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1. Beskrivelse og motivation af projektet 

 

I 2002 blev jeg af Søren Smidt opfordret til at søge PUF (Pædagogisk UdviklingsFond) om 

støtte til at gennemføre et forskningsprojekt om pædagogmedhjælperens kompetencer. Jeg 

var på det tidspunkt ansat i en forskergruppe som var i gang med at gennemføre en 

evaluering af Servicelovens § 8 om målsætningerne for arbejdet i landets dagtilbud. Gennem 

arbejde med skriftligt materiale fra landets kommuner og gennem analyse af interview med 

ansatte på alle niveauer fra borgmesterstol til blå stue, havde vi dannet os et overblik over 

hvordan det står til med at implementere § 8 (Smidt et al. 2002 og 2003). I forlængelse af 

dette arbejde, var det både relevant og naturligt at prøve at fortsætte med at afdække 

feltet med kvalitative metoder. Jeg søgte PUF om penge til at gennemføre et kvalitativt 

mikrostudie med særligt fokus på pædagogmedhjælpere. Resultatet er denne rapport.  

Projektets mål er at indkredse pædagogmedhjælperens kvalifikationer og 

kompetencer i daginstitutionernes pædagogiske arbejde. Det er også et mål at se disse 

kompetencer i sammenhæng med pædagogmedhjælperens arbejdsmæssige identitet. 

Pædagogmedhjælperen er i udgangspunktet den pædagogiske verdens ufaglærte 

arbejdskraft. Medhjælperens særlige position er et resultat af samfundsudviklingen og de 

politiske prioriteringer i forbindelse med den udbygning af daginstitutionsområdet som har 

fundet sted gennem de seneste tre årtier. Det har betydet at medhjælperen nu har en 

selvfølgelig plads i dagens institutioner. Imidlertid er der kun få og små undersøgelser af 

pædagogmedhjælpere og deres arbejde (Bayer u.å.). Der har samfundsmæssigt været 

interesse for udviklingen af pædagogens faglighed og pædagogprofessionen, hvorimod 

pædagogmedhjælperne har levet en mere stille og anonym tilværelse i offentligheden.  

Man kan diskutere hvad en pædagogmedhjælper er for en størrelse. Ved siden af at 

være ufaglært arbejdskraft, udfylder medhjælperen en funktion som en forlængelse af en 

relativt set mere etableret profession, nemlig pædagogen. Som medhjælper kan man arbejde 

uden nogen form for formel uddannelse, man kan arbejde med basis i et kort PGU- kursus, 

eller man kan tage den etårige merituddannelse, så man er uddannet medhjælper. Men da 

der ikke eksisterer nogen autorisation som giver adgang til betegnelsen, kan man ikke tale 

om at pædagogmedhjælperen udgør en egentlig profession. Betegnelsen 

pædagogmedhjælper bruges om den, der udfylder en medhjælperstilling, uden skelen til 

vedkommendes uddannelse. Der er ingen systematiseret praksisoplæring, så 

pædagogmedhjælperen kan heller ikke sammenlignes direkte med erhverv indenfor 

håndværkstraditioner med mesterlære som uddannelsesstrategi. At være 

pædagogmedhjælper vil altså sige, at man er ansat som pædagogmedhjælper og at man 

arbejdsmæssigt identificerer sig som en sådan. På denne lidt usikre baggrund kan det være 

interessant at stille nogle spørgsmål: 

Hvad bidrager pædagogmedhjælpere med i den danske institutionsverden i dag? Er 

der en særlig identitet som pædagogmedhjælper? Hvad handler den i givet fald om – og 

hvordan forholder den sig til pædagoger, forældre og børn?  

Disse spørgsmål er udgangspunktet for denne undersøgelse.  

Side 4 af 47        Pædagogmedhjælperens kompetencer        Bjørg Kjær. Learning Lab Denmark 2004 



 

 

Fra statistisk overblik til eksempler på indhold og betydning. 

 

Medhjælperskaren har nogle karakteristiske træk hvad angår alder og køn (Bryderup, 

Langager & Robenhagen s. 32). Kvinder er generelt overrepræsenteret i alle aldersgrupper. 52 

% af de mandlige medhjælpere er under 25 år. Det svarer til 33 % af den samlede gruppe af 

medhjælpere under 25 år. Blandt de 25- 34- årige udgør mænd 23 % af medhjælperne. 

Derimod er mændene kun marginalt repræsenteret fra 35 år og opefter. Den typiske 

pædagogmedhjælper er således en moden kvinde med mange års erfaring bag sig. Den 

mandlige medhjælper er – selvom han er sjælden - som regel ung. Det vil sige at der er tale 

om et kvindeerhverv med en relativ stabilitet. Billedet er dog langt fra entydigt. 

Medhjælperskaren huser også en gruppe af unge eller yngre mennesker med forskellige 

motiver til jobbet: 1) unge som endnu ikke har bestemt sig for hvilken uddannelse de vil 

tage, eller som arbejder i institution ved siden af deres studier, 2) unge medhjælpere som 

har valgt medhjælperjobbet af interesse. 

Med afsæt i den aldersmæssige og kønsmæssige variation som dokumenteres af 

Bryderup, Langager og Robenhagen (ibid.), anlægges i nærværende projekt et perspektiv der 

tager udgangspunkt i pædagogmedhjælperjobbet som en del af menneskets livsløb og 

identitet. Pædagogmedhjælperjobbet indgår i folks individuelle livsstrategi på forskellige 

måder. For at nærme mig medhjælperens kompetencer og særlige profil i forhold til det 

pædagogiske arbejde, har jeg derfor valgt at tage udgangspunkt i denne livssammenhæng 

og medhjælpernes motiver til at arbejde i en pædagogisk sammenhæng. 

Det har været et mål at få et materiale præget af variation, så det bliver muligt at få 

indblik i disse forskelligheder. Målet har været at forstå hvordan – ikke at forklare hvorfor. 

At forstå hvordan pædagogmedhjælpere er havnet der hvor de er, hvordan de forklarer deres 

arbejdsmæssige rolle, hvordan de bruger deres erfaring, hvordan de ser på forholdet mellem 

medhjælpere og pædagoger, hvordan de betragter forholdet til børn og forældre, hvordan de 

motiverer deres valg og prioriteringer i arbejdslivet. 

Det har været vigtigt at fastholde undersøgelsens kvalitative tilgang, samt dens 

nærhed til individ og praksis. Målet har været at lave en kvalitativ undersøgelse af hvordan 

de forskelligheder som kan ses når man skuer ud over den samlede 

pædagogmedhjælperstand, manifesterer sig konkret hos en lille kreds af mennesker. Jeg har 

derfor sat mig i kontakt med pædagogmedhjælpere for at høre hvad de fortæller om sig selv 

og deres arbejde. Med denne undersøgelse er fokus flyttet fra hvem der er 

pædagogmedhjælpere til spørgsmål om hvad det indebærer af betydning at være 

medhjælper. 
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2. Teoretiske inspirationer 

 

Pædagogisk arbejde er, som alt andet arbejde, forankret i en praksis. Den  pædagogiske 

verden er hverdagsagtig og derfor præget af implicitte rutiner der blandt andet omfatter 

omsorg i forskellige former. Det omfatter desuden praktiske og administrative 

arbejdsopgaver som at gennemføre værkstedsaktiviteter, møder, planlægning, 

arrangementer, måltider, holde styr på aftaler, komme- og- gå- tider osv. Aktiviteter præget 

af samvær, samtale, leg, mv. indgår i den pædagogiske praksis og er med til at skabe dens 

særlige kvaliteter. Rutiner, evnen til at kunne vurdere og skelne, samt måder at gøre ting på 

spiller en væsentlig rolle.  

Det vil sige at en del af den pædagogiske faglighed er implicit og indlejret i rutiner 

og roller, det der med Bourdieu kaldes habitus (Bourdieu 1992 og 1993). Habitus kan 

beskrives som et sæt af kompetencer der sætter individet i stand til at agere på måder som 

passer til vedkommendes position og som medvirker til at positionen fastholdes, 

underbygges og legitimeres – ja måske endda forbedres. For at dette kan ske, er det 

nødvendigt at der eksisterer et grundlag som ikke betvivles – det der med Bourdieu kaldes 

doxa (som i ortodox= den rette tro, dox= tro). Det at man befinder sig i en institution, er 

sådan et grundvilkår og uanset hvordan man vælger, eller er i stand til, at forvalte sine 

kompetencer og præferencer, så må institutionens institutionsagtighed aldrig sættes over 

styr. Det betyder også at pædagogen ikke kan fjerne sig for meget fra pædagogrollen, 

ligesom medhjælperen ikke kan fjerne sig fra sin. Man må med andre ord i praksis agere i 

overensstemmelse med sin rolle og position. Man kommer altså til at agere i 

overensstemmelse med sin rolle og den praksis eller habitus som er knyttet til den. Det 

betyder også at man bliver fanget i rollens perspektiv på verden. Denne fangethed 

forstærkes gennem en selvbekræftende proces: ved at gøre det man skal, forstærkes og 

bekræftes ens rolle i feltet. De erfaringer man gør sig og de begreber man bruger, vokser ud 

af den proces hvor individet opøver den praksis som udgør habitus. 

Disse praksiskompetencer kan ofte være svære at sætte fingeren på. Men når de 

mangler, reagerer man. Reaktionerne kan være lige så ukonkrete som de kompetencer der er 

i spil. Det kan opleves som pinligt eller der kan være andre former for utilpashed på banen. 

Men det centrale er, at nogen gør noget forkert eller gør det rigtige på en forkert måde. 

Disse måder at gøre ting på er som regel usagte, ufortalte, tavse. Det giver dem ikke mindre 

betydning – tværtimod. Deres usynlighed kan gøre dem ekstra virkningsfulde. En del af 

virkningsfuldheden hænger sammen med at disse praksiskompetencer af de involverede kan 

opleves som meget personlige, og som noget der hænger sammen med den personlige 

identitet. 

I bogen ”At skabe en klient” beskrives hvordan ”personer eller grupper, der 

betragtes som problematiske eller i det mindste problemramte”,  tildeles en 

problemidentitet i mødet med de sociale institutioner som har til opgave at hjælpe disse 

mennesker (Järvinen og Mik- Meyer red. 2003, p. 11). Järvinen og Mik- Meyers analyser tager 
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udgangspunkt i et perspektiv som fastholder identiteters institutionelle forankring. I mødet 

mellem institutioner og brugere, klienter, elever eller børn, foregår en proces hvori det 

enkelte menneskes problemer, erfaringer og identitet ”oversættes til ”systemsprog”” (ibid. 

10). Det betyder at individet forstås ud fra institutionelt fastlagte forståelsesrammer. Det 

vil sige at individet må tilpasse sig de identiteter som er mulige indenfor institutionens 

rammer. Hos Järvinen og Mik- Meyer sættes fokus på hvordan de klienter eller brugere der er 

genstanden for socialt arbejde, tildeles problemidentiteter og dermed bliver til som netop 

klienter/brugere.  

Processen er imidlertid gensidig. Ikke kun brugeren, klienten eller barnet tildeles en 

institutionel identitet. Den professionelle deltager, hvad enten det er socialrådgiveren, 

læreren, pædagogen eller støttepersonen, bliver også tildelt en professionel identitet i 

denne proces. Eller rettere: den professionelle skal løbende manifestere, udleve og praktisere 

sin profession og dermed skabe og vedligeholde sin professionelle identitet. Det vil sige at 

alle deltagere forhandler om identitet – deres egen og de andres. Ikke alle deltagere er lige 

stærke. De er placeret forskellige steder i et hierarki, hvilket betyder at de i forskellig grad er 

i stand til at sætte en dagsorden og vinde gehør for sine argumenter.  

Man kan også formulere det sådan, at hvad enten man er barn, forældre, pædagog 

eller pædagogmedhjælper, så må man hele tiden forhandle om hvem man er. Forhandlingen 

foregår i det daglige samspil når kolleger arbejder sammen, når voksne har med børn at gøre, 

når de professionelle mødes med forældre og det foregår som en form for læring der blandt 

andet manifesterer sig i form af fortællinger. ”Mennesker ser sig selv gennem andre 

menneskers øjne – de vurderer, opfatter og oplever sig selv gennem sociale spejle” (Järvinen 

og Mik- Meyer 2003: 13). Det vil sige at individets identitet hele tiden udfordres i nye 

situationer og relationer. Det kræver at individet løbende lærer hvordan identiteten kan 

manifesteres på ny. Og disse identiteter er forankret i institutionen, i den daglige praksis og 

i de fortællinger som er forbundet hermed. 

 

Undersøgelsens spørgsmål 

 

Pædagogfaget og daginstitutionsområdet er gennem de seneste tiår blevet stadigt mere 

akademiseret og professionaliseret (Bryderup et al. 1998). Skriftlighed, teoretisk indsigt, 

kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer osv. er i stigende grad et krav til den 

pædagogiske verden generelt og til pædagogerne specifikt. BUPL har været med til at 

understøtte denne udvikling som en del af en overordnet strategi med det mål, at skabe 

større samfundsmæssig anerkendelse og legitimering af pædagogprofessionen. Denne 

udvikling har medført at de uddannede pædagoger i højere grad end medhjælperne trækkes 

væk fra det konkrete samvær med børnene til fordel for afholdelse af møder med eksperter 

og forældre, skrivning af referater, deltagelse i kurser, planlægning osv. (Olsen og Redington 

2003, Glavind 2003).  

Hvad betyder denne akademisering for det pædagogiske arbejde og for 

medhjælperens rolle i dette arbejde? Umiddelbart er det let at svare på: medhjælperne er 
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mere sammen med børnene. Men hvad det betyder for den pædagogiske praksis og for de 

identiteter som er i spil i institutionen, er dog mere kompliceret. Hvilke konsekvenser har 

det, pædagogisk og identitetsmæssigt, at man primært har sin tid med børnene – men 

måske ikke har den teori og dermed de ord som gør, at man kan argumentere pædagogisk 

eller udviklingspsykologisk for hvordan man bruger den tid og den tid man eventuelt bruger 

på ikke at være sammen med børnene? For at undersøge dette, har jeg undersøgt hvilke 

argumentationsformer, medhjælperne bruger til at definere deres arbejdsmæssige rolle, og 

jeg har set på hvilken rolle disse argumentationsformer spiller i den praktiske hverdag. 

Tydeligvis har pædagogerne både magt og pligt til at definere, karakterisere og 

argumentere for den pædagogiske praksis – især ved hjælp af pædagogiske og psykologiske 

henvisninger (Kjær 2000, Kjær og Smidt 2002). Betyder det at medhjælperne har magt over 

handling og praksis? I den offentlige debat og lokalt til forældremøder er det ofte 

pædagogerne som italesætter at der er en forskel på pædagoger og medhjælpere. I denne 

undersøgelse har medhjælpere i arbejde og på meritstudiet udtalt sig. 

Teoretisk indsigt og verbal argumentation er imidlertid kun en del af den faglige 

kvalitet og identitet. Det udgør en særlig måde at forstå og fortælle om pædagogisk arbejde 

på, en måde som i udpræget grad er forbundet med den uddannede pædagog og med 

bestemte, dertil indrettede situationer som for eksempel bestyrelsesmøder, 

forældresamtaler og forældremøder. Måske den del der tydeligst har en legitimerende 

funktion i forhold til fagligheden. Det bliver derfor interessant i denne sammenhæng at 

overveje hvordan medhjælperne ser pædagogernes brug af begreber hentet fra pædagogiske 

eller psykologiske teoridannelser. Hvad synes medhjælperne, at pædagogerne bruger de 

teoretiske ord til? I hvilke typer af relationer og fortællinger indgår de?  

Dette spørgsmål er særlig relevant for den gruppe af informanter som har mange års 

erfaring som pædagogmedhjælpere og som nu er gået i gang med merit-  eller 

pædagoguddannelsen. Hos dem er der en særlig opmærksomhed på dette spørgsmål på 

grund af den uddannelsessituation de befinder sig i her og nu – og det aktualiserer og 

perspektiverer de erfaringer, medhjælperne har med sig fra mange års arbejde. De får nu selv 

de ord, pædagogerne havde eneret på før. Hvordan oplever medhjælperne det? 

Undersøgelsen fokuserer især på hvilke fortællinger, medhjælperne selv fortæller, og 

på at afdække hvilke argumentationsformer, disse fortællinger benytter sig af. Endelig vil 

jeg give nogle eksempler på hvilken rolle disse fortællinger spiller i den praktiske hverdag. 

