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At lære at værdsætte DIVERSITET I DAGTILBUD 

 – professionel kompetenceudvikling i læringslaboratorier  
 

.  
Kan et kompetenceudviklingsforløb i læringslaboratorier føre til styrket professionel identitet, styrket 

pædagogisk arbejde i et helhedsperspektiv (EDUCARE) og styrket samarbejde mellem pædagoger, 

pædagogmedhjælpere og ledere – og vil dette øge værdsættelsen af diversitet blandt medarbejdere og børn i 

dagtilbud? Disse spørgsmål har en forskergruppe fra Aarhus Universitet i samarbejde med 

forskere og professionshøjskoler fra tre andre lande – Belgien, Slovenien og Portugal – 

undersøgt i et Erasmus+ projekt.  

 

I artiklen belyses den danske del af projektet, som er gennemført sammen med tre 

institutioner fra Randers kommune i en 8-månedersperiode i 2019-2020.  

 

Af  

Bente Jensen, Maria Marquard med bidrag fra Marianne Illeris Bundgård og Rikke Glassau, 

Randers  

 

FAKTA OM PROJEKTET 

 

Projektets titel:  VALUE – At arbejde med diversitet gennem et styrket samarbejde mellem 

pædagoger og pædagogmedhjælpere   

 

Bevilgende instans 

EU-Erasmus+, Europa Kommissionen 

 

Forskere 

Bente Jensen 

Maria Marquard 

Med indspil fra deltagende institutioner ved Rikke Glassau og Marianne Illeris Bundgaard. 

 

Deltagere i den danske del af projektet. 

Randers kommune. Tre repræsentanter fra tre institutioner i Randers kommune: Bækkestien, 

Harridslev og Solstrålen, der repræsenterede i alt 63 medarbejdere og 288 børn 

 

Deltagende lande i EU- projektet VALUE: Belgien, Danmark, Portugal, Slovenien 

 

Formål:  

Projektets formål er at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsforløb, der bidrager til at 

styrke professionel identitet, pædagogisk arbejde i et helhedsperspektiv (EDU-CARE) samt 

pædagogisk samarbejde mellem forskellige faggrupper, herunder fx ledere, pædagoger og 

pædagogiske assistenter og medhjælpere. Overordnet er det målet at undersøge, om denne 

tilgang til kompetenceudvikling øger værdsættelse af diversitet blandt professionelle, og om 

dette fremmer professionelles daglige arbejde med værdsættelse af diversitet blandt børn. 

Ledere deltager på lige fod med pædagoger og pædagogmedhjælpere i VALUE. En del af 

formålet er også at undersøge ledelsens rolle i forbindelse med organisering af dette 

kompetenceudviklingsforløb herunder at bidrage til at de demokratiske læreprocesser, der 

sættes i gang omsættes i dagtilbuddet.    
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Design og data: Studiet baserer sig på data fra 1) baseline måling gennemført fra 

projektstart,1 2) observationer af kompetenceudviklingsforløb (ved forsker og facilitators 

deltagelse i læringslaboratorier) og 3) fokusgruppeinterview med hver af de tre faggrupper: 

pædagogmedhjælpere, pædagoger og ledere fra tre daginstitutioner. 

 

 

HVAD VI VED – OM DIVERSITET I DAGTILBUD 

 

Diversitet blandt børn i det danske samfund hænger sammen med børnenes sociale miljø og 

baggrund. I denne artikel kobles diversitet til begrebet social ulighed, som drejer sig om, at 

muligheder og ’livschancer’ ikke er ’lige for alle’. Selvom der har været fokus på social arv 

og ulighed gennem uddannelse (skolen og videreuddannelse) i årtier, ser det ud til, at den 

sociale ulighed vokser, dvs. at problemstillingen med diversitet blandt børn er højaktuel 

(Jensen, 2020).2  

 

