for pædago-
ger, der kan udvikle ny viden, nye færdigheder og 
være innovative i forhold til pædagogisk praksis. 
I pædagoguddannelsen i VIA prioriteres eksperi-
menter, udvikling og innovation højt. (Principper 
for tilrettelæggelsen af pædagoguddannelsen i 
VIA)

I ovenstående beskrivelser, og generelt i studie-
ordningernes beskrivelser af uddannelsestænk-
ningen og principper for tilrettelæggelse af uddan-
nelsen, fremskrives formålet med uddannelsen 
jf.§1 ved hjælp af begreber som professionsrele-
vante kompetencer, udvikling, samarbejde, sam-
skabelse, og at indgå i og udvikle pædagogiske 
praksisformer. Begreber og vendinger som social 
innovation og kulturelt iværksætteri, udvikling af 
ny viden samt innovation, eksperimenter og ud-
vikling peger mod innovation og kreativitet som 
væsentlige kompetencer at besidde for pædago-
gen i fremtiden. I uddragene fra studieordninger-
ne ekspliciteres ligeledes begreber som faglig og 
personlig udvikling, livshistorisk viden, erfaringer, 
færdigheder, holdninger, forventninger, udvikling 
af samarbejde, faglig, personlig og social viden, 
færdigheder og kompetencer. Denne mangfol-
dighed af begreber og beskrivelser af hhv. ud-
dannelsens og pædagogens samfundsmæssige 
opgave og så den studerendes proces til at bli-
ve uddannet pædagog, viser UC’ernes bevidst-
hed om uddannelsens yder-og inderside. Og 
uddannelsestænkningen, som de på forskellige 
vis fremskrives i studieordningernes indleden-
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de tekstere kan alt i alt lægge op til processer 
som særligt understøtter skæringsflader mellem 
flere af uddannelsens funktioner, herunder og-
så subjektificeringsfunktionen. Uddannelsens 
meningsfuldhed kan opstå, hvis ”…tværfaglige 
studieaktiviteter…både medtænker og udfordrer 
studerendes liverfaringer…” og der er i uddannel-
sen er fokus på den enkeltes personlige proces 
gennem eksperimenter og udvikling i processen 
hen mod at ”blive til” en pædagogisk fagperson. 
Dette eliminerer dog ikke den gennemgående 
forståelse af uddannelse som en forudsigelig 
proces, der gennem struktur og prøver, sikrer at 
målet nåes.
Når vi går tættere på uddannelsens sociale prak-
sis, sådan som den foreskrives på diskursivt ni-
veau, ser vi, at portfolioarbejdet er en central ak-
tivitet – portfolioerne og beskrivelserne af disse i 
studieordningerne anvendes af de studerende og 
inddrages af de undervisere som tilrettelægger, 
underviser og vejleder 3. praktik. Vi har derfor 
valgt at inddrage dem i analysen af uddannel-
sestænkningen, og i studieordningerne fra de tre 
UC’er står der følgende om præsentationsport-
folio:

UCC:

Præsentationsportfolioen består af udvalgte pro-
dukter og dokumentationer, der viser den stude-
rendes videns-, færdigheds- og kompetenceni-
veau samt den studerendes udvikling frem mod 
dette (herunder udtalelse fra mødet afholdt i hen-
hold til Bek. § 9 stk. 3). Præsentationsportfolio 
består af skriftlige refleksioner over de udvalgte 
dele af arbejdsportfolioen. Der skal indgå doku-
mentation af relationer og kommunikation i form 
af videoklip og den studerendes udvikling frem 
mod kompetencemålet herunder udtalelse fra 
mødet i henhold til Bek. § 9 stk. 3.

UCN:

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsen-
tationsportfolio. Præsentationsportfolioen be-
står af udvalgte produkter samt dokumentation, 
der viser den studerendes arbejde med kompe-
tencemålet, herunder tilhørende videns og fær-
dighedsmål. Præsentationsportefolioen består 
af skriftlige refleksioner over udvalgte produkter/

elementer, som understøtter praktikkens kompe-
tencemål.

VIA:

Præsentationsportfolioen skal indeholde pro-
dukttyper, der dokumenterer den studerendes 
opnåelse af kompetencemålet, herunder arbej-
det med samt refleksion over udvalgte og væ-
sentlige videns- og færdighedsmål. Præsenta-
tionportfolioen skal indeholde refleksioner over 
den studerendes egen læring og udvikling i opnå-
else af kompetencemålet. Den studerende skal 
redegøre for, hvorfor præsentationsportfolioen er 
sammensat, som den foreligger.