Jeg belyser undersøgelsens spørgsmål om medhjælpernes arbejdsmæssige identitet ved at 

se på fortælling og praksis og sammenholde dem. På den måde bliver det synligt, hvilke 

billeder af pædagoger og medhjælpere, der tegner sig i henholdsvis fortællingernes 

positionering af parterne og i hverdagens løbende forhandlinger om relationen mellem de to 

medarbejdergrupper. 
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3. Metode 

 

For at få en kvalitativ indsigt i stand omkring disse spørgsmål, har jeg benyttet mig af to 

hovedinspirationer med rødder i hver sin fagtradition, den antropologiske og den 

folkloristiske1. Den antropologiske tilgang har især manifesteret sig i et forløb med 

etnografisk deltagerobservation i en daginstitution hvor jeg har fulgt det daglige arbejde for 

at opleve hvordan pædagoger og medhjælpere forholder sig i dagligdagen (om 

deltagerobservation se fx Hammersley og Atkinson 1997, Arnstberg 1997, Alver 1990). Den 

folkloristiske tilgang har især manifesteret sig i en række interview med 

pædagogmedhjælpere. Deltagerobservationen kan siges at udgøre den erkendelsesmæssige 

baggrund, hvor de narrative manifestationer af medhjælpernes erfaringer og identitet i 

interviewene udgør forgrunden.  

Undersøgelsens metodiske enkeltelementer består af følgende: Med udgangspunkt i 

en spørgeliste har et antal meritstuderende skrevet om deres arbejde som medhjælpere. De 

meritstuderende er derefter blevet interviewet på baggrund af den skriftlige opgave. 

Interviewene er blevet optaget på bånd og udskrevet i deres helhed. Jeg har foretaget 

deltagerobservation i en institution og har taget feltnoter undervejs. Efterfølgende er 

foretaget en række interview med medhjælpere i denne og to andre institutioner. Alle 

medvirkende er anonymiseret. 

Disse interview udgør forgrunden i undersøgelsen fordi det er her, medhjælperne 

selv fortæller om hvordan de ser på deres situation og deres arbejde. Interviewene er 

semistrukturerede, delvist deltagerstyrede kvalitative forskningsinterview med 

udgangspunkt i en spørgeliste (Fog 1997) 

Ved gennemgangen af materialet har jeg skabt mig et overblik ved at uddrage de 

gennemgående mønstre som har vist sig. Dernæst har jeg foretaget et udvalg af citater og 

eksempler. Udvalget er foretaget på baggrund af de typologier og temaer som er 

repræsenteret i materialet. Ud fra dette overblik har jeg valgt uddrag som støtter 

formidlingen af de mønstre som har vist sig i materialet.  Jeg bruger citater fra skriftlige 

besvarelser og interview på lige fod. I begge tilfælde er der spurgt åbent, så der var 

mulighed for at informanten kunne give sit eget bud på forklaringer, pointer osv. Interview 

er udskrevet i sin helhed. Citater fra interview er i let grad tillempet det skriftlige medie. Dog 

er det mundtlige præg bevaret. 

I indsamlingsfasen, blev der hele tiden bygget ovenpå, forstået på den måde, at 

erkendelser og erfaringer fra foregående moment, havde konsekvenser for de efterfølgende. 

                                                           
1 I Danmark er der tale om to beslægtede, men selvstændige fagtraditioner. I USA er 

forbindelserne mellem antropologi og folkloristik mange og langvarige. Begge fag er 

kulturanalytiske og beskæftiger sig med kulturelle udtryk, deres betydning og funktion. I de 

senere år har folkloristiske inspirationer, såvel som tilfældige interessesammenfald og fælles 

strømninger, skabt fænomener som narrativ antropologi, lingvistisk antropologi som har 

mange træk til fælles med folkloristiske studier.  
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På baggrund af gennemlæsning af de skriftlige besvarelser af spørgelister, tog jeg i de 

efterfølgende samtaler udgangspunkt i det som fremstod særligt markant og væsentligt i 

svarene. På tilsvarende måde tog jeg udgangspunkt i mine iagttagelser, når jeg efter min 

deltagerobservation, interviewede medhjælpere. 

Det samlede forløb med materialeindsamling, deltagerobservation, interview, 

spørgelister, uformelle samtaler i forbindelse med og omkring selve materialet og 

produktionen af det, udgør i sig selv en form for feltarbejde der giver konkret indsigt i og 

erfaringer med hvordan livet former sig fra pædagogmedhjælperens position og hvilket 

kultursystem denne position befinder sig i. 

Der kom færre skriftlige opgaver ind i form af besvarelser af spørgelisten end ønsket 

og forventet af både mig og de studerende som bidrog skriftligt. Jeg brugte meget tid på 

opsøgende arbejde i den anledning, dog gav det intet resultat, folk var positive, men de 

skriftlige besvarelser kom kun ind i sparsomt omfang. Det kan være udtryk for 

tilfældigheder. Dog var mønstret gennemgående, så der kan være en vis grund til at 

formode, at de interview som tager udgangspunkt i en skriftlig besvarelse af spørgelisten, 

må ses i lyset af, at netop disse medhjælpere har taget skriftligheden til sig. Det kan betyde 

at de som ikke har deltaget skriftligt, 1) i mindre grad har taget skriftligheden til sig, 2) at 

de har en svagere identitet som medhjælpere, eller en kombination af begge og andre 

faktorer. Alle meritstuderende er gennem et hektisk forløb, der opleves som meget 

udfordrende og nyt i og med at det at studere, i udgangspunktet ligger disse medhjælpere 

fjernt. Enten fordi de har svage skolekundskaber, eller fordi de gennem mange år har vænnet 

sig til et liv på arbejdsmarkedet, med familieliv og fritidsinteresser.  

Konklusionen på disse forhold må være at dette er en udpræget mundtlig kultur. 

Derfor blev interviewene centrale. Et stort opsøgende arbejde med at gennemføre 

interviewene, hvor aftaler blev ændret mange gange, sygdom og travlhed kom i vejen osv. 

kunne tyde på at pædagogmedhjælpere på merituddannelsen er travle folk med mange jern i 

ilden og en klar prioritering af det liv og de forpligtelser, de står i. At de har en her- og- nu-

nærværskultur. 

Interviewmaterialet afspejler medhjælperskaren nogenlunde. De fleste er kvinder fra 

helt unge til tæt på efterlønsalderen -  og de mandlige deltagere er unge. Det lykkedes ikke 

at få ældre mandlige deltagere på trods af at jeg brugte tid på at forsøge. De ældre mandlige 

medhjælpere var tilsyneladende ikke indstillet på snak. Det var de ældre kvindelige 

medhjælpere derimod. Deltagerne i undersøgelsen spreder sig ikke kun aldersmæssigt. Også 

medhjælpernes baggrund og jobbets funktion i deres liv udviser variation. Spektret går fra 

medhjælpere i alle aldre uden uddannelse, over medhjælpere med andre korte videregående 

uddannelser, til medhjælpere under længerevarende videregående uddannelse. Det betyder 

at medhjælperjobbet, og dermed forholdet til pædagogerne og institutionslivet udfylder 

forskelligartede funktioner for informanterne. Materialet kan således siges at give et vist 

indblik i de forskelligheder livet som pædagogmedhjælper udviser. Som alle andre kvalitative 

undersøgelser, har materialet ingen kvantitativ udsagnskraft. Det er altså ikke muligt at sige 

noget om hvor udbredte de indsamlede erfaringer er. Derimod kan undersøgelsen illustrere 
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og eksemplificere nogle af de problemstillinger som er relevante for pædagogmedhjælpere 

med forskellige tilgange til deres job.  

De skriftlige besvarelser og interviewudskrifterne udgør den del af undersøgelsens 

materiale som belyser medhjælpernes arbejde og identitet, sådan som de fortæller om det. 

Dette materiale giver indsigt i en fortalt verden, hvor medhjælperne skaber en særlig form 

for betydning om deres arbejdsmæssige identitet. 

Disse fortællinger anskuer jeg som retoriske former for identitetskonstruktion, som 

personlige erfaringsfortællinger om arbejdslivet (Dolby Stahl 1989). Jeg har samtalt med 

pædagogmedhjælpere om deres arbejde og relationerne til børn, forældre og pædagoger. Det 

har skabt et rum hvor medhjælperne gennem deres fortællinger har foretaget en form for 

refleksion over hverdagens identitetsforhandlinger. I dette rum tager nogle 

forklaringsmodeller og forståelser form, ved hjælp af hvilke, medhjælperne fortæller sig selv 

og deres arbejde. Interviewene kan således anskues som en slags narrativt 

identitetsarbejde, hvor de personlige erfaringsfortællinger viser på hvilke måder fortælleren 

er eller arbejder med at blive hovedperson i sit eget arbejdsliv. Det giver også mulighed for 

at jeg på baggrund af tidligere arbejde med at interviewe pædagoger, lærere og forældre 

(Kjær 1997, 2001 og 2003), kan kontrastere medhjælpernes legitimerings-  og 

forklaringsformer med andre gruppers. Mere om det afslutningsvis. 

Skabelsen af dette materiale har således etableret et forum som giver mulighed for 

at informanterne foretager et narrativt identitetsarbejde hvor de verbaliserer deres job. 

Interview og spørgelistebesvarelser dokumenterer og fastholder dette. I hvor høj grad dette 

fortællende identitetsarbejde bygger på en allerede eksisterende mundtlig tradition, kan 

denne undersøgelse ikke sige noget entydigt om. Dog forekommer der i materialet 

forskellige personlige erfaringsfortællinger som har en narrativ form der tyder på, at de har 

været fortalt flere gange og derigennem har fået en form med en vis dramaturgi og pointe. 

Der er altså indikationer på, at der findes en mundtlig tradition som indgår i habitueringen af 

arbejdet som medhjælper. 

Analysen af interviewene udgør altså forgrunden i undersøgelsen. Derudover er en 

central del af den folkloristiske tilgang til betydningsproduktion en interesse for på hvilke 

måder der skabes forgrund og baggrund i de betydningsuniverser som studeres. Her er det 

væsentligt at undersøge hvad der fremstår som markant og at beskrive hvordan denne 

fremhævethed etableres. Det folkloristiske arbejde med materialet, fokuserer på hvad der 

fremhæves som vigtigt og hvilke kommunikationsmæssige virkemidler som sættes i spil. 

Interviewene med de meritstuderende medhjælpere havde en tendens til at vinkles 

mod spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis i forbindelse med informanternes eget 

arbejde og sammenligning med pædagogerne og de øvrige involverede agenter. 

Interviewene med aktivt arbejdende medhjælpere berørte især spørgsmål om forholdet 

mellem medhjælpere og pædagoger. Det voksede frem i løbet af samtalerne i forlængelse af 

den situation, informanterne befandt sig i aktuelt. 
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4. Fremlæggelse og analyse af det empiriske materiale 

 

Undersøgelsen bygger på syv interview med meritstuderende og med seks medhjælpere som 

på interviewtidspunktet var i arbejde som pædagogmedhjælpere. Eftersom 

medhjælperskaren er temmelig heterogen, satsede jeg som nævnt på mangfoldighed blandt 

informanterne/deltagerne, både aldersmæssigt og med hensyn til varigheden og karakteren 

af deres ophold i den pædagogiske verden. Blandt de meritstuderende viste det sig at de 

havde forskellige mål med deres uddannelse. En del ville have den etårige merituddannelse 

for at vende tilbage til deres arbejde som medhjælpere. En anden del ville tage en hel 

pædagoguddannelse og dermed ændre deres status på arbejdsmarkedet. 

De medhjælpere, der vælger at blive pædagoger på merituddannelsen ligner 

hinanden på en række punkter. Blandt andet har de mange værdier fælles med de uddannede 

pædagoger. Det at de tager uddannelsen, er i sig selv udtryk for anerkendelse fra deres 

uddannede kolleger og fra deres leder. De medhjælpere som tager merituddannelsens første 

år for at vende tilbage til et medhjælperjob, lægger derimod en mere entydig afstand til 

pædagogerne. 

I det følgende vil jeg komme nærmere ind på hvordan der i interviewene skabes 

henholdsvis afstand og tilnærmelse til pædagogerne og hvordan dette indgår i 

medhjælpernes forståelse af sig selv i arbejdssammenhæng. Som hovedregel behandler jeg, 

af flere årsager, interviewmaterialet samlet. Dels er det påkrævet af hensyn til at bevare 

informanternes anonymitet. Dels vil jeg tage udgangspunkt i de temaer som dukkede op i 

interviewene og fremstod som væsentlige på grund af deres massive tilstedeværelse eller på 

grund af deres fortællemæssige kraft. Det er vigtigt på denne måde at fastholde det 

fortællemæssige perspektiv som det vigtigste omdrejningspunkt i undersøgelsen. Det er 

fordi, tolkningen af hvad medhjælperne fortæller om som væsentlige temaer, kan bidrage til 

en forståelse af praksis som den træder frem for feltarbejderen på deltagerobservation. De 

perspektiver som viser sig i mødet mellem fortælling og observationer af praksis, sættes i 

spil i afsnittet ”Fortællinger og feltarbejde”. I det følgende vil jeg præsentere de temaer som 

er fremkommet ved arbejdet med interviewmaterialet. 

Blandt de deltagende medhjælpere er repræsenteret både positive og negative 

erfaringer med forholdet mellem medhjælpere og pædagoger. Alle har hørt historier om hvor 

galt det kan gå, men ikke alle har personlige erfaringer med dette.  

Alle er dog glade for institutionsverdenen og langt hovedparten har i 

udgangspunktet gode erfaringer med pædagoger. De har mange værdier til fælles med 

pædagogerne og en eventuel uddannelse er en måde at konsolidere dette værdifællesskab 

på.  

For de fleste på meritstudiet er selve det at tage uddannelsen udtryk for støtte og 

anerkendelse fra kolleger og ledelse. Flere fortæller om, at lederen eller kollegerne har 

opfordret vedkommende til at uddanne sig fordi de synes hun er en dygtig medarbejder.  
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”Sidste år… sagde min chef til mig om jeg ikke kunne tænke mig at komme ind og prøve 

det her. Og det sagde jeg altså ja til med kyshånd. Fordi det med at komme og få noget 

teori bag det, man kan – for altså, det praktiske, det kan man efterhånden, ikke! – det er 

en kæmpe udfordring og jeg har så mange aha- oplevelser.” 

 

Uddannelsen giver uden undtagelse medhjælperne større selvtillid, personligt såvel som 

arbejdsmæssigt.  

 

Det første indtryk man får gennem interviewene er, at forholdet mellem pædagoger 

og medhjælpere er uproblematisk, ligeværdigt og jævnbyrdigt. Eftersom de dagligdags 

arbejdsopgaver til forveksling ligner hinanden, kan ingen se forskel i hverdagen og derfor er 

den løbende kontakt med forældre og børn fuldkommen identisk for medhjælpere og 

pædagoger. 

Et helt gennemgående tema er således, at det der gør forskellen på en god og en 

dårlig kollega, en god og dårlig pædagogisk medarbejder, ikke så meget handler om hvor 

vidt man har pædagoguddannelsen eller ej. Det handler om andre ting. Det handler om hvor 

vidt man er i stand til at skabe liv, tryghed og åbenhed omkring sig. 

”Jeg tror, at enten så er man pædagog inden i eller også er man ikke. Er man, så kan man 

læse videre og blive dygtigere. Pædagogen skulle da meget gerne have en meget større 

faglig viden end medhjælperen.” 

 

På den ene side er det hele et spørgsmål om talent. På den anden side, så fortæller man 

alligevel om forskelle. En forskel som går igen, handler om at medhjælpere kommer til kort, 

føler sig usikre eller underkendes omkring forældresamarbejdet. Der er undtagelser som jeg 

vil komme nærmere ind på. Men den generelle tendens går på at pædagogerne ejer ordene, 

og de ejer forældresamarbejdet – i hvert fald det forældresamarbejde der rammes ind som 

”forældresamarbejde”, altså den mere eller mindre formaliserede kontakt mellem institution 

og forældre. Også når det bliver svært, hvad enten det er relationen til forældrene der er 

problemet, eller det er barnet, fremhæves en forskel på medhjælpere og pædagoger. Det er 

her uddannelsen tilsyneladende gør en forskel. I hvert fald gør det en forskel at der er 

forskellige roller på spil – om det er uddannelsen eller talent for kommunikation, 

åndsnærværelse og snusfornuft, er imidlertid et åbent spørgsmål som gives mange 

modsatrettede svar i interviewene. 