Dagtilbud har stor betydning for børn i deres opvækst og antages at være et sted, hvor 
grundlaget for social ulighed skabes, og hvor man risikerer at reducere muligheden for social 

mobilitet og fællesskaber med høj diversitet. Dagtilbud har tendens til at producere og 

reproducere sociale forskelle og diversitet ved fx at bygge dagligdagen på nogle 

pædagogikker og praksisser, der kan give nogle børn bedre muligheder, mens andre børn 

risikerer at blive placeret i en udsat position (Palludan, 2005).3 Sådanne mekanismer og 

magtforhold er ofte på færde, uden at de pædagogiske medarbejdere er klar over, hvad der 

mere præcist sker. I den danske del af VALUE sætter projektledere, facilitatorer og deltagere 

fokus på nye muligheder for forandringer ift. den omtalte diversitet ved at lægge op til 

refleksion om problemstillinger, der vedrører social ulighed, som ser ud til at reproduceres i 

praksis. I VALUE projektet søger vi at give muligheder for, at medarbejderne udvikler 

redskaber til at styrke social mobilitet ved at lære at værdsætte diversitet igennem 

refleksioner over diversitet og problemstillinger om ulighed.  

 

Som en del af projektet besluttede den danske forskergruppe sammen med forskere fra 

Belgien, Portugal og Slovenien at undersøge, hvordan professionel kompetenceudvikling, der 

skaber rum for at styrke alle medarbejderressourcer, kan bidrage til den nødvendige 

pædagogiske fornyelse, der skal til for at værdsætte diversitet både blandt de voksne og 

blandt børn. Konkret undersøges, om værdsættelse af diversitet blandt de voksne kan fremme 

værdsættelse af diversitet blandt børn. 

 

  

                                                             
1Jensen, B, Jager, Hulpia, H. Marques, Cardona, M.J., Van der Mespel S & Van Laere, K, (2019). Supporting the collaboration between 

ECEC core and assisting practitioners.   Baseline study in four countries (BE, DK, PT, SL). Copenhagen:  Denmark, DPU. 

https://www.VALUE-ecec.eu/?p=3900#top  

2 Jensen, B. (2020) Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning – tænkt forfra. I: 'Social ulighed og mobilitet i det 21. århundrede'. Bidrag til 

den danske debat. V. Niels Rosendal Jensen, Anne Larson, Christian Christrup Kjeldsen, Bente Jensen & Thomas Clausen (red.) Aarhus: 

Aarhus Universitetsforlag (Forthcoming) 

 
3 Palludan, C. (2005). Børnehaven gør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 

 

https://www.value-ecec.eu/?p=3900#top
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HELE ARBEJDSSTYRKEN UDVIKLES  

GENNEM KOMPETENCEUDVIKLING I LÆRINGSLABORATORIER 

 

Til projektets design for kompetenceudvikling er hentet inspiration i et litteraturstudie, der er 

gennemført i fællesskab mellem de fire lande.4 Litteraturen giver anledning til at antage, at 

mulighederne for, at pædagogmedhjælpere indgår i samarbejde på lige fod med pædagoger, 

hænger sammen med den måde, man arbejder med et holistisk læringsbegreb (Educare), dvs. 

integrerer leg, læring og omsorg, frem for – som vi ser det i mange lande – at skelne mellem 

læring og omsorg (Education and Care).5 Hvis læring reduceres til det kognitive, bliver det 

pædagogiske arbejde med børns udvikling set som et sammenhængende forløb reduceret. 

Dvs. hvis der skelnes mellem leg og læring, er der tale om en form for hierarkisering mellem 

opgaver knyttet til hhv. læring og omsorg, og dette kan føre til, at der kan der opstå en 

hierarkisering mellem faggrupper, der varetager de forskellige opgaver – hvor det er 

pædagoger, der arbejder med børns læring, er det pædagogmedhjælpere, der især varetager 

pasningsopgaver og herunder omsorg.6    

 

I Danmark har der længe, siden Lov om Pædagogiske Læreplaner (Socialministeriet, 2004), 

været tradition for, at dagtilbud arbejder med en holistisk pædagogisk tilgang. Det betyder, at 

alle medarbejdere i danske dagtilbud arbejder med det samme helhedsprægede syn på, at leg, 

læring og omsorg ses som et samlet hele. Den styrkede pædagogiske læreplan (Lov 2018) går 

endnu længere ved politisk at lægge op til, at dagtilbud udover at integrere omsorg, læring og 

leg også skal arbejde pædagogisk med barnets dannelse. I den sammenhæng defineres 

dannelse som ”en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier 

og viden i egen personlighed” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018, 17). 7  

 

Denne danske forståelse af dagtilbuds mål er der ikke den samme tradition for i de øvrige 

europæiske lande. Det er et af omdrejningspunkterne for VALUE at forsøge at styrke en 

integreret tilgang til læring, omsorg, leg og inklusion (EDUCARE). 