I ovenstående uddrag forholder UC’erne sig alle 
eksplicit til formen på portfolioerne  – og ikke til 
det egentlige indhold. Dette med undtagelse af 
UCC som kræver, at portfolioen indeholder doku-
mentation for arbejdet med relationer og kommu-
nikation – selv om disse temaer ikke lægger sig 
op ad BEK 211 beskrivelse af dette kompeten-
ceområde. Der er i studieordningsteksterne ikke 
opstillet retningslinjer for, hvordan de studerende 
skal arbejdes med portfolioen og udvælgelsen 
af produkter hertil. Som udgangspunkt kan dette 
invitere til subjektifikation og/eller socialisation, 
men om det bliver tilfældet, afhænger i høj grad 
af, hvad der lægges op til af de enkelte undervi-
serteams gennem praktikforløbet, jf. subjektifika-
tionen forstået som et muligt møde mellem den 
enkelte og det Andet (Biesta). Hvordan den stu-
derende opnår kompetencemålet, bliver i BEK211 
og i studieordningernes optik til noget individuelt, 
da det manglende fokus på indhold muliggør et 
utal af måder at opnå kompetencerne på. Den 
studerende fritstilles til at vælge, men risikerer 
samtidigt at blive ladt alene i at skulle kvalificere 
egne valg, hvis ikke den sociale praksis etablerer 
situationer, hvor de studerende støttes i reflek-
sion, undring og at forholde sig til fundamentale 
spørgsmål (Biesta 2014). Hvis ikke undervisning 
og vejledning skaber situationer, hvor den stu-
derende kan blive til i verden, opnå subjekthed, 
opstår der en risiko for at den studerende mister 
fornemmelsen for egne interesser og autoritet og 
i steder bruger sin energi på at forsøge at afkode, 
hvad underviseren forventer i undervisningen og 
til prøverne. I værste fald, kan den studerende 
herigennem miste tillid til egne evner –og måske 
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også faglighed i en sådan grad at uddannelsen 
opgives. Også derfor er det vigtigt, at undervise-
ren og undervisningen stilladserer de studeren-
de til at opnå evne til at give noget autoritet frem 
for andet – finde frem til, hvad den enkelte finder 
interessant og meningsfuldt. I praksis må man 
formode at det, som uddannelsesinstitutionen 
formidler som forventninger til de studerendes 
præsentationsportfolioer kan variere betydeligt, 
alt afhængig af den enkelte undervisers og teams 
faglige vurdering af kompetencemålet. Praktik-
forløbet kan med udgangspunkt i disse studie-
ordningstekster tilrettelægges med hovedvægten 
på at understøtte hvad som helst: Den ”stærke” 
proces, hvor der er fokus på produkt, årsag og 
virkning, eller den ”svage” proces med fokus på 
møder og begivenheder (Biesta 2014).
I kompetence-, videns-og færdighedsmål for 3. 
praktikperiode optræder innovation som nævnt 
særskilt som et videns og færdighedsmål, men 
hvilken betydning det vil få for den studerendes 
proces, er ikke tydeligt. I værste fald kan innova-
tion, som andre videns-og færdighedsmål, risike-
re at blive reduceret til et af flere studietekniske 
redskaber, som den studerende bestræber sig på 
at opnå kompetence i, uden at opnå blik for, hvor-
dan noget gives autoritet frem for andet. 

Innovation som svage, 
men meningsgivende, 
processer i uddannelsen 
I vores analyse af pædagoguddannelsens be-
kendtgørelse og studieordninger finder vi, at der 
er tendens til en teknologisk forståelse af ud-
dannelse, hvor uddannelse er en forudsigelig og 
’stærk’ proces. Vi er derfor interesserede i, hvor-
dan undervisningen i en sådan uddannelses-
tænkning, kan gøres meningsfuld, i den forstand, 
at der i den sociale praksis kan opstå tydeligere 
skæringsflader mellem de tre funktioner i uddan-
nelsen, trods det at diskursen om uddannelsen, 
og innovation, er præget af lineær forståelse, hvor 
input kan forudsiges at matche et bestemt output. 
Der er ganske givet rigtigt mange måder at skabe 
meningsfuld uddannelse på, men på baggrund af 
vores analyse vil vi som afslutning komme med 
bud på, hvordan innovation kan tænkes ind i en 
meningsfuld pædagoguddannelse. 
Ifølge Biesta er det undervisningens hovedan-