Ordet professionel har flere betydninger. På den ene side er det et plusord som 

betegner at man er dygtig til sit arbejde, har teoretisk indsigt og ikke lader sig unødigt gå på 

-  dog uden at være ligeglad. I andre sammenhænge er ordet negativt ladet og betegner en 

analyserende og kold form for distancering som er undertrykkende og afvisende overfor 

kolleger, børn og forældre. 

Mine samtaler med medhjælpere kredsede omkring disse ligheder og forskelle. 

Billedet er komplekst, modsigelsesfuldt og mangfoldigt. Ligesom hele det pædagogiske felt, 

er også disse medhjælperes fortællinger og hverdag præget af grundlæggende dilemmaer. 

Enkelte kan afhjælpes i større eller mindre grad, men de fleste må løbende håndteres. For at 
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forbedre forudsætningerne for at håndtere de basale dilemmaer og modsætninger, kan det 

måske være til hjælp at få indsigt i, hvad der er på spil omkring medhjælperens arbejde, rolle 

og arbejdsmæssige identitet – set fra medhjælpernes position. I det følgende vil jeg gøre 

rede for de temaer, ved hjælp af hvilke medhjælperne reflekterede over deres jobmæssige 

rolle og identitet, samt over forholdet til pædagoger, børn og forældre.  

Materialet er dels i sig selv komplekst og modsætningsfuldt – dels er det blevet til i 

mødet med meget forskellige medhjælpere. Derfor har jeg for at lette forståelsen, indføjet et 

par modeller som kan hjælpe læseren i gennemgangen af materialet. 

Den grundlæggende problemstilling om pædagogmedhjælperens position og 

identitet, kredser omkring nogle centrale modsætninger, som hele tiden er i spil i materialet. 

Den første modsætning er den mellem teori på den ene side og praksis på den anden. Til 

denne modsætning knyttes et andet begrebspar, sådan at til teori knyttes pædagogik og til 

praksis knyttes omsorg. Informanterne bevæger sig i dette spændingsfelt som personer og 

de befinder sig aktuelt forskellige steder i det. Jeg opererer i modellen med de to 

personalekategorier: medhjælpere og pædagoger. For at karakterisere deres aktuelle status, 

er hver inddelt i to undergrupper alt efter hvordan de placerer sig i forhold til modstillingen 

mellem teori/pædagogik og praksis/omsorg. Den medhjælper som ikke har nogen 

uddannelse, befinder sig i en decideret praksis-  og omsorgstradition (A). Medhjælperen 

under den etårige merituddannelse befinder sig stadig i kategorien medhjælper, men har 

bevæget sig nærmere en teoretisk, pædagogisk tradition (B). Den merituddannede pædagog 

har bevæget sig fra A, over B til C og indtager en pædagogposition med stærke rødder i 

praksistraditionen. Den ordinært uddannede pædagog befinder sig i en relativt set mere 

teoretisk orienteret pædagogisk tradition (dog i forskellig grad alt efter hvornår og hvor hun 

er uddannet). 
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At komme fra A til B og tilbage igen – eller? 

 

I et uddannelsesmæssigt perspektiv kan det være værd at se på hvad der sker, når 

medhjælperne bliver præsenteret for teoretisk input, sådan som det blandt andet sker på 

merituddannelsen. Alle medhjælpere uden undtagelse fortæller om en voldsomt stor glæde 

ved børn. Dette er det helt centrale omdrejningspunkt i alt hvad de fortæller. De føler at det 

at være sammen med børnene er en daglig glæde.  

”Jeg kan jo selv mærke, de der små noldere, jeg arbejder med. De søger mig. Og jeg tror 

nok jeg giver noget tryghed, men jeg er også meget til kram og lad os røre lidt ved 

hinanden, fordi det føler jeg at de små noldere har brug for. Og nu kan jeg så læse i alle de 

her bøger jeg sidder med og få bekræftet hvor vigtigt det er.” 

 

”Jeg har altid været overfor børnene som jeg er nu…. Der var selvfølgelig perioder hvor jeg 

skældte ud ligesom de andre, fordi det gjorde de, ikke. Men altså, de er jo nogle 

skidedejlige unger!” 

 

Helt overvejende er det altså glæden ved børnene, der udgør medhjælpernes primære 

motivation til deres arbejde. En ung medhjælper formulerer det på denne måde: 

”Det er rart at komme på arbejde og man har måske haft en dum dag. Så kommer 

man ind og det er bare glade børn der smiler. Man kan jo ikke lade være med at smile 

tilbage og det synes jeg er enormt rart i forhold til en kassedame som ikke får den der 

respons. Jeg værdsætter virkelig at få lov til at passe de her børn og få lov til at lære dem 

at kende.” 

 

Blandt de medhjælpere som ønsker at tage en fuld pædagoguddannelse er der nogle særlige 

fælles træk i deres måde at fortælle om hvad de godt kan lide ved deres arbejde. Her ses ud 

over den fundamentale glæde ved børnene, også en anderledes måde at fortælle om sit 

engagement. Den dybe personlige motivation er massivt til stede, men der er også tilføjet 

yderligere en dimension i denne fortælling: 

”Jeg brænder meget for at arbejde med det. Det spændende er hele udviklingen i børn, fra 

vuggestue og opefter. [..] Jeg kan godt lide at observere børn. Se hvordan de er. Jeg synes 

børn er så gode, for de kan faktisk læse en uden at man behøver at sige noget, næsten. De 

kan godt se, at man har det dårligt, de kan også godt se når man er glad, afvisende eller… 

Det der er dejligt, er at de er så ærlige. Man skal nok få at vide, hvis man er en sur dåse!” 

 

Her ses hvordan den umiddelbare motivation og glæde har en overbygning af pædagogisk 

faglighed. At børn kan læse voksnes sindsstemninger, at man kan se hvordan børn udvikler 

sig, at observere børn er udtryk som har en anden karakter end den som generelt er til stede 

hos informanterne. Denne medhjælper har en familiemæssig baggrund i pædagogkredse og 
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taler med en sprogtone som er pædagogfagligt inspireret. Ordvalget adskiller sig fra de 

øvrige informanters ved at være mere abstrakt og knytte glæden ved børnene til en klart 

defineret selv- identitet som den observerende professionelle voksne: 

”Jeg [..] kan sætte mig på en stol og så ser jeg ting, som folk ikke ser [..] Jeg observerer 

utroligt meget.”  

 

Denne medhjælpers identitet som reflekteret pædagog er på, trods af hendes unge alder og 

på trods af, at hun (endnu) ikke er uddannet pædagog, meget stærk og allerede fuldt 

udfoldet. Hendes glæde ved børnene er således forankret ikke kun i den menneskelige 

tilfredsstillelse og respons de giver hende, men også i en stor glæde ved det at være i stand 

til at agere som en professionel med evne for at observere og skabe sig et analytisk overblik. 

Hendes glæde handler også om følelsen af at være kompetent i sit arbejde. Disse 

kompetencer forbinder hun ikke, som de andre medhjælpere, med sine personlige 

livserfaringer, men med det at hun gennem hele sin opvækst har befundet sig i et miljø af 

pædagogisk tænkende mennesker, der har givet hende professionelle redskaber til at agere i 

institutionen. 

En anden informant, som ligeledes gik på merituddannelsen, fortalte også ved hjælp 

af formuleringen ”at læse” om det at kunne tyde kropssprogets ikke- verbale signaler: 

”Det betyder så meget at børnene kan læse ens ansigtsudtryk. At de kan læse hvad humør 

man er i. Om man laver fis med dem eller det er alvor, eller hvad det er. Jeg kan selv huske, 

da jeg gik i skole, regnelæreren. Han var ulæselig. Og det er han stadigvæk. Han er 

stadigvæk oppe på den skole. Jeg fatter ikke hvad han laver der. Man kan ikke læse ham. 

Han ser lumsk ud altid. 

Interviewer: Også selv om han ikke er det? 

”Ja. Han ser altid lumsk ud. Det var så væmmeligt. Man kan ikke læse ham. Men det er 

vigtigt at børn kan læse i ens ansigt. For alt hvad man siger, skal helst hænge sammen 

med hvordan man ser ud og hvordan man gør. [..] Tit, så hører børn ikke det der kommer 

ud af munden. De ser på kropsreaktionen. Det er de meget bedre til at aflæse end vi er.”  

 

De to informanter har gået på samme kursus og har samtidig stiftet bekendtskab med dette 

tankegods. Imidlertid bruges den nyerhvervede indsigt forskelligt. Hvor den første bruger 

begreberne naturligt og upåfaldende, fremhæver den anden mødet med begreberne og 

bruger fortællingen til at illustrere hvad hun har lært på kurset og hvad det har gjort hende 

opmærksom på og som hun mener vil ændre hendes måde at arbejde på. Den nye teori 

bruges til at reflektere over hendes eget arbejde. Men også over hendes eget liv som barn. 

Hun solidariserer sig med børnene og indtager deres synsvinkel ved at trække på egne 

barndomserindringer og de erfaringer bruger hun til at overveje sin egen rolle som voksen 

der arbejder med børn. Hendes fortællestil har således træk fra en klar medhjælperstil 

kombineret med træk fra en mere generaliseret (skolet, middelklassepræget) pædagogagtig 

fortællestil. 

Her er en lille påpegning af hvordan det personlige engagement med tiden, i det 

daglige samvær, i familie-  og i uddannelsessammenhænge indlejres i akademisk inspirerede 

Side 17 af 47        Pædagogmedhjælperens kompetencer        Bjørg Kjær. Learning Lab Denmark 2004 



måder at forstå og fortælle om dagligdagen. Den unge medhjælper har qua sin opvækst hele 

den habitus indlejret, som den ældre medhjælper må erhverve sig ved møjsommeligt at 

reflektere over sit liv og sin praksis. I hvert fald når det drejer sig om den sproglige og 

fortællemæssige del af habitus. 

Blandt de meritstuderende medhjælpere er der stor forskel på i hvilken grad de tager 

teorierne til sig. Nogle vælger de teorier ud som passer med deres etablerede selvforståelse 

og praksis, hvor andre reviderer deres hidtidige praksis. Det ser ud til, at de som føler sig 

udfordret, får lyst til at tage hele pædagoguddannelsen, hvor de der føler sig bekræftet, 

vælger at fortsætte som medhjælpere (mere om det senere). Præcis hvad det er, der gør at 

nogle når et ”point of no return” og andre ikke, er det umuligt at sige noget entydigt om. 

Men en væsentlig faktor ser ud til at være, at når først man har fået en dybere forståelse for 

hvad pædagoger har lært og dermed, hvori forskellen mellem medhjælpere og pædagoger 

består, så er der ingen vej tilbage. Så bliver man i første omgang ydmyg og tænker over hvor 

sikker man var, da man havde mindre indsigt. 

I det skriftlige materiale og i interviewene foregår en positionering, når 

medhjælperne ved hjælp af sproget konstruerer deres identitet. Til det formål skabes der et 

”os medhjælpere” og et ”de andre, pædagogerne”, hvorigennem begge roller får en klarere 

profil. I hvert fald bliver de karakteriseret i det fortalte univers som henholdsvis helte og 

skurke. Billede og modbillede. I det følgende vil jeg vise hvilke billeder af ”os” og ”de andre” 

som træder frem i medhjælpernes fortællinger. I centrum står naturligvis identiteten som 

medhjælper. Overfor den, står pædagogidentiteten, som medhjælperne ser den. 

 

Stærk medjælperidentitet 

 

Blandt de medhjælpere som ikke vil tage en pædagoguddannelse (den som kommer fra A og 

enten forbliver der eller flytter sig til B), er tendensen, at man ser det professionelle som 

noget koldt og negativt der har at gøre med at hænge sig i principper, skabe afstand til 

andre mennesker og gemme sig bag ved de fine ord. Disse medhjælpere har en så stærk 

positiv identitet som netop medhjælpere, at de foretrækker at bevare disse særlige 

kvaliteter frem for at få en ny rolle og nye ansvarsområder. Der er især to interviewede 

medhjælpere som klart giver udtryk for en så stærk medhjælperidentitet, at de ønsker at 

bevare den fordi de simpelthen mener at de bidrager med noget som pædagogerne glemmer. 

Man kan sige, at de har en klar fornemmelse af at læringen indebærer en form for 

”syndefald”, som gør, at hvis man først har spist af kundskabens træ, så mister man sin 

uskyld for altid. De ønsker at bevare deres uskyld fordi de mener at den har så positive 

egenskaber, at der er brug for den. 

Det er den meget erfarne som blev medhjælper i en moden alder og som har en lang 

årrække i jobbet bag sig (A) -  og det er den lidt mindre erfarne der egentlig startede som 

medhjælper fordi hun ville være pædagog (C), men som nu, efter en årrække som 

medhjælper, bliver mere og mere i tvivl om hvor vidt hun vil gøre andet end det hun gør (A).  
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Den meget erfarne motiverer sit valg med at hun ikke er så meget for at læse videre. 

Selv om hun synes det er fantastisk spændende og har virkelig meget ud af det, så 

foretrækker hun at komme tilbage til ”sine” børn i institutionen. Hun besøger dem jævnligt 

mens hun er på kursus og savner dem meget i sin hverdag. Den mindre erfarne taler også om 

netop samværet med børnene som det stærkeste argument for at forblive i en rolle som 

medhjælper. Man er sammen med børnene hele tiden og det er det, hun synes er så dejligt 

ved jobbet. Så synes hun også, det er praktisk at man kan overlade ansvaret for svære 

samtaler og beslutninger til pædagogerne. Der er visse fordele ved at kunne gemme sig bag 

de uddannede kolleger ind imellem, især når situationen er vanskelig.  

En tredje fortæller at det hun ser som sin allerstærkeste side i arbejdet, handler om 

at give omsorg til børnene og få dem til at føle sig trygge. Det at holde den daglige 

forældrekontakt står også helt centralt. 

Det er omsorgen og snusfornuften, næsten alle medhjælpere ser som deres største 

kvaliteter og som deres særlige arbejdsområde. Det er dem, der sørger for at principper ikke 

bliver kørt for langt ud og for at der er en vis mildhed, menneskelighed og fleksibilitet i den 

pædagogiske linie. På sin vis ser de sig selv som dem der vogter over institutionen for at 

overvåge at det ikke bliver glemt, at man har at gøre med små, søde børn der har brug for 

tryghed og omsorg i en travl og måske uoverskuelig verden. De ser en fordel i at deres 

forhold til børn og forældre er præget af deres nærvær, deres glæde ved at være sammen 

med mennesker og af deres personlige engagement og erfaring. De synes at de møder både 

børn og forældre med respekt og at forældrene giver respekt, taknemmelighed og 

anerkendelse tilbage. Når de taler med forældrene, tager de altid udgangspunkt i det de har 

oplevet og deres egne erfaringer og værdier. De tager aldrig omvejen ad pædagogiske eller 

udviklingspsykologiske forklaringer eller redegørelser. Faktisk betragter nogle af 

medhjælperne den slags som noget pædagogerne gør for at vise forældrene hvor dygtige de 

er, eller for at sørge for at forældrene ikke blander sig. 

En række af informanterne kan fortælle om hvordan pædagoger i stedet for at gå i 

dialog med forældrene med udgangspunkt i deres børn, gemmer sig bagved generelle 

pædagogiske påstande om hvad der er godt for børn og hvad børn skal kunne på bestemte 

tidspunkter. Nogle af de meget erfarne medhjælpere kan fortælle om sådanne erfaringer i en 

sammenhæng hvor de kontrasterer disse iagttagelser med deres egen måde at kommunikere 

med forældrene på. De ser deres egen kontakt som uden omsvøb, direkte og engageret. Og 

de kan fortælle om forældre som sætter pris på denne måde at forholde sig på. En af de 

modne medhjælpere illustrerer det ved at fortælle om, at forældrene som regel bliver 

overraskede, hvis hun nævner at hun kun er medhjælper. De troede, hun var uddannet 

pædagog. Det betragter hun som en stor kompliment, hvilket peger på det komplekse og 

ambivalente forhold mellem medhjælpere og pædagoger. På den ene side skabes altså en 

afstand til pædagogerne – på den anden side er det et adelsmærke, at forældrene tager fejl 

og tror at medhjælperen er pædagog. Det er den største kompliment, en medhjælper kan få, 

som hun siger. 
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Især de modne medhjælpere har en række fortællinger om hvordan de forholder sig 

åbent og personligt til forældrene uden at skabe en ekspertrolle for sig selv. 