Men selvom der er forskelle på Education and Care, ECEC i de europæiske lande, hvad angår 

landenes politiske mål for dagtilbuddenes kerneopgaver, så er der tendenser, der er fælles for 

landene i Europa, i retning af at udvikle hele arbejdsstyrken inden for dagtilbud frem for at 

sætte fokus på kompetenceudvikling af enkelte individer eller få medarbejdergrupper (Urban 

el al. 2011).8  Både i Norden og i Europa ses tendenser til, at der i flere 

arbejdsmarkedssammenhænge lægges vægt på, at medarbejdere indgår i forløb præget af 

livslang læring for at kunne honorere nye krav og udfordringer på arbejdspladsen. Der er en 

øget interesse for at udvikle modeller for arbejdspladsrelateret, kontinuerlig læring med 

                                                             
4 Rutar, S., Jensen, B., Marques, A., Cardona, M.J., Van der Mespel, S. & Vanlaere, K. (2019). Supporting the collaboration between ECEC 

core and assisting practitioners. VALUE Literature Review in 4 Countries (BE, DK, PT, SL). Lubliana  

 
5 Kaga, Y., Bennett, J., & Moss, P. (2010). Caring and learning together. A cross-national study on the integration on early childhood care 

and education within education. Paris: UNESCO.  

Vandenbroeck, M., Urban, M., & Peeters, J. (2016). Pathways to professionalism in early childhood education. London: Routledge. 

 
6 Hulpia, H., Rosiers, L., Van de Weghe, J., Van der Mespel, S., Van Houtte, S., Verhaeghe, K. & Van Laere, K., (2020). Enabling 

educare and the collaboration between ECEC core and assisting practitioners. Experiences of two Belgian pilot schools. Ghent: 

VBJK. 

7 Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018). 

8Urban, M, Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazzari, A. and Van Laere, K. (2011) CoRe: Competence Requirements in Early Childhood 

Education and Care. European Commission: DG Education and Culture. Retrieved from:  http://ec.europa.eu/education/more-

information/doc/2011/core_en.pdf. Key data on ECEC, Eurydice. 
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henblik på at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde og fremme kompetenceudvikling 

blandt alle på arbejdspladsen. Det er for at bevare velfærdssamfundet nødvendigt, at alles 

ressourcer kommer i spil ift. konkrete udfordringer (Rennison, 2011).9 Om dette også gør sig 

gældende i dagtilbud, er endnu ikke undersøgt. Men interessen for, hvordan de forskellige 

aktører indenfor dagtilbud alle kan bidrage med vigtige perspektiver og ressourcer i 

kvalitetsudviklingen af dagtilbudsområdet, vinder frem, viser nylige studier.10   

 

Den danske VALUE case er et eksempel på, hvordan man inden for dagtilbudsområdet kan 

inddrage hele arbejdsstyrken i et samlet kompetenceudviklingstiltag med henblik på at styrke 

kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Et perspektiv, der allerede i 2014 blev understreget af 

Europa Kommissionen: ”European Quality Framework for ECEC” (2014):  ”Recent research 

conducted within the OECD quality project stresses that there is strong evidence to suggest 

that better educated staff are more likely to provide high-quality pedagogy and stimulating 

learning environments, which in turn foster children’s development leading to better learning 

outcomes”.11  

 

Det er i denne kontekst, at VALUE projektet er blevet til. De modeller for 

kompetenceudvikling, der er udviklet til VALUE i de enkelte lande, er bestemt ud fra det 

pågældende lands behov og tradition for kompetenceudvikling.   