svarsområde at stille muligheder til rådighed for 
at individerne, der skal uddannes, kan blive til i 
verden, dvs. opnå ’subjekthed’. Dette kræver for 
det første, at underviserne og uddannelsesinsti-
tutionen kan skabe situationer, hvor de studeren-
de kan og må reagere. Underviserens opfattelse 
af den studerende som handlende og aktivt sub-
jekt frem for en ’kunde i butikken’, hvis behov skal 
tilfredsstilles på meste lempelige og effektive vis, 
er afgørende for den studerendes mulighed for 
at reagere. For det andet skal underviserne og 
undervisningsinstitutionen vise interesse i de stu-
derendes tanker og følelser, og give plads til de 
studerendes måder at reagere på, hvis de stude-
rende skal opnå subjektifikation i uddannelsen. 
Og for det tredje skal underviserne udfordre de 
studerende til at reagere ved at konfrontere dem 
med det, der er anderledes og ved at stille funda-
mentale (og meget svære) spørgsmål som ”hvad 
mener du om det?”, ”hvor står du?” og ”hvordan 
vil du reagere på det?” .
Vi mener, at innovationsprocesser kan etablere 
muligheder for de studerende i uddannelsen, 
hvor de kan blive til i verden på samme tid som 
de socialiseres og kvalificerer sig til det pæda-
gogiske felt.  Dette først og fremmest fordi inno-
vationsprocesser er kendetegnet ved en veks-
ling mellem divergent og konvergent tænkning 
(Sarasvathy 2012, Brown 2009, Wagner 2015). 
Divergent tænkning vedrører kreativitet og ev-
nen til at generere mange løsninger til at imøde-
komme eller opfylde et behov, mens konvergent 
tænkning vedrører evnen til at udlede en enkelt 
løsning til opfyldelse af et behov, ofte ud fra et 
mere eller mindre bevidst sæt regler, normer og 
værdier (Nussbaum & Silvia 2010). I innovations-
processer foretager deltagerne forskellige greb, 
som fordrer både divergent og konvergent tænk-
ning, for at skabe nyt og for at nytænke måder, 
hvorpå ’man plejer at gøre tingene på’, hvorefter 
dette nye skal implementeres og tages i brug i 
praksis. Grundet den divergente tænknings do-
minans i innovationsprocessens idéskabelses-
fase er resultaterne af innovationsprocesser ik-
ke forudsigelige. Med innovationsprocesser kan 
underviseren således rammesætte en usikker og 
risikabel undervisning, hvor de studerende i fæl-
lesskab inviteres til at undres og stille spørgsmål, 
fremfor at søge mod sikre og ’rigtige svar’.
Innovationsprocesser skal dog ikke betragtes 
som et middel til at opnå pædagogisk udvikling. 
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Innovation er i højere grad en tilstand eller situ-
ation, hvor den enkelte har mulighed for at mø-
de det andet, den anden, der er forskelligt fra en 
selv. Innovationsprocessen er nemlig kendeteg-
net af deltagernes mod til at reflektere over og 
stille spørgsmål til grundlæggende viden, samt 
at have lyst til at udfordre eksisterende normer 
og værdier (Darsø 2012, Brown 2009). Flere 
praktikere fremhæver en antropologisk tilgang til 
verden, hvor nysgerrighed og evnen til at stille 
spørgsmål til det eksisterende er essentielt (Wa-
gner 2015, Brown 2009). Forskning fremhæver 
ligeledes, at det kun er i muligt at udvikle kom-
petence til innovation i fællesskab med andre, og 
at det ikke er muligt at opnå disse kompetencer 
i undervisning om innovation – det må nødven-
digvis gøres, opdages, erfares gennem handlin-
ger mellem aktive deltagere, hvor der undervises 
med innovation (Darsø 2012).
Måske indersiden af uddannelsen, dér hvor un-
dervisere og studerende mødes og deltager i 
(inovations-)processer, kan skabe meningsfuld-
hed i diskurserne om uddannelse som lineære 
og forudsigelige processer og velfærdsprofessi-
onernes bidrag til samfundsmæssige effektivise-
ringsopgaver. Vi skal således vælge noget andet 
end den ’sikre vej’, hvor den studerende opfattes 
som et objekt, der skal fyldes på – vi skal vælge 
at undervise ud fra forståelsen af de studerende 
som individuelle subjekter, der i kraft af mulighe-
der, som undervisningen inviterer til, bliver kom-
petente til at træffe egne beslutninger og at give 
noget autoritet frem for andet. Den meningsful-
de uddannelse er baseret på kommunikation og 
samspil mellem unikke individer i unikke situatio-
ner, hvor der ikke kan gives garanti for at de lærer 
det, der foreskrives. Men tør vi løbe risikoen? 
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Om Samskabelse og innovation i det pædagogiske felt
I denne udgivelse har vi samlet en række artikler, som beskriver nogle af de projekter vi i forsknings- 
og udviklingsprogrammet ´Samskabelse og innovation´ har beskæftiget os med og været optaget 
af gennem de sidste par år. Det er vores intention, at arbejdspapirerne skal afspejle vores arbejde 
med samskabelse og innovation som både flersidige og flertydige begreber. Med arbejdspapirerne 
ønsker vi at give et indblik i, hvordan nogle af de metodiske og analytiske greb, som vi har foretaget i 
FoU-projekterne, har produceret viden om samskabelse og innovation i pædagogisk kontekst. 

Om arbejdspapirerne
VIA Pædagogik og Pædagogisk Arbejde udgiver arbejdspapirer og artikler der er produceret i forbin-
delse med  forsknings- og udviklingsprojekter der gennem-føres i enhedens regi.
Skriftserien henvender sig til alle der har interesse for den praksis og den teori, vi kalder pædagogisk 
og kan rumme tekster om teoretiske, metodologiske og praktiske spørgsmål indenfor de meget brede 
arbejdsområder, som beskæftiger sig med pædagogiske spørgsmål.