”Jeg kan godt finde ud af at hjælpe forældre, hvis de spørger. Vi havde en forældre [som 

havde et problem].  Så forklarede jeg hende, hvordan jeg havde gjort det med mine børn 

og der kan man godt være lidt personlig uden at man bliver for personlig. …Nå, men det 

ville hun lige tænke over. Og så kommer hun nogle dage efter og så sagde hun: det var 

bare en succes! Og det er da fedt, altså, at man sådan kan dele det personlige på denne 

her måde. Det var jo ikke sådan, at jeg sagde: nu skal du bare høre. [..] Og sådan noget, 

det kan, det gør lederen aldrig [..] Hun er afvisende.” 

 

De yngre medhjælpere nævner den positive, hverdagsagtige kontakt med forældrene, hvor 

man sammen kan glæde sig over små pudsigheder, børnene har foretaget sig eller snakke 

om vanskeligheder med tænder, nattesøvn, spisevaner osv. I disse samtaler betyder alder og 

erfaring i sig selv meget. Medhjælper og forældre deler på lige vilkår nogle fælles erfaringer 

med det at være forældre eller blot med det at stå med et barn uden at vide hvad man skal 

gøre. Det giver en gensidig bekræftelse og det opfattes som en god kontakt. Selve 

kvaliteten og kernen i den, er efter informanternes mening det at den er personlig og bygger 

på en ægte relation mellem medhjælperen og forældrene. Samtidig handler snakken mellem 

parterne om ægte erfaringer fra de involveredes egne liv. Den centrale kommunikationsform 

kan sammenlignes med en snak om vejret eller trafikken med ekspedienten i kiosken eller 

med naboen i opgangen. Det er en uformel kontakt hvor selve det at tale sammen er det 

væsentlige ved samtalen. Det er det sprogforskeren Roman Jakobson kalder sprogets fatiske 

funktion, det vil sige den der handler om at man taler sammen fordi man gennem relativt 

uforpligtende småsnak bekræfter, at man gerne vil tale sammen og have en god relation 

(Jakobson 1975). En medhjælper fortæller om det: 

”Jeg har heldigvis så god forældrekontakt med forældrene på min stue, så hvis de ikke 

helt forstår hvad jeg mener, så siger de det til mig med det samme eller også kommer de 

tilbage når de har tygget lidt på det [..] Det virker meget mere normalt, altså almindeligt 

at snakke sammen på den måde.” 

 

Alligevel viser det sig, at det måske ikke helt er alle forældre, medhjælperne har dette 

direkte kommunikationsforhold til: 

”Jeg har altid haft en forældre eller to jeg ikke har brudt mig så meget om [..] alle kan ikke 

med alle, men så er der altid en af os der kan bedre med den person. [..] Nogle gange, når 

forældrene kommer til en med et problem, så stiller man sig jo heller ikke afvisende. Så 

står man der professionelt, ikke. Men så har jeg kunnet mærke, uh, det de lige sagde der, 

det irriterer mig, ikke. Det er ikke fordi jeg ikke turde, men så er det lidt nemmere at holde 

sig lidt i baggrunden og lade en af de andre tage over.” 

 

Når der er brug for samtaler der går ud over hverdagens løbende, uforpligtende småsnak, 

som får det hele til at glide lidt nemmere, så er det svært for medhjælperne og så er det 

godt at kunne ty til pædagogerne. Når medhjælperne fortæller om den slags erfaringer, 

Side 20 af 47        Pædagogmedhjælperens kompetencer        Bjørg Kjær. Learning Lab Denmark 2004 



understreger de, at pædagogerne jo har lært noget teori på uddannelsen om hvordan man 

skal gennemføre såkaldt ”svære samtaler”. Denne teori sætter pædagogerne i stand til at 

tage sig af det som er irriterende eller vanskeligt. Medhjælperne er meget glade for at 

pædagogerne kan overtage problemerne og de er på den ene side fulde af beundring. På den 

anden side, så manglede det bare – for de har jo uddannelsen. Der er nogle steder en 

undertone af, at eftersom pædagogerne har ”uddannelsen”, så er det ikke helt så stor en 

bedrift, som det medhjælperne gør kun ved brug af deres medmenneskelighed og talent for 

omsorg og kontakt. Det er som om, den væsentlige anerkendelse karakteriseres som 

personligt eller menneskeligt motiveret. Hvis uddannelsen synliggøres, opstår der en form 

for anti- anerkendelse: det er godt at de kan og de er dygtige, når de formår at omsætte 

deres uddannelse til praktisk handling – men det er alligevel lidt snyd, lidt ligesom doping, 

at man ikke klarer skærene ved egen kraft og egen personlighed. Andre har fået stor hjælp af 

pædagogerne til at håndtere vanskeligheder i kontakten med forældre og det medfører 

anerkendelse af pædagogen og forståelse for at hun står med ansvaret for nogle svære 

arbejdsopgaver. 

”Jeg har prøvet en gang at skulle sige noget som jeg faktisk ikke syntes var særlig 

alvorligt, men som forældrene syntes var meget slemt. Så fik barnet bare en overhaling. 

Det har jeg prøvet et par gange. Det gør at man tænker: shit, hvad sker der, det skal jeg 

aldrig nogensinde prøve mere [..] Jeg synes det er svært, når man skal fortælle noget [ikke 

så godt]. Det har vi også snakket om at blive bedre til, at tage de der konfrontationer med 

forældrene. [..] Men uanset om man har en eller anden vild uddannelse, så tror jeg ikke 

man kan blive perfekt til det der.” 

 

Her er en underliggende forståelse for at disse situationer også er svære at håndtere for 

pædagogerne, selv om de har en uddannelse at stå imod med. Det er svært for alle at tage 

sig af problemer og konflikter. At stå med en fælles rådvildhed kan få medhjælperne til 

enten at konkludere at uddannelse ikke kan hjælpe – eller til at konkludere at uddannelsen 

trods alt hjælper med noget. Sammenblandingen af uddannelsesmæssige kompetencer og 

personlighed, gør det imidlertid vanskeligt at afgøre, hvad der egentlig tales om. 

 

 

 

 

At kunne se de stille børn, de gennemsigtige børn, de skæve børn 

 

Medhjælperne fortæller påfaldende ofte at de ser sig selv som den i personalegruppen som 

er bedst til at få øje på og tage sig af børn som af forskellige årsager er marginaliseret 

blandt børnene og overset af pædagogerne.  

”Jeg er i hvert fald god til at fornemme, når de har brug for noget ekstra. De der små børn, 

der lusker rundt lang med panelerne.” 

Interviewer: Det er dig der griber fat i dem? 
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”Jamen, det er det… Og det er altså også noget jeg synes jeg har oplevet. Vi kan jo godt 

finde ud af, når vi kigger på børnene: Der er en yndig lille trold dér med charme i øjnene. 

Jamen, hende vil alle gerne have fingre i. Men det der lille blege aspargesbarn, der står 

derhenne og gemmer sig, ham er der måske ikke så mange der er interesseret i… og det er 

noget af det som jeg opponerer imod, hvor jeg siger. Hallo! Alle børn! Og der tror jeg nok, 

jeg er god.” 

 

Som flere af de andre informanter forklarer hun, at grunden til at hun har dette særlige blik 

på de snottede eller ufikse børn, ligger i at hun selv har prøvet lidt af hvert. At være svigtet, 

svag og udenfor er en erfaring som hun bærer med sig fra sit eget liv. Hun kender også 

fornemmelsen af at ens tilværelse ikke rigtig hænger sammen og at ingen for alvor kan tro 

på at man har det så svært. Man kan jo bare tage sig sammen og være ligeglad. Det kan man 

imidlertid ikke, når ens livsdrøm er bristet og man befinder sig i en kaotisk situation, og 

måske ikke rigtigt ved hvor man skal søge hjælp. Så har man brug for at nogen ser en og 

giver sig tid til at hjælpe. Erfaringer af denne type, ligger som en resonansbund i flere af 

medhjælpernes fortællinger og de udgør et gennemgående referencepunkt, som etablerer en 

platform hvorfra deres udsyn på børn, forældre og deres eget arbejde, struktureres og 

motiveres. Denne identifikation med de svage har træk til fælles med hvad man kan se 

eksempelvis i AA- filosofien (Anonyme Alkoholikere) som mener, at man for at kunne hjælpe 

andre, må kende problemet fra sit eget liv. 

Informanterne sammenligner deres egen barndom med de børn, de nu har ansvaret 

for. Og her bruges erfaringer med at være lidt til en side til at forklare og illustrere: 

”Jeg var selv meget stille. Institutionen blev jeg taget ud af, for jeg sad bare inde på deres 

kontor og skrev på maskine og sådan noget. Jeg ved ikke om jeg bliver tiltrukket mere af 

de her stille børn eller prøver at forstå dem mere. Jo, det gør jeg nok. Det kan jeg i hvert 

fald se med et af børnene derinde. Hvis der er sådan noget med at være genert og gemme 

sig. [..] Jeg synes ikke man skal være for frembrusende ved en som ikke har lyst. Man kan 

godt komme til at overskride nogle grænser.” 

 

En anden fortæller om samme tema: 

”Jeg synes det er vigtigt at børn – de skal vide, at lige meget hvad det er og lige meget 

hvad de kommer til at lave, så er de gode som de er.” 

Interviewer: Er du nogensinde stødt på nogle børn som du ikke kunne lide? 

”Jeg har som regel godt kunnet li de børn, som de andre sådan ikke var helt vilde 

med….[..]”  

Interviewer: Så du har en evne til at se noget godt i de fleste børn? 

”Ja, det synes jeg, jeg har. Fordi alle børn er sgu lækre. Det kan godt være de kan være 

ucharmerende. Det kan vi alle sammen. Det handler sgu også om at kunne rumme en 

masse nuancer i det her fag. [..]” 

Interviewer: Samtidig, så sker det jo også, at mennesker der arbejder med børn, de oplever 

at her var der et barn som jeg bare ikke kan snuppe, ikke? 

”Så må man være professionel.” 

Interviewer: Og hvordan er man så det? 
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”Jeg har da også prøvet det, at et barn har været ucharmerende, udspekuleret og 

beregnende” 

Interviewer: Og det har du ikke umiddelbart brudt dig om, eller? 

”Nej, det har jeg ikke brudt mig om. Men så må man sgu sige: Hvorfor? Fordi, tit så er det 

ikke barnets intention, men barnet er blevet sådan på grund af et eller andet. Og så synes 

jeg også, man kan se på de gode sider og så dyrke dem.” 

 

Som hos de øvrige informanter er der en udpræget tendens til ikke at psykologisere 

sammenhænge, reaktioner og årsager. I stedet træder nogle værdier frem: Et barn med 

snotnæse skal have tørret næsen. Når et barn bliver overset af pædagogerne, skal nogen 

tage sig af det barn. Når et barn er udspekuleret, så må man prøve at vende de negative 

adfærdsmønstre og få noget positivt frem i barnet. Når forældre gør noget man ikke forstår, 

skal man spørge direkte til det osv. Der er ingen selvfølgelig parathed til at på forhånd 

spekulere i eller forklare formodede sammenhænge. Dette har lighedstræk med klassiske 

arbejderklasseværdier som går på, at kan man ikke løse sine problemer, ændre på 

livsvilkårene eller forstå årsagerne, så kan man i hvert fald sørge for at man selv, ens hjem 

og ens børn er hele og rene. En af medhjælperne fortæller om hvordan hun ser på 

psykologiske forklaringsmodeller. Psykologien har hun mødt på merituddannelsen: 

”Men altså, mange teoretikere! Nogle kan godt lide Freud og nogle kan ikke.” 

Interviewer: Kan du lide Freud? 

”Ikke rigtig. [..] Det er den med at hvis jeg ikke kan lide hende eller ham, så er det noget 

med mig selv. Gu´ er det ej, jeg kan bare ikke li´ personen. [..] Den der med at det hele er en 

selv… Men er der en person jeg ikke bryder mig om, så er det sgu ikke fordi det er noget 

inde i mig selv. Så er det fordi den person har lavet en handling overfor mig, som jeg er 

blevet ked af. Så synes jeg sgu ikke det kan være noget med mig selv. Jeg kan ikke se et 

menneske og tænke: orv, hende kan jeg ikke lide. Det har jeg aldrig prøvet, men jeg har 

prøvet det, hvis der er en der har skuffet mig.” 

Interviewer: Som har gjort noget ved dig som? 

”Noget som jeg ikke brød mig om.” 

Interviewer: Noget uretfærdigt eller ubehageligt eller? 

”Lige præcis. Og så har jeg det sådan, at så kan det sgu ikke være mig selv.” 

 

Her ses en ret gennemgående grundholdning som går på at uanset hvor svært de voksne har 

haft det i sin barndom eller hvor svært børnene har det lige nu, så er de psykologiske 

sammenhænge mindre væsentlige end konsekvenserne af menneskers handlinger. Dette 

værdigrundlag som gennemsyrer fortællingerne, handler om, at det er handlingerne man må 

se på, konsekvenserne man må forholde sig til. Og uanset hvor svært folk har det, må de 

opføre sig ordentligt. 

Medhjælpernes eventuelle egne erfaringer med livskriser og den arbejdsmæssige 

situation i en position med mindre indsigt, mindre legitimitet, mindre teoretisk ballast ser, 

ud til at være medvirkende til at medhjælperne udvikler et særligt blik, en særlig 

opmærksomhed på de lidt trykkede børn. Sådan virker det i hvert fald, når man lytter til 
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hvad medhjælperne fortæller. Det ser således ud til at en række af medhjælperne er præget 

af værdier fra klassisk arbejderkultur. 
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Hvordan og hvorfor blev jeg pædagogmedhjælper? 

 

En klassisk måde at blive pædagogmedhjælper på, blandt de modne medhjælpere med 

mange års erfaring er, at man via tilfældigheder havnede i en institution på grund af 

dramatiske omstændigheder i livet. Starten på et måske livslangt arbejde i 

institutionsverdenen kan være resultatet af en form for livskrise som har skabt et behov for 

en slags tænkepausejob hvor man forsørger sig mens man tænker sig om eller kommer til 

kræfter. Men som flere af de interviewede siger: ”Så var jeg solgt!”  

”Min ide var bare at jeg skulle være der et års tid eller to og så skulle jeg videre…..Men så 

blev jeg så glad for det, blev så glad for de mennesker der er herude, ikke? Og måden at få 

det liv med ungerne, jeg syntes det var så sjovt. Og så tog det ene år det andet (latter).” 

 

En anden hovedgruppe af informanter har altid vidst at de ville arbejde med børn og er gået 

enten direkte fra skolen til institutionsverdenen, eller er havnet der efter lidt forskellige 

svinkeærinder for at efterprøve om det nu også var det, de ville.  

”Det er fordi jeg selv har en masse søskende og jeg kan godt lide børn.” 

 

Eller: 

”Jeg har altid været meget glad for børn. Altid været vild med børn. Jeg har også fået mine 

børn tidligt. Det tiltrækker mig bare på en eller anden måde.” 

Interviewer: Men du læste ikke til pædagog? 

”Nej. Jeg tror jeg følte jeg var for ung.” 

Interviewer: Til at blive pædagog? 

”Ja, man skal have noget erfaring først. Og den erfaring er så blevet lang. Den er blevet 

rigtig lang!” 

Interviewer: Så det var meget bevidst, både at du valgte at blive pædagogmedhjælper og 

valgte ikke at tage uddannelsen? 

”Ja. Jeg syntes ikke, at jeg var parat på det tidspunkt. Jeg var jo kun 19 år da jeg blev 

færdig med min [anden]uddannelse. Jeg synes ikke jeg havde nok erfaring til at springe ud 

i det. Jeg synes også, at mange af dem man møder, der er helt unge og nyuddannede 

pædagoger, de mangler altså noget livserfaring. Det får de selvfølgelig også med tiden, 

men måske havde det hjulpet om man havde taget et år eller to.” 

 

En anden gruppe medhjælpere har søgt jobbet som en del af deres personlige dannelse 

og/eller for at samle point til en anden videregående uddannelse. 