I den danske case valgte vi læringslaboratorier som ramme for en samlet 

kompetenceudvikling. Dette valg uddybes og begrundes i det følgende. 

 

DANSK CASE  

 

Læringslaboratorier – en tilgang til kompetenceudvikling  

   
Læringslaboratorier forstås som en eksperimenterende kollektiv måde at arbejde med nye 

muligheder i praksis. Målet med brug af læringslaboratorier er at invitere deltagerne til at 

med- og samskabe fornyelse og bedre praksisser. Et læringslaboratorium kan defineres og 

udføres på forskellige måder (Jensen & Marquard, 2019,5).12 

I denne artikel definerer vi ’læringslaboratorier’ med inspiration fra tre tilgange: Den ene 

tilgang til læringslaboratorier er inspireret af Engeström (2013)13 og sætter fokus på 

forandringsprocesser. I modellen tager Engeström afsæt i en indledende problematisering af 

forhold i praksis, der kalder på forandring, samt en række processer, som leder til den 

ønskede forandring. Engeström bruger termen ’Forandringslaboratorier’ (Change 

laboratories) (2013, s. 242), som han beskriver (vores oversættelse) som ”en 

                                                             
 

 1Rennison, B. W. (2011). Polyfon ledelse. Afhandling præsenteret på Et snit gennem dansk ledelse - Det Danske Ledelsesakademis 2010 

konference, Aalborg, Danmark 
10 Plotnikof, M. (2015): Negotiating Collaborative Governance Designs: A Discursive Approach, The Innovation Journal: The Public Sector 

Innovation Journal, 20 (3), 1–22.  

Plotnikof, M. & Pedersen, A.R. (2019): Exploring resistance in collaborative forms of governance: Meaning negotiations and counter-

narratives in a case from the Danish education sector. Scandinavian Journal of Management, 35(4): online first.  

11 https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf, p. 28 

 
12 Jensen, B. & Marquard, M (2019). Concept paper and introduction of a case study - VALUE. Discussion paper.  

Uddannelsesvidenskabelig dag/18/9/2019. DPU, Aarhus University.   

 
13 Engeström Y. (2013). Collective Concept Formation as Creation at Work. I: A. Sannino & V. Ellis (2013). Learning and Collective 

Creativity. Activity-Theoretical and sociocultural Studies. (pp. 234-257) New York: Routledge 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
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interventionsmetode, der som mål har at udløse og fremme en ekspansiv læringsproces, inden 

for hvilken deltagerne analyserer modsætninger i eget handlingssystem og udvikler en ny 

model”. Engeström definerer dette som en innovativ læringstilgang i arbejdsteams. Selvom 

han ikke har anvendt denne tilgang i relation til forandringer i dagtilbud, finder vi den 

relevant som en strategi for, at alle medarbejdere deltager i en samlet læringsproces med 

udgangspunkt i en fælles problemstilling i praksis. Problemstillingen identificeres ved 

deltagernes refleksioner og analyser af praksisser ud fra et diversitetsperspektiv. Dette finder 

sted allerede i det første læringslaboratorium, og arbejdet med problemstillingen bliver 

omdrejningspunktet for det videre forløb.    

Den anden tilgang til læringslaboratorier er inspireret af Hviid & Plotnikof (2012),14 der har 

forsket i brug af læringslaboratorier i en dagtilbudskontekst. I denne tilgang forstås 

laboratorier som metode til at udvikle offentlige velfærdsområder som fx dagtilbud.15 I denne 

forståelse lægges vægt på dialog og samarbejde med en meningsskabende og 

mulighedsskabende effekt. Målet med læringslaboratorier er ifølge Hviid og Plotnikof at lade 

forskellige perspektiver og praksisser blive tydelige uden nødvendigvis at opnå konsensus. 

Den åbne dialog kan give aktørerne ny indsigt om eksisterende strukturer og måske åbne for 

at se forandringsmuligheder og nye løsninger på fælles udfordringer ift. social mobilitet.16 

Det er ved at synliggøre og beskrive forskellige forståelser af et fælles emne, og sammen 

skabe nye indsigter og handlemuligheder, at der potentielt kan skabes forandringer på et 

individuelt, kollektivt og organisatorisk plan i en given organisatorisk kontekst.  

 

Hviid og Plotnikof (ibid.) undersøger læringslaboratorier som forskellige former for 

kollaborative workshops. I disse workshops arbejdede deltagerne på tværs af fag og 

afdelinger med problemstillinger, som de selv fandt relevante at tage op med henblik på at 

skabe forandringer. Når vi henter inspiration i denne sidstnævnte tilgang, er det, fordi 

deltagerne i VALUE arbejder med forhold i dagtilbudskonteksten, som de aktuelt er optagede 

af, og som er karakteriseret ved at være komplekse. Forhold, som kræver en 

eksperimenterende og åben tilgang for at igangsætte forandringsprocesser i relationen mellem 

det subjektive og det inter-subjektive, og hvor dialogen bliver helt central. Lige netop 

udviklingen af en eksperimenterende, innovativ tilgang til komplekse udfordringer med fokus 

på diversitet er det, som VALUE projektet adresserer, og arbejdsformen lægger op til at 

arbejde med refleksion over ny viden og kritisk refleksion over, hvordan denne viden lægger 

op til at afprøve alternative former for interaktion og udvikling på tværs af kontekster. 

 

Ifølge det tidligere nævnte litteraturstudie gennemført forud for projektet17 har der ikke 

tidligere været tradition for at gennemføre efteruddannelse og kompetenceudvikling i form af 

læringslaboratorier på dagtilbudsområdet, som det er gjort i VALUE. I den danske CASE 

deltog ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere sammen i et kompetenceudviklingsforløb, 

som tog udgangspunkt i egen fælles praksis og havde fokus på at analysere og reflektere over 

egen praksis og udvikle og planlægge ny praksis. Indholdsmæssigt tog læringslaboratorier 

                                                             
14 Hviid, P. & Plotnikof, M. (2012). Nye muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud. En forskningsberetning om 

mangestemmige resultater fra laboratorier. København: CBS og Københavns Universitet. 

15 Plotnikof, M. (2016): Letting go of managing? Struggles over managerial roles in collaborative governance, Nordic Journal of Working Life 

Studies, 6(SI): 109-128. 

 
16 Plotnikof, M. (2015). Negotiating Collaborative Governance Design: A discursive approach. The Innovation Journal. The Public 

Innovation Journal 20 (3), 1-22. 

 
17 Rutar, S., Jensen, B, Marques, A., Van der Mespel S & Van Laere, K, (2019). Supporting the collaboration between ECEC core and 

assisting practitioners. VALUE Literature Review in 4 countries (BE, DK, PT, SL). Ljubljana: ERI. https://www.VALUE-ecec.eu/?p=3873 

https://www.value-ecec.eu/?p=3873
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begrebsmæssigt afsæt i de to tilgange, der er skitseret ovenfor. Endelig var vi inspireret af 

Bason’s tilgang ’MindLabs’.18 Hans tænkning om at etablere samskabende processer, som 

han kalder ’Cocreation for a better society’, giver en ekstra dimension i forhold til VALUE’s 

overordnede mål om at skabe nye praksisser i dagtilbud i relation til at modarbejde 

ulighedsskabende mekanismer. Bason starter forandringsprocesser med et Kick-off for alle 

involverede med henblik på sammen at udfordre status quo og søge nye veje gennem 

samskabelse. 

 

Læringslaboratorier i VALUE kan, som begrebet er skitseret her, ses som en arbejdsform, der 

er tilpasset en dansk tilgang til samarbejde og følger en dansk dagtilbudstradition for 

samarbejde, der er baseret på et demokratisk princip om, at alle fra dagtilbuddet involveres 

som ligeværdige deltagere. Det drejer sig om at samarbejde om at skabe nye ideer og føre nye 

ideer ud i livet i et arbejdsfællesskab, men det centrale er, at samarbejdet tager afsæt i en 

fælles refleksion over og problematisering af gældende praksis, og til dette startpunkt 

anvendte vi eksperimentmodellen. 