”Det er faktisk tilfældigt, må jeg sige, for da jeg kom hjem fra udlandet, så skulle jeg have 

et eller andet nyt arbejde og så var der et opslag om pædagogmedhjælper. Så tænkte jeg: 

Jo, det kan sikkert være meget hyggeligt. [..] Jeg har ikke erfaring med børn, så det var 

ikke fordi jeg havde en hel masse viden. Det var sådan set bare, at det kunne jeg godt 

tænke mig. [..] Det er udelukkende af fornøjelse. Kun for sjov. Fuldstændig!” 

Interviewer: Og det er sjovt? 

”Ja, jeg er så glad for det. Når man tænker på hvad jævnaldrende laver for at tjene penge. Stå 

på fabrik og… så er det et luksusjob, det her. Jeg synes det er så lækkert. Helt kanon. Især 
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fordi jeg har så enormt meget frihed og folk bare lader en gøre tingene. Det er simpelthen så 

lækkert. Skønt.” 

 
En anden medhjælper skriver om dette: 

[Da jeg afbrød min uddannelse] søgte [jeg] arbejde som lidt af hvert 

(pædagogmedhjælper, musiker, receptionist, piccolo og butiksassistent) af den simple 

grund, at jeg ikke længere havde nogen form for indtægtskilde. Jeg havde på daværende 

tidspunkt ikke gjort op med mig selv, hvorvidt det job jeg skulle finde, ville blive noget 

permanent. [..] jeg [var] på daværende tidspunkt [..] ærligt talt i syv sind om hvordan 

fremtiden skulle tegne sig for mig. Jeg var træt af universitetet og mine boligforhold, men 

vidste at jeg ville ud og rejse og gøre lidt mere ved musikken, så et nogenlunde vellønnet 

job var absolut en nødvendighed.” 

 
Her er det et rent tilfælde, at medhjælperen er havnet i institutionsverdenen. Det kunne lige 

så godt have været et andet sted. Denne medhjælper har søgt job bredt på det ufaglærte 

arbejdsmarked. Endnu en motivation er den der ligger i at bruge sit moderskab som 

indtægtskilde og samtidig få inspiration til forældreskabet derhjemme. 

”Jeg valgte at blive pædagogmedhjælper, fordi jeg synes det er et spændende job. [..] Da 

jeg startede som medhjælper mente jeg, at jeg kunne bruge min erfaring fra [mit barn] i 

institutionen – og så kunne jeg også få noget erfaring i jobbet som pædagogmedhjælper 

som jeg kunne tage med hjem og bruge i forhold til mit barn.” 

 
Det pædagogiske område fremstår ud fra materialet som et felt med stor åbenhed. Det er let 

at få ansættelse. Det er let at skabe sig en position og finde noget at gøre og få en rolle at 

udfylde. Det uformelle, den ligeværdige stemning og de store frihedsgrader åbner sig mod 

medhjælpere der er kommet ind i jobbet af meget forskellige grunde. I denne åbne og 

inkluderende praksis aftegner der sig også et komplekst billede af  pædagogen. 

 

Den professionelle pædagog 

 

Der er en stærk forventning om at pædagogen har, eller skal have, forstand på hvad hun gør 

og indtage en form for ekspertrolle med baggrund i sin uddannelse. Der er især en 

forventning om at pædagogerne har fuldt ud styr på udviklingspsykologien og derfor kan 

vurdere hvor vidt børnene er normale eller ej. Pædagogens faglighed træder tydeligst frem 

for medhjælperne omkring forældremøder, hvor der skal gøres rede for pædagogiske 

principper. Men det aktualiseres også i forbindelse med forældresamtaler, hvor man skal 

diskutere om der er problemer, hvad der kan være årsagen til dem, og hvad man kan gøre for 

at løse dem: 

”Der er nogle gange, hvis vi har haft forældresamtaler og lignende hvor pædagogen har 

lidt mere styr på hvad de [børnene] skulle kunne. [..] til forældremøder er det pædagogen 

der ligesom kører det. [..] Det er jo pædagogen der har været på kursus. Og det er hende 

der fortæller om det til forældremøder. Hvor os medhjælpere fortæller om dagligdagen og 
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de ting børnene skal i gang med [..] og mere praktiske ting. Det er lige der til møderne, men 

ellers synes jeg, vi har de samme arbejdsopgaver.” 

 

Også skriftligheden er pædagogernes stærke side: 

”Der er alligevel lidt forskel, når der skal skrives indberetninger og lignende, så er vi jo ikke 

med i det. Men pædagogen er også bedre til det der med at skrive. Hun er enormt god til 

det med at skrive. Nu skal vi lave et nyhedsbrev. Når hun skriver det, så skriver hun det 

ned en gang og så er bare skidegodt, hvor jeg tænker: Nej, hvis jeg skulle sidde og skrive 

sådan et nyhedsbrev, skulle jeg skrive det om ti gange for at det blev på den rigtige måde. 

Det er hun smaddergod til. Det får hun så også lov til.”  

 

Selvom hverdagen beskrives som i høj grad ens for medhjælpere og pædagoger, er det dog 

som hovedregel pædagogerne som går ud og ind for at tale i telefon, skrive breve osv. Men 

det er langt fra entydigt. Flere af medhjælperne har deltaget på lige fod med pædagogerne i 

forældresamtaler og kontakt til andre kommunale instanser. En tendens som går igennem 

materialet er, at medhjælperne i nogen grad ser pædagogernes særlige opgaver som noget 

der ikke handler om pædagogik, men snarere om at forklare den, forsvare den eller udføre 

administrativt arbejde.  

En medhjælper som regner med at uddanne sig til pædagog senere, fortæller om 

hvordan hun ikke har lyst til at blive: 

”Nu håber jeg i hvert fald ikke jeg går hen og bliver sådan en superpædagog.” 

Interviewer: Hvad mener du med en superpædagog? 

”Det er nogle: nu er de blevet uddannet og så er de faktisk de kloge. Sådan håber jeg da 

ikke selv, jeg bliver: ”Nu ved jeg altså lige mere end Jer!” Sådan håber jeg ikke, jeg bliver.” 

 

Pædagogerne skal altså efter medhjælpernes mening være i besiddelse af den nødvendige 

faglige indsigt og dygtighed (og er det til tider også). Samtidig må de ikke gøre noget stort 

nummer ud af deres faglighed. De må gerne være dygtige, men de må ikke være højrøvede 

og tro at de er eller kan mere end medhjælperne. En del af pædagogens dygtighed måles 

altså – af medhjælperne – i forhold til hendes evne til at skabe lighed og fællesskab med 

sine ikke- uddannede kolleger omkring arbejdsopgaven. En medhjælper skriver om dette: 

”Det værste ved jobbet er hvis man arbejder sammen med pædagoger der tror de ændrer 

hele verdenssituationen, og tror at man kan behandle børnene lige efter bogen. Det er det 

værste.” 

 

Ekspertise skaber efter medhjælpernes mening i nogle tilfælde en distance hos 

pædagogerne. Denne distance skabes ved at pædagogerne bruger fine ord. ”Pædagogerne 

analyserer”. Denne lidt tilbagelænede refleksion over hvad der sker og hvad forældre og børn 

gør, kammer efter medhjælpernes opfattelse nogle gange over i negativitet eller simpel 

bagtalelse. 

”De går ind og vurderer forældre som de ikke har noget på. De har ikke noget at bygge det 

på.” 
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Interviewer: Så du mener altså, at de simpelthen er fordomsfulde? 

”Ja. Ja!” 

Interviewer: Så de er hurtige til at sige: de er også…? 

”Ja, de er sådan og sådan.” 

[..] 

Interviewer: Kan det være når der er et problem med et barn, at de så tænker at det kan 

være fordi forældrene tæver hinanden tre gange om ugen? 

”Det behøver ikke en gang at være et problembarn.”  

Interviewer: Det er bare i det hele taget? 

”Ja.. [..] Ja som: Så du hvordan hun så ud i dag! Sådan er det.” 

Interviewer: Hvis de har noget grimt tøj på eller? 

”Det kan de sagtens finde på.” 

 

Netop fordomsfuld og nedgørende omtale af især forældre, fortæller flere af medhjælperne 

om som et stort problem blandt pædagogerne. De opfatter det som at deres teori er steget 

dem til hovedet, så de ikke behøver undersøge hvordan det faktisk forholder sig omkring et 

barn eller en familie. Det betyder, at der mange gange tales om forældre og ikke med dem. 

Netop på dette punkt ser medhjælperne deres helt store force. De mener, at de spørger om 

det de ikke forstår – af ren nysgerrighed eller uvidenhed. Nogle kan fx finde på godmodigt 

at smådrille forældre med at de har morgenhår eller at ungen er hysterisk og hvad mon de 

tænker nede i Brugsen, når han skaber sig sådan osv. Her er der en grundlæggende lyst til at 

samtale med forældrene i den daglige kontakt. Medhjælperne har ingen teori de skal 

forsvare eller en profession de skal legitimere. Men de kan godt lide at have kontakt med 

mennesker og få hverdagen til at glide. Det er en af de friheder som følger med ikke at have 

det overordnede ansvar og dermed være i fare for at blive opfattet som en kontrollant der 

kan finde på at indberette dårlige forældre til kommunen. På sin vis kan man sige, at selve 

det at have et godt forhold til forældre og børn er den centrale legitimering for 

medhjælperne selv. Den gode forældrekontakt er et mål i sig selv for medhjælperne, modsat 

for pædagogerne hvor denne kontakt ud over at have en egen værdi, også har en dimension 

af at være en af forudsætningerne for at bedrive pædagogisk arbejde i tilfælde af, at der 

opstår vanskeligheder2. Den form for nærhed og nærvær som har en værdi i sig selv, mener 

medhjælperne godt at nogle af pædagogerne, især de ældre, kan lære noget af.  

                                                           
2 Spørgsmålet berører den indberetningspligt, alle voksne i dette land har, hvis de 

opdager eller har mistanke om at et barn lever under belastende vilkår. Pædagogisk 

personale har som bekendt en skærpet indberetningspligt. Medhjælperne positionerer sig 

markant med en loyalitet overfor forældrene. Spørgsmålet er om denne loyalitet betyder, at 

børnene står uden medhjælpernes loyalitet i tilfælde af fx omsorgssvigt. Medhjælpernes 

selvforståelse som dem der står på barnets side i institutionen, begrænser sig måske til 

netop at gælde barnet i institutionen – og overlade stillingtagen til og indgriben i barnets 

hele situation til pædagogerne. Denne måde at tænke på har rødder i klassisk arbejderkultur, 

hvor man betragter myndigheder og indgriben udefra som farligt og uønsket. Man kan sige 
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Interviewer: Som du beskriver hende, så synes du faktisk hun har for meget distance? 

”Ja, og jeg ved ikke om det er fordi hun er professionel eller hvad. Det ved jeg ikke.” 

Interviewer: Synes du hun er god til at iagttage hvis der er noget i vejen med nogle børn 

eller hvis der er problemer i børnegruppen? 

”Jamen, der er hun god. Og det er også klart, hun har jo uddannelsen. Det er hun rigtig god 

til. Og hun kan også undre sig og sådan nogle ting…” 

Interviewer: Så hun kan hjælpe børnene på nogle andre områder? 

”Ja, hvis der er noget med ungerne, kan hun gribe fat i det. Men omsorgstingen, den er hun 

altså ikke lige så god til. Men hvis man ikke kan lide at være sammen med børnene, så 

synes jeg ikke man skal have sådan et arbejde.” 

Interviewer: Så det synes du i virkeligheden ikke hun skulle? 

”Nej, jeg synes hun skulle lave nogle andre ting.”  

 

At være en god pædagog eller en god medhjælper har ifølge informanterne at gøre med 

talent. Har man ikke talentet, så hjælper uddannelse ikke. Samtidig, så er der som her en 

tendens hos medhjælperne til at affeje det, pædagogerne bidrager med, som upåfaldende 

selvfølgeligheder – det skal de jo kunne, fordi de har uddannelsen. Det som er prisværdigt og 

som derfor anerkendes af medhjælperne, er det som har med varme, omsorg og talent at 

gøre. Medhjælperne har gennem mange år klaret sig udelukkende på talentet og dette talent 

er tæt knyttet til et stærkt engagement i børnene – og i visse tilfælde i kollegerne. 

Medhjælperne står solidt plantet i en omsorgstradition hvor varme og nærvær står i 

centrum. Medhjælpernes selvforståelse som medarbejdere med rødder i engagement, 

omsorg og snusfornuft, viser sig i de skrækhistorier der fortæller om, hvad der kan ske, når 

principper og teorier tager overhånd. 

”Den kolde pædagogik som man nogle gange møder, den kan jeg simpelthen ikke klare.” 

Interviewer: Hvad mener du med den kolde pædagogik? 

”Jeg føler bare at nogle mennesker som arbejder med børn, de bør ikke være der. Jeg har 

oplevet – det er heldigvis mange år siden. Det er godt det ikke er i dag, så havde jeg 

reageret meget voldsomt på det – en pædagog. Hun var uddannet. Hun tvang små 

vuggestuebørn til at spise en skive appelsin. De kløjs i det og de tyggede i det, det der seje 

skidt som ikke er til at have med at gøre. Og jeg sagde: Hvorfor skærer du det ikke over i 

to? Jamen, altså, det skulle jeg slet ikke begynde at blande mig i. Det skulle de kunne. Det 

var et af de første steder, jeg var. Jeg var bare rystet i min grundvold. Men overfor 

pædagogerne stiller man sig ikke op og sætter spørgsmålstegn ved det hun gjorde. Jeg er 

glad for at det ikke var i dag….. for så ville jeg fortælle hende hvad jeg mente. Det er jo 

ikke sikkert vi kunne blive enige, men altså, jeg havde ikke accepteret det. Så havde jeg; 

ja, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg havde dunket hende i hovedet. Hun lagde sågar også et barn 

ned og sove med det der appelsinsnudder i munden og der sagde jeg altså fra. Så sagde 

jeg: Hvis vi kommer ud og finder det barn dødt, så fortæller jeg hvorfor.” 

Interviewer: Hvad skete der så? 

                                                                                                                                                                     

at en form for klassesolidaritet med forældrene risikerer at slå tilbage mod barnet, som så 

på grund af voksensolidariteterne eventuelt lades i stikken. 
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”Der skete ikke en skid. Men det kalder jeg så kold pædagogik. Hvor jeg siger: Hun skal da 

ikke arbejde med børn.” 

 
Det mønster som viser sig her, peger på at pædagogen kommer til kort, hvis hun fremstår 

som analyserende, ikke snusfornuftig, eller hvis hun vurderer forældre negativt. Hvis hun 

begår fejl, er fordømmelsen af hende generelt hård, fordi hun burde vide bedre, når hun har 

”taget uddannelsen”, som det udtrykkes. 

 
 

Hvordan indgår man i personalegruppen? 

 

Ud over den meget store glæde ved børnene, samværet med dem og arbejdet omkring dem, 

spiller det en stor rolle for medhjælperne hvordan de behandles af kollegerne. Det har for 

fleres vedkommende været med til at afgøre, at de er fortsat med at arbejde som 

pædagogmedhjælpere. 

”Jeg kunne godt lide at man kunne komme med ideer og blive bakket op. Det var 

udfordrende, altså vi skiftedes til at komme med gode ideer…..Alle fik lov at komme på 

kursus og får lov at sige hvad de mener og hvad de synes og blive bakket op i det. ..Jeg er 

en haj til at komme med ideer, fordi jeg er kreativ og tit, så skal man kaste sig ud i noget 

nyt, ikke… Og det kan jeg godt lide, at man har den frihed.” 

 

”Der blev ikke gjort så meget ud af om det var pædagoger eller medhjælpere. Der var ikke 

sat en skillevæg op på den måde. Jeg kom da også med til nogle forældresamtaler” 

 

Generelt føler medhjælperne sig godt modtaget i institutionerne og ligeværdigt behandlet af 

pædagogerne. De fleste har dog også erfaringer med at der skabes forskelle, hierarkier og 

alliancer i medarbejdergruppen. Her viser det sig at spørgsmålet om hvor vidt man er 

uddannet pædagog eller ej først og fremmest har relevans, når der er en strategisk grund til 

det. I hverdagen er mange af arbejdsopgaverne de samme og man fremstår som ligestillede 

kolleger. Flere kan fortælle om hvordan de i årenes løb har indgået alliancer med pædagoger 

og på den måde dels har lært en masse og dels har opnået indflydelse og anerkendelse.  