 

’Eksperimentmodellen’ er udviklet og afprøvet i et tidligere dansk projekt, VIDA (Jensen, 

2013).19 VIDA var oprindeligt et kompetenceudviklingsforløb rettet imod pædagoger og 

ledere (Jensen & Brandi, 2018).20 Modellen er i VALUE projektet tilpasset, så pædagoger, 

pædagogmedhjælpere og ledere alle kan arbejde eksperimenterende, både som en del af 

teamet og som ansvarlige for, at den samskabende arbejdsform efterfølgende kan videreføres 

i praksis i eget dagtilbud.    

 

Ud fra dette konceptuelle grundlag blev der organisatorisk arbejdet med læringslaboratorier i 

to fora: 1. Fælles Læringslaboratorie (Fælles LL) på tværs af tre institutioner og 2. Lokale 

Læringslaboratorier (Lokale LL), som fandt sted ude i de tre daginstitutioner.21  

 

Den organisatoriske model med LL i to fora, hvor arbejdet veksler mellem det fælles centrale 

på tværs af tre dagtilbud og det lokale, var tænkt som en involverende arbejdsform, der sigter 

mod at styrke subjektiv, inter-subjektiv og organisatorisk læring på et praktisk og et 

organisatorisk niveau. Intentionen med at sikre sammenhæng mellem de to fora var desuden 

at styrke implementering af ny viden, samt give oplæg til fælles tænkning og udveksling af 

nye indsigter fra de fælles LL i den enkelte daginstitution.  

 

Forskerne ekspliciterede fra starten det teoretiske afsæt for forståelsen af læring og det at 

arbejde i læringslabs for projektdeltagerne, herunder deltageransvar, kobling til praksis og 

samskabelse. Det at eksplicitere grundlaget og denne tilgang til arbejdsformen har stor 

betydning for både den organisatoriske planlægning og det konkrete arbejde i de enkelte LL. 

Det vigtige var, i tråd med det demokratiske perspektiv, at stræbe efter, at alle oplever sig 

involverede i og ansvarlige for den samlede udviklingsproces fra starten og gennem hele 

forløbet. Og i tråd med studiets begrebslige grundlag læringslaboratorier er der lagt vægt på 

at facilitere dialog og subjektive og intersubjektive processer gennem hele forløbet.   

                                                             
18 Bason, C. (2010). Leading Public Sector Innovation. Co-creation for a better society. Bristol: Policy Press. 

 
19 https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Forskningsprojekter/VIDA/VIDA_pjece_11.pdf 

 
20 Jensen, B. & Brandi, U. (2018). Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud. Resultater og diskussion baseret på et 

casestudie af en videns- og praksisbaseret innovativ indsats i dagtilbud. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr.3, 2018, 104-117.  

21 Fælles LL – her deltog én leder, én pædagog og én pædagogmedhjælper fra hver af de tre involverede daginstitutioner. I lokale LL’s 

deltog alle medarbejdere i den enkelte institution i de samme typer processer.  

 

https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Forskningsprojekter/VIDA/VIDA_pjece_11.pdf
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Praktisk gennemførelse og organisering  

Inden opstart havde projektleder og facilitator et møde med ledere fra de tre daginstitutioner 

samt dagtilbudslederen fra Randers kommune. Indhold og intention med VALUE projektet 

blev præsenteret og diskuteret i forhold til kommunens og institutionernes interesser, 

forudsætninger og visioner. I fællesskab blev den overordnede plan for VALUE forløbet i 

Randers fastlagt.  