En medhjælper fortæller om hvordan hun slog sig sammen med en nyansat, 

nyuddannet pædagog og var med til at sætte gang i en proces der forandrede mange af 

institutionens rutiner og pædagogiske principper. Den nyansatte pædagog bragte kritiske 

spørgsmål og debat ind i en institution der gennem mange år var præget af en stabil 

medarbejdergruppe med kendte og faste rutiner. I denne proces, fortæller hun, opstod der 

på et tidspunkt et forslag om at pædagogerne skulle starte en pædagogisk diskussionsklub. 

Klubben skulle mødes i sovetimen, mens medhjælperne så efter børnene. Medhjælperen 

fortæller hvordan hun i sit fagblad havde læst en artikel om hvordan medhjælperne holdes 

udenfor den pædagogiske diskussion. Artiklen delte hun ud til det personalemøde, hvor 

spørgsmålet skulle diskuteres og den pædagogiske diskussionsklub gik i sig selv. De 

pædagogiske diskussioner blev derefter henlagt til pauserne i personalestuen og til de 
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ordinære personalemøder. I medhjælperens fortælling om forandringerne i institutionen, 

ophæver hun skellet mellem pædagoger og medhjælpere. I stedet fortæller hun om alliancer 

der går på tværs af dette skel. Medhjælpere og pædagoger allierer sig med hinanden ud fra 

synspunkter, holdninger,  værdier, og især ud fra om de ønsker en åben debat, kritik og 

forandring eller om de ønsker konsensus, gensidig bekræftelse og stabilitet. For denne 

medhjælper medførte alliancen med pædagogen, at hun startede en personlig udvikling fra 

underordnet medhjælper med fuld tiltro til at pædagogerne altid gør det rigtige, til en 

medhjælper med kritisk sans og mod og lyst til at stille kritiske spørgsmål til den 

pædagogiske linie. Det foreløbige resultat er, at hun er startet på merituddannelsen med 

planer om selv at blive pædagog. 

En anden fortæller om, at da institutionen fik ny leder, var lederen meget overrasket 

over at dagordenen blev sat af de ældre medhjælpere og at det var fra dem, de nye ideer 

kom og ikke fra de unge pædagoger. Det peger på, at der på det pædagogiske område 

eksisterer et kompliceret forhold mellem viden og erfaring. Pædagogprofessionen har ud 

over en teoretisk basis, også en stærk praksistilknytning, og det betyder at medhjælpernes 

erfaring ikke kan afvises som irrelevant på grund af medhjælpernes manglende teoretisk 

funderede viden. Den medhjælper som forstår at lade sin erfaring spille sammen med 

pædagogens viden, kan tilsyneladende få stor indflydelse og kan gennem samspillet med 

pædagogen opleve et ikke ubetydeligt uformelt kompetenceløft. Dette er dog ikke 

systematiseret og er i øjeblikket afhængigt af tilfældigheder. Der kan også ske det, at 

medhjælperne finder sammen med hinanden og, som i det andet tilfælde, kører institutionen 

eller stuen helt på deres fælles snusfornuft, hvilket der er flere beretninger om. Hvad der gør 

udslaget og om resultatet er pædagogisk udvikling, personkonflikter eller stilstand, kan det 

imidlertid være vanskeligt at sige noget entydigt om. Men ud fra materialet ser det ud til at 

tilfældigheder spiller en stor rolle. Men det er karakteristisk at medhjælperne generelt 

forklarer den slags forløb som udtryk for personlige sym-  og antipatier. 

 

”.. kollegaer… Der er meget fnidder- fnadder på sådan nogle arbejdspladser.” 

 

 

At være på egen hånd 

 

Flere af medhjælperne har erfaring med selv at have ansvaret for en stue. Det har været 

positivt for alle at opleve hvordan man voksede med opgaven og efterhånden blev mere 

selvstændig. I sådan en konstellation, hvor medhjælperen på grund af sin mangeårige 

erfaring, bliver den der ved, den der kan, den der kender til, har de interviewede oplevet at 

de fik større selvtillid og selvværd og de fik et langt mere nøgternt blik på deres uddannede 

kolleger. Hvor de måske før nok havde følt sig anerkendt og værdsat for deres 

arbejdsindsats, følte de nu en egen indre styrke vokse frem af erfaringen med at kunne selv. 

SÅ svært og mystisk var det altså heller ikke, synes konklusionen at være. Det kan være 

vanskeligt at tolke hvad disse udsagn er udtryk for. Medhjælpernes referenceramme er den 
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ikke- uddannedes og de vurderer naturligvis deres egen arbejdsindsats og resultaterne af 

den i forhold til den videnshorisont, de har. For nogle medhjælperes vedkommende er 

resultatet, at en vis form for mild ærefrygt for pædagogerne er forsvundet. Konklusionen har 

i nogle tilfælde været, at vedkommendes talent og erfaring er nok til at opveje en 

pædagoguddannelse og at det derfor ikke er nødvendigt at videreuddanne sig. I flere andre 

tilfælde har denne erfaring sat medhjælperne i gang med at overveje videreuddannelse – 

måske fordi de fik erfaringer med at det kunne være nødvendigt med større indsigt, når man 

står med ansvaret selv. Her har flere af medhjælperne fået et ekstra skub af pædagogerne 

der har sagt til dem, at de faktisk er rigtig gode pædagoger – de skal bare lige ind og have 

lidt teori ovenpå. Denne holdning har disse medhjælperne gjort til deres egen. 

At daginstitutionerne har en flad struktur og en retorik der handler om ligeværd og 

ligestilling for alle i personalegruppen, er altså ikke ensbetydende med at medhjælperen 

entydigt oplever dette ligeværd. Dette ideal har sine rødder i de værdier som ligger i bunden 

af hele institutionsverdenen, og de handler om omsorg og inkludering ikke kun i forhold til 

de børn, man arbejder med, men også i tilgangen til forholdet mellem de forskellige 

personalegrupper. 

Ligesom institutionsverdenen i forhold til børn og forældre har udviklet 

magtudøvelsesformer som er indirekte og indkapslet i en venskabelig, uformel og varm 

omgangstone, er også personalets interne hierarkier præget af denne underforståethed. Men 

alligevel har alle erfaringer med at der i konkrete situationer eksisterer et overordnings-

underordningsforhold mellem pædagoger og medhjælpere. De væsentligste markører for 

pædagogernes overordnede placering, er forældresamarbejdet, ansvaret for det 

pædagogiske, det at kunne gennemskue når der er et problem med et barn, skriftligheden 

og kontakt med forvaltning og eksperter. Disse områder er på den ene side symbolske 

markører som af alle medhjælpere betragtes som både urørlige og unødvendige for dem. På 

den anden side betragtes de som et nødvendigt område som er pædagogernes, fordi 

pædagogerne er bedst til at udføre dem på grund af deres uddannelse – og dog. 

Flere medhjælpere har erfaringer med at de har iagttaget problemer hos børn, men 

at deres bekymring er blevet fejet af bordet af pædagogerne. Langt de fleste betragter det 

som udtryk for at pædagogerne ikke regner medhjælpernes overvejelser for noget. 

”Det værste ved jobbet er primært kollegialt relateret. Ofte er det svært at komme til 

orde og få gennemført sine ideer, da man ikke opfattes som en ”rigtig” seriøs faktor i 

personalegruppen, da jeg jo ikke er uddannet. Personligt er det dog de færreste af mine 

kolleger, jeg opfatter som mere kompetente end mig selv.” 

 

En anden fortæller om hvordan ingen, hverken medhjælpere eller pædagoger havde nogen 

viden, der satte dem i stand til at identificere et handicap hos et barn. Her var begge 

personalegrupper lige uvidende og magtesløse. En tredje medhjælper, som allerede har et 

dybt forhåndskendskab til den pædagogiske verden, har oplevet det samme, nemlig at hun 

har delagtiggjort sine uddannede kolleger i sin bekymring for et barn, men ikke vandt gehør. 

”Jeg gjorde blandt andet nogle iagttagelser [af] et barn, hvor jeg observerede. Jeg syntes 

at der skulle være grebet ind noget før. Der var nogle gange hvor jeg sagde: Prøv at se [..]! 
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Men [pædagogerne] var utrolig stressede og de så [..] ikke, det jeg så. Og det irriterede 

mig [..] for de kunne sagtens have gjort et eller andet fra starten af. Jeg tror egentlig ikke, 

det var fordi de tænkte, det bare var en medhjælper. Jeg tror bare det var fordi hun var 

optaget og de havde noget sygdom.” 

 

Her er det værd at lægge mærke til at denne medhjælpers fuldkomne identifikation med 

institutionsverdenen og dens grundværdier om lighed,  ser ud til at gøre hende helt 

afvisende overfor tanken om at der kan være tale om, at afvisningen af hende kan have med 

hendes arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige status at gøre. Hun tolker derfor 

afvisningen ind i de forklaringsmodeller som er relevante i en lighedskultur: det må skyldes 

tilfældige, uheldige omstændigheder som stress og sygdom. 

 

Erfaringer fra andre erhverv 

 
Flere af medhjælperne har andre uddannelser bag sig. Blandt informanterne spænder det fra 

sygehjælper til handel og kontor. Det ser imidlertid ikke ud til at medhjælperne i nogen 

større udstrækning mener at de bruger kompetencer fra deres andre uddannelser. I mindre 

grad kan de bruge indsigt i og erfaringer med sygdomme og regnskabsføring, men den 

primære kilde til brugbare kompetencer, er hobbyer og specielle interesser. Det er især 

musik, interesse for dyr og natur, håndarbejde og sport, medhjælperne oplever som vigtige 

kompetencer, de tager med ind i deres arbejde. Igen er det kompetencer som kan bruges 

direkte i samspil med børnene, der opleves som relevante. En kompetence eller 

erfaringsfond der fremstår som meget fremtrædende, er den der er vokset ud af selv at være 

mor. Moderskabet ser ud til at være den helt store kilde til indsigt for de medhjælpere, der 

selv har børn. 

 Her er dog en markant forskel, alt efter hvilken baggrund, medhjælperen 

har. De medhjælpere som har gymnasiale uddannelser og eventuelle videregående studier 

bag sig, markerer sig stærkt på mere akademiske færdigheder. Det gælder skriftlighed, at 

kunne bruge en computer, at kunne diskutere med baggrund i en problemstilling. Disse 

medhjælpere er ikke imponeret af pædagogernes dygtighed på disse områder. I materialet er 

eksempler på medhjælpere som har fået væsentlige funktioner i personalegruppen på 

baggrund af disse kompetencer. 

”Jeg synes det er værd at tilføje, at visse af de egenskaber jeg har tilegnet mig i 

gymnasiet, såsom retstavning og formuleringsevne, har været til stor nytte i noget af det 

stuen har lavet af papirarbejde, da der her har været meget tilbage at ønske.” 
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5. Fortællinger og feltarbejde – hvad bliver synligt når informanternes 

fortællinger og mine feltarbejdserfaringer spiller op til hinanden? 

 
En ting er hvordan medhjælperne fortæller om sig selv og deres arbejde. Noget andet er hvad 

der sker i hverdagen. Ligesom fortællingen af indlysende grunde er måder at fortolke, forstå 

og betydningssætte sig selv i verden, bærer også dagligdagens praksis på betydning – og 

der skabes betydning i praksis.  

I feltarbejdet oplevede jeg i første omgang kun én synlig forskel mellem pædagoger 

og medhjælpere: Medhjælperne var på stuen hele tiden, hvor pædagogerne havde opgaver 

som trak dem væk fra børnene. Jeg deltog i hverdagen på tre forskellige stuer. Forskellene 

var meget store og disse forskelle illustrerer forskellige grader af nivellering, tydeliggørelse, 

personliggørelse og professionalisering af positionerne i det pædagogiske felt. 

Balancen mellem nivellering eller tydeliggørelse af forskelle, 

underordningsmekanismer, personliggørelse og professionalisering skaber forskellige 

scenarier. Jeg vil her illustrere to, med henblik på at vise hvordan der skabes henholdsvis 

tavshed og ro overfor uro og debat. 

De pædagoger som ønskede det, var med i et efteruddannelsesforløb som gjorde at 

de var en del væk på kurser. Nogle af stuerne deltog i efteruddannelsesforløbet, andre ikke. 

På nogle stuer havde pædagogerne valgt det fra af forskellige årsager såsom travlhed, man 

havde lige været på kursus, private motiver, man mente det ville gå for meget ud over 

børnene.  

 

Uro og debat 

 

At pædagogerne har været væk, har i første omgang givet medhjælperne både et større 

ansvar og større arbejdspres. 

”Det har været hårdt for huset, fordi der også har været sygdom og man tænkte: Helt 

ærligt – kunne man ikke bare skrotte det lort! Det er dem, der er gået fra stuen og dem, 

der lige skulle lave et eller andet. Men det er en god investering på længere sigt. Det er jeg 

ret sikker på.” 

Interviewer: Også for Jer som ikke har været med? 

”Ja.” 

 

Medhjælperne sættes således under et større arbejdspres for at pædagogerne kan udvikle 

deres faglighed. I denne institution var der ledelsesmæssigt lagt op til en tydelig forskel på 

pædagoger og medhjælpere. Forskellen manifesterede sig for det første i at pædagogerne 

blev tilbudt efteruddannelse, og for det andet i den daglige praksis ved at pædagogerne var 

væk fra de daglige arbejdsopgaver i et relativt stort omfang. Denne forskel blev udnyttet 

ved systematisk og tydeligt at sætte kompetenceforskellene i spil. Det betød, at 

pædagogerne superviserede medhjælperne i deres arbejde. Det betød også, at det ikke var 

tabuiseret at tale om forskelle i indsigt og muligheder. Det oplevedes af begge parter som 
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en opkvalificering der gjorde alle dygtigere. I denne institution er der altså i forbindelse med 

efteruddannelsesforløbet, tydelige markeringer af forskellen mellem pædagoger og 

medhjælpere. Man forsøger at bruge forskellene til at skabe dynamik og udvikling, så alle 

bliver dygtigere. Medhjælperne får tilbudt respons som kan hjælpe dem til at blive mere 

reflekterede omkring deres samspil med børnene, og pædagogerne får mulighed for at 

afprøve deres nyerhvervede viden i praksis. 

En medhjælper fortæller om hvordan et stille hierarki blev blødt op i begyndelsen af 

efteruddannelsesforløbet: 

”Vi føler selv, at vi er et godt team. Pædagogen har også givet os nogle udfordringer. Vi 

har haft nogle samtaler med en terapeut, hvor vi snakkede om hvordan vi havde det på 

stuerne. [..] Det tror jeg gav os meget luft. Jeg tror det har hjulpet alle her.” 

 

Denne hjælp til at komme til at tale med hinanden uden at skulle underspille at der er 

forskel, har åbnet for at det bliver muligt for medhjælpere og pædagoger at tale om deres 

roller og hvad disse roller fastholder dem i af forventninger, pligter og begrænsninger: 

 

”Pædagogen føler selvfølgelig at hun er pædagog, så hun skal stå for hvad vi skal lave og 

der syntes hun at det kunne være fedt, hvis vi medhjælpere nogle gange tog og sagde: 

Skal vi ikke lave det?” 

Interviewer: Hun syntes I ventede for meget på at hun skulle tage initiativet? 

”Ja, og det er vi blevet meget bedre til. Nu føler vi at vi kan tillade os at sige: Skal vi ikke 

gøre det – eller: nu gør vi sådan. Vi var meget afventende før. Man tænker måske et eller 

andet sted: Hun er mere inde i det og hun har så sagt til os, at hun fx gerne vil være fri for 

rytmik, for det hader hun. Så siger vi: så laver vi rytmik. Man kan også godt selv se det. Så 

sidder man bare der: Hm, og venter på at hun…. Hvad skal vi nu? Ikke. Og det er jo forkert. 

For så kan vi vente i lang tid. Også hvis hun ikke er der, eller hun har noget hun skal lave.” 

 
Pædagogen prøver her – og lykkes – at involvere medhjælperne i planlægning og udførelse af 

pædagogiske aktiviteter. Det har frigjort pædagogen til en større grad af refleksion, 

kompetenceudvikling og iagttagelse. Det har også givet medhjælperne et selvstændigt 

ansvar for specifikke aktiviteter. Her har en tydeliggørelse af de forskellige kompetencer, 

bevirket at forskellighederne er blevet sat i spil på en måde så medhjælperne både har fået 

større indsigt i pædagogiske spørgsmål og en større forståelse for hvad pædagogerne kan 

bidrage med, og som medhjælperne ikke selv har forudsætninger for. Personalet fortæller 

selv, at de synes det har givet en langt større respekt og anerkendelse mellem de to 

medarbejdergrupper. Medhjælperne spørger pædagogerne til råds i forbindelse med 

problemer de har med bestemte børn og pædagogerne har en systematisk model hvorefter 

de rådgiver medhjælperne.  