 

Konkret var planen som følger: 

i. Et kick-off møde for alle ansatte (63 deltagere) fra de tre institutioner samt 

dagtilbudsleder. VALUE projektet blev præsenteret og diskuteret. Formålet med dette 

møde var at informere alle medarbejdere om projektet, at undersøge om de ville 

deltage, og om temaet øget inklusion og konkret arbejde med diversitet i 

børnegruppen gennem inddragelse af alle medarbejderes kompetencer blev oplevet 

som relevant. 

ii. Institutionslederne valgte deltagere til de fælles LL. Ud over lederen selv var to 

pædagogiske medarbejdere, dvs. en pædagog og en pædagogmedhjælper, valgt til at 

deltage. Tre personer fra hver institution deltog i de fælles LL. De repræsenterede 

hver deres faggruppe: ledere, pædagoger, og pædagogmedhjælpere.   

iii. På hver af de tre institutioner blev arbejdet med Lokale LL lagt ind i de 

mødestrukturer, man havde i forvejen. At bruge eksisterende mødestrukturer gjorde 

det realistisk og muligt at implementere ny viden, samt lave oplæg til fælles tænkning 

og udveksling af nye indsigter fra de fælles LL, så de kunne omsættes i afprøvning af 

nye ideer, analyse og refleksion i praksis lokalt. 

iv. I alt blev seks fælles LL gennemført – et LL pr. måned á hver 4 timers varighed. 

v. Mellem de fælles LL arbejdede deltagerne i lokale LL med at udvikle praksis i egen 

institution samt med at dokumentere arbejdet undervejs i processen. 

vi. Projektet blev afsluttet med et End-off meeting, hvor deltagere fra alle institutioner 

evaluerede projektet og præsenterede lokale resultater. Grundet praktiske 

omstændigheder valgte kommunen, at kun en tredjedel af de ansatte i institutionerne 

kunne deltage i End-off mødet.   

 

Pædagogisk, didaktisk arbejde i LL 

Arbejdet med de konkrete udfordringer ift. det fælles tema om ulighed og inklusion på fælles 

LL vekslede mellem: Strukturerede dialoger, hvor alle skulle tage ordet om den 

problemstilling, de havde identificeret i praksis; tværinstitutionelle gruppearbejder, hvor 

erfaringer og ideer ud fra deltagernes egne analyser af praksis blev udvekslet og udviklet; 

forskningsbaserede teoretiske oplæg om nyeste forskning ift. aktuelle temaer både 

indholdsmæssigt, fx om inklusion og de udfordringer, som forskningen har udpeget, og 

temaer ift. arbejdsformen, fx om analyse, evaluering og observation.  

 

Oplæggene blev afholdt af en forsker og gav inspiration til videre refleksion og undersøgelse 

af, hvordan forskning/teori kunne kobles meningsfuldt til praksis. Afslutningsvis på hvert 

fælles LL blev ny indsigt diskuteret i egne institutionsgrupper, og man tog beslutninger om 

næste trin i arbejdet i egen institution med forandringer ift. diversitet, social ulighed og 

inklusion.  Møderne i læringslaboratorier gav ny viden, indsigt, inspiration og ideer. Arbejdet 

med ’eksperimentmodellen’ gav en ramme for at systematisere og kvalificere det daglige 

udviklingsarbejde. 
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Oplægget til arbejdsprocessen i de lokale læringslaboratorier bestod i, at deltagerne hjemme i 

institutionerne skulle identificere en problemstilling relateret til problematikken om sociale 

forskelle og uligheder, som de ville undersøge og arbejde med at forandre i egen praksis.  

 

Deltagerne i de tværinstitutionelle gruppearbejder blev fordelt, så lederne var i én gruppe og 

medarbejderne i de to andre grupper. Dette var begrundet i en intention om at sikre udvikling 

på både et strukturelt organisatorisk og et praktisk niveau og med henblik på at reducere 

ledernes mulige betydning for medarbejdernes udtryk (magtperspektiv).  

I institutionsgruppediskussionerne var ledere og medarbejdere sammen med henblik på at 

sikre både de strukturelle forudsætninger for at arbejde med forandringer og den praktiske 

implementering. 

 

Indhold LL 

Arbejdet i LL tog som tidligere nævnt afsæt i ’Eksperimentmodellen’. 

Med eksperimentmodellen fik deltagerne redskaber til at arbejde målrettet og systematisk 

med en problemstilling, der i VALUE-projektet handler om værdsættelse af diversitet og øget 

inklusion i den pædagogiske hverdag. 