Men det har været en vanskelig proces at nå dertil. I denne proces har medhjælperne 

til tider følt sig hårdt presset, ja næsten mistænkeliggjort. Det har ikke været nok at spille 

på at man havde et godt forhold til børn og forældre. Medhjælperne er blevet udfordret til at 

gøre sig ekstra umage og samtidig blive mere synlige overfor forældre og pædagoger. Det 
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har på den baggrund været debatteret hvor vidt det var forsvarligt at overlade ansvaret for 

børnene til medhjælperne. 

Interviewer: Var det ubehageligt at det kom op? 

”Jo, fordi der kom først et brev til ledelsen og det blev taget op på et 

forældrebestyrelsesmøde, hvor der blev snakket om os. Der var man sådan lidt hmpf [..] 

Og da det kom op på forældremødet, sidder man sådan lidt og ved ikke rigtig hvor man 

skal kigge hen, når den person sidder og siger, at hun er meget utilfreds med, at der kun er 

en pædagog på stuen. Nogle af forældrene sagde, at det kunne de slet ikke forstå, for de 

var jo glade for os. Så rejser man sig lige lidt op igen [..] Det er blevet trukket frem [af 

forældre, leder og pædagog] at det kører godt, børnene er glade og der er ikke nogen 

problemer. Men man går så også hele tiden og passer på, at man ikke skaber nogen 

problemer. At der ikke sker noget, så man bliver hakket over tuden. Det var vi meget obs 

på i starten [..] så lige siden har vi været bange for [..] bare træd et skridt forkert her, 

så…” 

 

Her ses hvordan medhjælperen føler sig sårbar og udsat ved den direkte påpegning af 

hendes medhjælperstatus. Hverken skriftligt eller mundtligt er der tale om en klage over 

noget konkret. Klagen tager fat i det principielle spørgsmål om hvor vidt det er forsvarligt at 

overlade et stort pædagogisk ansvar til medhjælperne. Alle fortæller at de er tilfredse med 

de medhjælpere der er på stuen, og alle er enige om, at der ikke er nogen problemer her og 

nu. Kritikken er principiel og har at gøre med medhjælperens status som ufaglært 

arbejdskraft. På trods af at denne status ikke er personlig, opleves det som et personligt 

angreb, når der peges på den. Denne reaktion fortæller noget om hvor stærkt lighedsidealet 

og forestillingen om institutionen som en hjemlig, ikke- hierarkisk struktur, hvor alle er lige 

gode, står ikke kun i medhjælpernes bevidsthed, men også blandt forældre, ledelse og 

pædagoger. I denne situation skete der det at pædagogers og ledelsens rolle som 

pædagogisk ansvarlige, blev tydeliggjort og vejledning og forpligtende sparring af 

medhjælperne kom i fokus. Man kan sige, at pædagoger og ledelse har indgået en symbolsk 

kontrakt som handler om, at de støtter medhjælperne – til gengæld skal de gøre sig umage 

og være åbne for den kvalificerede vejledning, de får. Man kan også sige, at disse 

medhjælpere har stillet sig til rådighed for at pædagogerne kan vejlede og vurdere 

medhjælpernes arbejde. Den massive fortælling i det samlede interviewmateriale om 

pædagoger som distancerede og kolde teoriforspiste kolleger som stort set laver det samme 

arbejde som medhjælperne, er i denne konstellation vendt til gensidig anerkendelse og 

medhjælpere der efterspørger, at pædagoger gør sig kloge på deres ikke- uddannede 

kollegers arbejde. 

 Jeg så blandt disse medhjælpere nogle mennesker som på en gang arbejdede meget 

ansvarligt, ambitiøst og med stor selvtillid – kombineret med en lidt bævende ydmyghed 

overfor opgaven og en stor anerkendelse af de indsigter som kunne hentes hos de 

uddannede kolleger. Disse medhjælpere havde været igennem en proces, de selv så som 

vanskelig, men med positivt resultat. Tydeliggørelsen af positionerne og de forskellige 

kompetencer og funktioner knyttet til dem, skabte her uro, dynamik og debat. 
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Her er det vigtigt at påpege, at selv i samme institution, er der stor variation. Fra 

stue til stue kunne jeg iagttage helt forskellige situationer, og positionerne som medhjælper 

og pædagog forvaltes langt fra ens.  

 

Tavshed og ro 

 
På en anden stue, hvor pædagogerne ikke deltog i efteruddannelsesprogrammet, var 

situationen anderledes. Her iagttog jeg to fænomener: 1) Nivellering og underordning 

gennem indirekte procedurer og 2) nivellering gennem forhandling om positioner. Jeg vil 

illustrere dem med konkrete eksempler.  

 

Nivellering og underordning gennem indirekte procedurer 

 

En pædagog vender tilbage efter en tids fravær. Medhjælperen har gjort nogle iagttagelser 

omkring et barn og er kommet frem til at der skal gives besked til forældrene om ændring af 

rutinerne omkring barnet. Hun spørger pædagogen om hun vil sige det videre til forældrene. 

Pædagogen svarer, at det vil hun godt, men hun vil lige se tiden an et par dage. 

Medhjælperen spørger hvorfor og pædagogen svarer, at hun er nødt til selv at se problemet 

for at kunne formidle beskeden videre til forældrene. Medhjælperen accepterer dette. Senere 

fortalte pædagogen mig, men ikke medhjælperen, at hun var uenig med medhjælperen. Ikke 

nødvendigvis i hvad hun havde iagttaget, men i hvad der skulle gøres. Ved at se tiden an, 

regnede pædagogen med at problemet ville løse sig af sig selv, så det ville blive som hun 

selv mente var rigtigst. ”Det er jo alligevel os pædagoger der har det sidste ord”, som hun 

sagde, ”men man behøver jo ikke at lave en konflikt ud af det.” 

En sådan lille episode kan tolkes i forskellige retninger. Det interessante i denne 

sammenhæng, er imidlertid hvordan pædagogen for at undgå klare markeringer og konflikt, 

vælger ikke at diskutere spørgsmålet med sin medhjælperkollega. For at slippe for debat, 

vælger pædagogen at gå en indirekte omvej for at nå sit mål. Det er både smidigt og 

hensigtsmæssigt, og det sikrer at pædagogen ikke risikerer at såre eller miskreditere 

medhjælperen, og betvivle hendes vurderinger og konklusioner. Hun er simpelthen ikke 

interesseret i at risikere at fremstå som en af de nedladende, distancerede, kolde pædagoger 

med teori på hjernen, som medhjælpere kan fortælle skrækhistorier om.  

Pædagogen må altså forholde sig til de mulige måder at positionere sig i 

samarbejdet mellem de to personalegrupper. Den meget centrale fordel ved denne måde at 

handle på er, at ideen om konsensus, ligeværd og ligestilling mellem parterne opretholdes i 

og med at forskelle i indsigt, kompetencer og ansvar bliver utydelige og underspilles. En 

væsentlig ulempe består i at diskussionen ikke finder sted og dermed har tendens til at 

tabuiseres i større eller mindre grad, eller bliver helt umulig.  

I en sådan situation etableres hierarkier mellem medhjælpere og pædagoger, 

samtidig med at der på overfladen er jævnbyrdighed. Det betyder ikke at hierarkiet er 

hverken entydigt eller fast, men det betyder at det er iklædt nogle former som gør det 
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implicit. En af konsekvenserne er, at enhver rider sine egne kæpheste. En anden, at 

underordningsmanøvrerne kan omtolkes af den enkelte. Da jeg i det efterfølgende interview 

med medhjælperen spørger om denne situation er et eksempel på at pædagoger 

underkender medhjælpere, afviser hun en sådan tolkning. Det handler snarere om at 

pædagogen skal give besked til forældrene fordi netop denne pædagog  tidligere havde haft 

kontakt med familien. Medhjælperens anmodning til pædagogen om at være budbringer kan 

tværtimod opfattes som en underforstået kritik af forhold som ikke er hendes ansvar. En del 

af de øvrige medhjælpere som har deltaget i undersøgelsen, har fortalt om at de har oplevet 

det som krænkende og desavouerende at pædagoger har blandet sig i aftaler, medhjælperne 

har indgået med forældre omkring et barn. Det overhovedet at blande sig i andres aftaler er 

således i sig selv at tage sig friheder og måske at komme med underforstået kritik.  

Begge parter får således en mulighed for at tolke situationen og forholdet mellem 

kollegerne ud fra sin egen position. Eftersom konflikterne undgås og underspilles, bliver 

disse forskellige perspektiver imidlertid ikke brugt til at etablere en dynamik omkring den 

pædagogiske praksis. Derimod skabes der tavshed og der opstår en tilsyneladende ro. 

Et middel til at opnå status og anerkendelse, og en målestok for den, bliver i sådan 

et implicit underordningsmaskineri, hvor populær man er blandt børn og forældre. I denne 

konkurrence står medhjælperne stærkt. Dels fordi de opholder sig al sin tid på stuen og 

dermed har mulighed for at dyrke den personlige kontakt med forældre og børn. Dels fordi 

de kan slippe for de mere ubehagelige dele af det pædagogiske arbejde, som fx at tage sig af 

problemer, føre de såkaldt vanskelige samtaler med forældre, argumentere for og diskutere 

pædagogiske spørgsmål. Medhjælperne har et mindre legitimeringspres på sig. Forældrene 

værdsætter i høj grad det at kunne fortælle små episoder fra barnets hverdag, kunne dele en 

glæde over barnet osv. Netop den idræt profilerer medhjælperne sig ved hjælp af.  

Pædagogerne forventes desuden at være i besiddelse af et passende overblik og 

dybere indsigt. Disse krav kan i en vis grad stå i et modsætningsforhold til den venskabelige 

form for uformel kommunikation der er idealet i institutionssammenhænge. I hvert fald til 

hverdag – for til forældresamtaler, møder og lignende stilles der desuden krav/forventes det 

at en tydelig professionsidentitet viser sig i form af overbevisende retoriske udtryksformer 

der kan vise pædagogens overblik og indsigt. Dog stadig med et menneskeligt ansigt. 

I sådan et implicit, nivelleringsscenarie bliver det i sig selv et mål at opretholde den 

gode stemning, den konfliktfri hverdag, samt den personlige, uformelle og hjemlige 

atmosfære. Stemningen bliver hyggelig, fredelig, intim og meget personlig. Forskelligheder, 

uenigheder, vanskeligheder osv. tolkes konsekvent gennem en optik der handler om 

forskelle i personlighed og temperament. Den personlige kemi bliver således en 

forklaringsmodel som gennemsyrer den måde, hvorpå personalet orienterer sig på 

arbejdspladsen, forholder sig til arbejdsopgaver, samarbejdsrelationer osv. Vurderinger af 

pædagogiske forhold bliver på den måde knyttet tæt til individet og bliver omgærdet med 

en form for urørlighed i og med at en kritik eller diskussion af præferencer, dispositioner, 

prioriteringer, vurderinger opfattes som personangreb. Når personlighed og arbejde knyttes 

så tæt sammen, kommer forestillingen om individets ukrænkelighed til at blokere for en 
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diskussion af sagsspørgsmål. Det betyder i anden omgang, at spørgsmålet om uddannelse 

og hvor vidt man er kvalificeret til at udtale sig, bliver irrelevant. Alle har lige ret til at udtale 

sig og alles argumenter er lige gode. Specifik faglig indsigt har ingen forrang, for almindelig 

sund fornuft og forholdet mellem sund fornuft og fagspecifikke kompetencer forbliver 

uklart. 

 
Nivellering og forhandlinger om positioner 

 
I et sådant scenarie foregår der i rummet fra tanke til handling en form for udjævning eller 

nivellering af de kompetence-  og uddannelsesmæssige forskelle. Sådan at forstå, at det ikke 

er kompetencer og uddannelsesforskelle i sig selv, der nivelleres – men på handlingsniveau, 

når kompetencerne skal appliceres, kan der ske det, at det bliver umuligt at anvende sin 

teori i praksis. Når alle på overfladen er lige, bliver det væsentligt at sprogbrug, debatniveau, 

pædagogisk praksis osv. har en karakter som gør at alle berørte kan rummes og føle sig 

hjemme. Pædagogisk arbejde handler om menneskeligt samspil og derved ligner det alt 

andet liv. Alligevel adskiller den pædagogiske verden sig fra resten af verden ved at det 

menneskelige samspil er professionaliseret eller gjort til genstand for lønarbejde. Eftersom 

pædagogisk arbejde kræver såvel viden, analyse og refleksion som empati, omsorgstalent og 

sund fornuft, er denne professionalisering underlagt krav og forventninger der stammer fra 

forskellige verdener. Dels fra en verden af viden og teoretisering, dels fra en verden af 

omsorg og praksis. Disse to verdener er ikke kun repræsenteret i pædagogen og 

medhjælperen som forskellige aktører på den pædagogiske scene. Men også i pædagogens 

egen faglighed ligger denne dobbelthed indlejret. Hverdagslivets omsorg og grundlæggende 

menneskelighed er således allestedsnærværende værdier i det pædagogiske felt. Disse 

værdier præger også synet på forholdet mellem de to medarbejdergrupper og det gør at 

medhjælpernes snusfornuft står meget stærkt. Hvordan man konkret positioneres og 

positionerer sig selv afhænger af den enkelte medarbejders evne til at skabe kontakter, 

spille sine kort og skabe synlighed og anerkendelse omkring sin person. I det følgende vil jeg 

med et konkret eksempel illustrere hvordan en medhjælper således positionerer sig. 

I forbindelse med at to faste pædagoger holdt op, var medhjælperen den eneste 

gennemgående professionelle på sin stue. I det efterfølgende forløb måtte medhjælperen 

forhandle om sin position, en forhandling hun selv opfattede som en kamp for sine 

rettigheder. I første omgang blev resultatet nivellering af forholdet mellem pædagoger og 

medhjælpere. I anden omgang skete der noget andet. Da der skulle ansættes to nye 

pædagoger, var udgangspunktet, at ledelsen gennemførte jobsamtaler og stod for 

ansættelsen af det nye personale. Medhjælperen accepterede ikke dette og fik udvirket at 

hun selv skulle deltage i jobsamtalerne. Vi talte om forløbet i interviewet. 

”Det kan godt være, lederen skal ansætte to personer som skal fungere med hele huset. 

Men det er ikke lederen der skal arbejde sammen med dem. Og det var jeg inde og sige til 

lederen, at uanset hvad, så skal jeg altså være med til samtalerne og være med til at 

sætte mit præg på hvem jeg skal arbejde sammen med. Men jeg fik også at vide, at hvis 
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der var en person lederen syntes var skidesød, og jeg på forhånd vidste at den person 

kunne jeg ikke arbejde sammen med, så kunne lederen godt finde på at ansætte hende.” 

Interviewer: Det sagde lederen til dig? 

”Ja, og så kan jeg jo godt se hvad det betyder..” 

Interviewer: Kom du så med til samtalerne? 

”Ja, det gjorde jeg” 

Interviewer: Men du fik også samtidig at vide, at det skulle du sådan set ikke bestemme? 

”Ja. Altså, det holdt hårdt. Souschefen måtte gå ind og snakke med lederen. Og det synes 

jeg heller ikke kan være rigtigt, at der er andre der skal snakke med lederen. Selvfølgelig 

er det fedt, at det resulterede i at jeg kunne komme med, men jeg har det bare sådan – 

altså fordi jeg er medhjælper så kan jeg [efter deres mening] ikke vurdere hvem jeg kan 

arbejde sammen med.” 

Interviewer: Så du skældte lederen rigtigt ud? 

”Jamen, jeg sagde de ting. Jeg spurgte også: Nå, men så er du ligeglad med at jeg kommer 

med min opsigelse. Så sagde lederen også til mig bagefter: Jamen, plejer jeg ikke at være 

samarbejdsvillig? Tror du så ikke også jeg er det i den her situation? Så sagde jeg: Jo, det 

håber jeg. Det håbede lederen så også.”  

Interviewer: Så du fik faktisk noget indflydelse alligevel? 

”Ja.” [..] 

Interviewer: Hvis jeg har forstået dig rigtigt, så blev det i praksis sådan, at du faktisk blev 

taget lige så alvorligt som de andre, men der kom nogle markeringer, som du synes 

virkede som om du ikke blev regnet for lige så meget som pædagogerne? 

”Ja, ja og jeg tror at hvis ikke jeg havde slået i bordet, så var jeg ikke kommet med. [..] 

Men det er jo en underlig situation at stå i, lige pludselig ikke at blive værdsat på sin 

arbejdsplads.” 

Interviewer: Men det endte ok? 

”Ja, ja.” 

 
Her ses hvordan ledelsen tydeliggør at det overordnede ansvar for større beslutninger ligger 

hos det pædagogisk uddannede personale. Imidlertid er ønsket om ligestilling og ligeværd så 

stærkt, ikke kun hos medhjælperen, men også hos leder, souschef og pædagoger, at lederens 

plan for ansættelsesproceduren justeres. Medhjælperens gennemgående argumentation 

drejer sig om vigtigheden af, at den personlige kemi skal passe mellem hende og de 

nyansatte. Hendes erfaring og lokalkendskab sætter hende i stand til at positionere sig på 

en måde så hun etablerer mulighed for en nivellering, hvor hendes argumenter er lige så 

gode som ledelsens. Hun har ingen argumenter som går på pædagogik, eller værdier i 

arbejdet med børnene. Lederens argumenter går derimod på, at der skal ske pædagogiske 

ændringer. Disse ønsker om pædagogisk udvikling er medhjælperen ikke interesseret i og 

redegør slet ikke for dem. Det der er væsentligt at lægge mærke til her, er hvordan de 

pædagogiske hensyn og argumenter helt mister betydning overfor de spørgsmål som 

kommer på banen i og med at medhjælperen sætter sig selv og sin person i spil. Det er et 

særdeles kraftfuldt overtalelsesmiddel, og lederen retter sig ind i forhold til det. 
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Det centrale spørgsmål for medhjælperen i striden, såvel som i jobsamtalerne, er 

ligestillingen mellem medhjælpere og pædagoger. Det viser sig også at være vigtigt for 

begge nyansatte pædagoger selv, på eget initiativ, til jobsamtalen at understrege, at de 

betragter pædagoger og medhjælpere som ligestillede. Det vil sige, at selve udgangspunktet 

for både ansættelse og samarbejde består i en værdimæssig nivellering af de forskellige 

kvalifikationer, kompetencer og erfaringer som henholdsvis pædagoger og medhjælpere har 

med sig. 

I det efterfølgende forløb blev nivelleringen i første omgang konsolideret. 

Medhjælperen blev den centrale person og skulle sætte de to nyansatte ind i arbejdet og de 

faste rutiner. Medhjælperen oplevede situationen som vanskelig, fordi hun både skulle have 

det overordnede ansvar for stuen, og samtidig kæmpe med at forhindre de nye i at komme 

susende med spørgsmål, kritik og forslag til hvad man kan gøre anderledes. I den proces 

hvor de nye kolleger arbejdede sig ind på hinanden, var parterne jævnbyrdige. I denne 

forhandling indgik erfaring overfor viden, på en sådan måde, at et udefra- blik der kritisk 

eller undrende spørger udfordrede et indefra- blik der forklarer og forsvarer. I denne proces 

blev henvisninger til personlig kemi og individuelle præferencer, erstattet med et krav om og 

et behov for eksplicitte argumenter som motiverer disse individuelle præferencer og rutiner. 
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6. Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger 

 
Sammenfatning 

 
Medhjælperne har været i centrum af denne undersøgelse. De har været undersøgelsens 

genstand, de har været informanter og deres arbejde har været undersøgelsens tema. Der 

har vist sig nogle billeder af pædagoger og af relationen mellem disse to. At forme sin 

identitet indebærer at man må man snakke om hvad man ikke er. Disse billeder har været 

medhjælpernes.  

Jeg har sammenholdt den fortalte verden med den praktiserede verden. På den 

baggrund har jeg udledt nogle mønstre af et mangfoldigt og både modsigelsesfuldt og 

modsætningsfuldt materiale. Jeg har dels fokuseret på disse modsigelser, der peger på 

medhjælperens indre ambivalenser, og dels på de modsætninger der peger på potentielle 

konflikter i institutionens sociale rum.  

Både pædagoger og medhjælpere er indbyrdes forskellige og det bidrager til at give 

det komplekse billede. Her skal medtænkes det forhold at informanterne varierer meget i 

alder (fra 21- 58 år). På samme måde varierer også de pædagoger, hvorom medhjælperne 

fortæller. De varierer i kronologisk alder (altså hvor mange år de er) og i professionel alder 

(altså hvor mange år de har været uddannet). Et mønster som tegner sig i fortællingerne er, 

at medhjælperne kan fortælle om ældre pædagogkolleger som de lægger afstand til fordi de 

er for fastlåste og yngre fordi de er uerfarne. Her er der noget der kunne tyde på, at det ikke 

så meget er den uddannedes kronologiske alder (altså hvilket år der står på 

fødselsattesten), men snarere uddannelsesalderen der gør en forskel. Medhjælperne kan 

fortælle om nyuddannede ældre pædagoger som har sat en positiv udvikling i gang i 

institutioner som har været lidt stillestående gennem en årrække. Nogle af medhjælperne 

har trivedes også før forandringen begyndte, men flere kan fortælle, at forandringerne har 

været til det bedre.  

Også andre forhold spiller ind på hvordan jobbet som medhjælper folder sig ud. Både 

medhjælpere og pædagoger har ikke sjældent erfaringer fra andre erhverv, hvad enten disse 

erfaringer er høstet som uddannet eller uuddannet. Også de pædagoger som medhjælperne 

fortæller om har ind imellem andre uddannelser med sig. Det ser ikke umiddelbart ud til at 

disse kompetencer har nogen fremtrædende rolle for arbejdet som medhjælper. Derimod er 

moderskab og fritidsinteresser i front. 

Det er vigtigt at huske på, at det man får indblik i i interviewene, er medhjælpernes 

syn på tingene og på sig selv. I analysen flytter jeg synsvinklen ud og dermed bliver noget 

andet synligt. Forholdet mellem medhjælpere og pædagoger er præget af de grundlæggende 

dilemmaer som gennemsyrer hele det pædagogiske felt, nemlig det at uddannelse skal der 

til – men uddannelse er ikke nok.  

I medhjælpernes personlige erfaringsfortællinger ligger en vis foragt for kundskab 

og viden. Men der ligger også en til tider overdreven respekt for pædagogernes kompetencer 

og der ligger nogle store forventninger til hvad pædagoger ved. Det er en klassisk figur 
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blandt mennesker som er mindre uddannede, at være splittet mellem disse to måder at 

betragte den mere uddannede på. Personlige egenskaber eller fejl som begås, tolkes af 

medhjælperne som en del af uddannelsens og professionaliseringens negative konsekvenser. 

Men der er også tegn på, at respekten for den uddannede og den relative underordning, har 

tendens til at lade disse overvejelser, kritikpunkter eller manglende forståelse for hvorfor 

noget gøres, være tavse eller måske indgå i samtaler mellem ligesindede.  

Det betyder at diskussionen om arbejdets indhold og mening bliver svær at tage, 

dels fordi institutionsområdet generelt har en konsensuskultur hvor det er vigtigt at være 

positiv og gensidigt bekræfte hinanden, hvilket kan føre til nivellering. Dels fordi det 

overordnings/underordningsforhold der reelt er forudsætningen for forholdet mellem 

medhjælpere og pædagoger, tabuiseres. Denne tabuisering har to indlysende årsager: 1) den 

der ligger i at dagligdagen er netop hverdagsagtig. Det pædagogiske arbejde består af 

mange rutiner og dagligdags aktiviteter. 2) den der ligger i at institutionsområdet i høj grad 

er en kvindekultur, hvor hierarkier skjules og gøres implicitte og personlige. Direkte og klar 

magtudøvelse og overordning er ikke noget som indgår i en pige/kvindesocialisering – heller 

ikke i dag (James 1993: 191- 200, 224- 225). Magtudøvelsen antager da netop 

personificerede former og inderliggøres som følelsesmæssige reaktioner, dårlig personlig 

kemi osv. (Thomas 1997). Den underliggende præmis er: Enhver skal kende sin rolle og 

position – så vi alle sammen kan lade som om vi er lige. Den direkte, tydeliggjorte 

magtanvendelse er uønsket (Heggli 2000: 139- 144, Hey 1997: 122- 141). 

Det er vigtigt at se dette identitets-  og nivelleringsarbejde i det system, hvori det 

indgår. Dette system har bestemte roller og positioner til rådighed. Disse roller og positioner 

befinder sig i et felt, hvor menneskelige relationer og samspil er gjort til genstand for 

professionalisering – en professionalisering som i sig selv står i et vist modsætningsforhold 

til hjemmets, familiernes og især forældrenes position (dog er også det modsætningsfuldt, 

som jeg har vist tidligere. Kjær 1997, Kjær 1998, Kjær 1999). 

Pædagogerne kan siges at repræsentere professionaliseringens ekspertposition på 

den enkelte arbejdsplads. I hverdagens samspil på den enkelte institution, indtager 

pædagogen en overordnet position i forhold til medhjælperne. Her vælger medhjælperne at 

positionere sig og profilere sig ved hjælp af en selvforståelse/selvkarakteristik der handler 

om at de er almindelige, naturlige, og umiddelbare mennesker hvis ægthed risikerer at 

spoleres gennem uddannelse. Det er en form for laugstænkning eller broderskabstænkning 

som imidlertid har klare klasseperspektiver, eftersom medhjælperne tilsyneladende deler en 

klassekultur, hvor personlige egenskaber symboliserer et klart alternativ til uddannelse. 

Eftersom begge parter befinder sig i et system, hvor man må indtage en rolle og hvor man 

grundlæggende har brug for både talent og viden, for at gøre et godt job, så positionerer 

medhjælperne sig i deres fortællinger ved hjælp af talent. Talentet er hvad de har at gøre 

godt med, og det betyder naturligvis at betydningen af dette talent må understreges.  

Det der tilsyneladende sker er, at rollerne som henholdsvis medhjælper og pædagog 

nivelleres. Er der tale om jantelovens triumf, eller om hverdagen der æder sig ind også på 
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pædagogerne? Er det så simpelt som medhjælperne fortæller? Næppe. Men på den anden 

side, så er fortællingerne fulde af modsatrettede pointer. 

Her befinder medhjælperne på merituddannelsen sig i et vadested: de har både 

skrækhistorier om hvor kold og ødelæggende uddannelse er/gør mennesker – og de har ny, 

teoretisk funderet indsigt som er i gang med at ændre deres verdensbillede. 

 
Konklusioner 

 
Undersøgelsen viser, at der findes en praktisk og teoretisk funderet tradition på 

daginstitutionsområdet. Denne tradition bæres af begge medarbejdergrupper, men med 

forskellige perspektiver på teori og praksis, pædagogik og omsorg. Medhjælperne er præget 

af en ambivalens i synet på arbejdsopgaven og forholdet til pædagogerne. På den ene side 

lægger de afstand til erhvervede skolekundskaber og fremhæver omsorgsaspektet. På den 

anden side er de fascineret af hvad indsigt kan bidrage med og føler sig uønsket udenfor. 

På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at der forekommer en nivellering 

mellem områdets forskellige aktører. Den opgave, daginstitutionerne er sat til at løse for 

samfundet, sammenfalder på en række punkter med opdragelse og familieliv. Opgaven kan 

derfor karakteriseres som et professionaliseret hverdagsliv. Disse lighedspunkter, i 

kombination med kulturen på området er med til at professionaliteten nivelleres med 

almindelige, mellemmenneskelige sociale relationer. Pædagogen står her i et dobbelt 

krydspres. Indefra i sin iboende faglige splittelse mellem omsorg og pædagogik. Udefra med 

en forventning om stadig stigende professionalisering og teoretisering fra politikere, 

forvaltninger og (nogle) forældre overfor en forventning om snusfornuft, omsorg og 

hverdagslogik fra medhjælpere og forældre. 

Undersøgelsen peger på, at denne nivellering indebærer at de teoretiske 

kompetencer, for at håndtere det sociale samspil mellem aktørerne, transformeres til et 

hverdagssprog. Med andre ord: snusfornuften kan deles af alle, mens teoretisk tilegnet 

kompetence ikke er tilgængelig for alle. Dermed får en specifik form for sociale relationer, 

nemlig et konfliktsky omsorgspræget, venskabeligt samspil, mellem aktørerne en vigtig rolle 

for skabelse af konsensus. 

Undersøgelsen tyder på, at hverken pædagoger eller medhjælpere er i besiddelse af 

redskaber som kan forvalte eller bruge de respektive medarbejdergruppers egenskaber, 

erfaringer og kompetencer på en for alle gennemskuelig og håndterlig måde. 

Studiet peger på, at praksisbaserede aktiviteter bygget på snusfornuft står centralt. 

Det henleder opmærksomheden på relationen mellem centralt udstukne intentioner om 

dagtilbudenes indhold og udvikling (som fx i Servicelovens § 8) og lokale implementeringer. 

Det rejser spørgsmålet: Bliver centrale målsætninger på grund af disse og andre mekanismer, 

aldrig eller kun vanskeligt implementeret lokalt? 

 

Fremtidsperspektiver 
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Det kan være hensigtsmæssigt at tænke begge medarbejdergrupper ind i efteruddannelses-  

og udviklingsplaner, hvor medhjælperes arbejdsopgaver og kompetencer tydeliggøres. Dette 

kan være med til at forebygge at der skabes enten nivellering eller kontraproduktive 

hierarkier. 

Det kan være hensigtsmæssigt at satse på efteruddannelsesmodeller og 

efteruddannelseskompetencer som kan kvalificere samspillet mellem teoretiske 

generaliseringer og konkrete fortællinger. 

Det kan være hensigtsmæssigt at arbejde på en øget kommunikation og afklaring 

mellem fagforbundene på området, i forhold til de foregående punkter. 

Det kan være hensigtsmæssigt ligeledes at arbejde med viden om 

nivelleringsmekanismer, personlige erfaringsfortællingers rolle i forståelsen af 

arbejdsmæssig identitet, modsætninger mellem personalegrupper samt konsensus-  og 

utydelighedskultur i forhold til Socialministeriet, med henblik på at informere og yderligere 

kvalificere arbejdet på dagtilbudsområdet. 

Der findes i fortællingerne en nærhedsdimension, som kunne udvikles eventuelt i 

medhjælperuddannelsen. Man kan overveje om fortælleseancer om medhjælperes 

jobmæssige identitet kan være med til at bevidstgøre medhjælperne om, hvilke typer af 

fortællinger de bruger om sig selv og deres uddannede kolleger. 

Forskningsmæssigt kunne det være væsentligt at undersøge hvor vidt 

medhjælpernes fortælling om at de tager sig af de oversete børn, kan genfindes i praksis. 

I et langtidsperspektiv, hvor dagtilbudsområdet er inde i en kvalitativ 

udviklingsproces (Jensen, Kjær og Nørgaard red. 2003, Smidt et al. 2002 og 2003), er denne 

medarbejdergruppe vigtig at tænke ind i processen. Hvis intentionen er at løfte og udvikle 

kvaliteten i dagtilbudene, er det vigtigt i den sammenhæng at overveje 

pædagogmedhjælperens professionalisering og erhvervsmæssige status. 

Kan man bruge medhjælperens rødder i omsorg, erfaring og snusfornuft på måder 

som medhjælpere, pædagoger og ikke mindst børn har større glæde af end i dag? 

Snusfornuften er væsentlig – den spiller en rolle, selv i forskningen. Men hvis pædagogerne 

skal kunne bruge medhjælpersnusfornuften til noget konstruktivt, kræver det en stærk 

pædagogidentitet. Det kræver at pædagogen er klædt på til at opfatte ”dumme spørgsmål” 

som en stadig kilde til eftertanke og udvikling. Det kan være at der er brug for, at nogen står 

udenfor pædagogdommen (Kjær 2000), så pædagogen får lejlighed til at forklare og 

reflektere over praksis. Det ser imidlertid ud til at den tavse implicitte utydelighedskultur 

skaber faste positioner i stedet for debat. Her får erfaring, personlighed og snusfornuft 

fortrin og sætter en dagsorden som alle må indordne sig under. 
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