Deltagerne fik med eksperimentmodellen et værktøj til   

 At vælge og beskrive en aktuel og ’ægte’ problemstilling, som indeholder dilemmaer 

og som er udtryk for ’noget’ i praksis, man ønsker at blive klogere på og bedre til at 

håndtere. 

 At få indsigt i, hvad det vil sige at undersøge og observere, og hvordan man træner at 

se på problemstillingen i praksis fra flere perspektiver.  

 At reflektere alene og sammen med kollegaer. 

 At på denne baggrund i samarbejde med kollegaer at udvikle og afprøve nye 

handlemuligheder (eksperimentere). 

 At agere evaluerende ift. spørgsmål, der var sat op indledningsvist.  

 

 

 

Opsamlende kan arbejdet illustreres således 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forløbet – temavalg, roller og ansvar 

Lokalt LL 

- Bestemmer og 

beskriver konkret 

udfordring og aktivitet 

- Arbejder ud fra 

eksperimentmodel 

- Vælger udfordring, 

der skal bringes fra 

lokalt LL til det fælles 

LL  

 

Fælles LL x 6 

- Bringer konkret 

udfordring ind i 

fælles LL 

- Inspiration fra 

fælles LL  tilbage 

til egne lokale LL.  

 

Deltagere skriver 

personlige logs og 

refleksioner 

 

Koordinerende team på hver 

institution = de tre deltagere i 

fælles LL 
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Legepladsen som fokusområde 

Deltagerne indkredsede den problemstilling, de havde identificeret i deres institutioner i 

relation til det overordnede mål med projektet. Alle tre daginstitutioner valgte det samme 

overordnede undersøgelsesfelt og fokusområde, nemlig legepladsen. De valgte derpå at 

arbejde med forskellige problemstillinger, der knyttede sig til legepladsen. Begrundelsen for 

at vælge legepladsen var, at deltagerne ved de indledende analyser og refleksioner over, 

hvilken problemstilling i relation til det overordnede tema om diversitet og ulighed de ville 

tage udgangspunkt i, erkendte, at legepladsens betydning for det pædagogiske arbejde og 

inklusion var dårligere belyst end betydningen af det pædagogiske arbejde indendørs. 

 

Roller for deltagere  

Et grundlæggende princip for at arbejde med læringslaboratorier er deltageransvar og 

involvering. Deltagernes rolle er at deltage aktivt i hele processen. Dvs. at deltagerne er 

involverede og er både individuelt og sammen drivkræfter i at gennemføre alle processens 

faser: fra at analysere praksis, udvælge en problemstilling til senere at analysere situationer, 

der søges forandret, og til at identificere og udvikle konkrete nye tiltag, der skal medvirke til 

at skabe forandring rettet mod de ønskede mål. Det indebar, at deltagerne skulle lægge planer 

og fordele roller og opgaver. Rollefordelingen kunne ændre sig i processen, som fx da det 

viste sig, at deltagere, der ikke hidtil havde været vant til at indgå aktivt og på lige fod med 

de andre, ændrede sig som konsekvens af projektet. Derfor blev rollerne i nogle tilfælde 

justeret.   

 

Ledernes rolle 

Ledernes rolle i processen er at sikre rammer og tid til arbejdet, samt at støtte og opmuntre 

medarbejderne til at tage initiativer, deltage aktivt i diskussioner, samarbejde og at turde tage 

nye roller i det konkrete pædagogiske arbejde i eget dagtilbud.  

 

 

Facilitatorernes rolle 

Facilitatorernes rolle var at understøtte og skabe rammer for, at læreprocessen i de fælles LL 

gav mulighed for, at alle kunne deltage ligeværdigt. Det var også facilitatorernes opgave at 

give relevante teoretiske input, der medvirker til at øge kvalitet, indsigt og refleksion i 

deltagernes udviklingsarbejde. I læringslaboratorier set som ligeværdige, kollektive 

arbejdsprocesser er det afgørende, at alle deltagere bringer det ind i processen, som de ønsker 

at arbejde med. Derfor er det så vigtigt, at facilitatorer sikrer deltagernes mulighed for at 

skabe og tage ansvar for indholdet. Facilitatorerne skal skabe rammer, der støtter den 

deltagerstyrede proces med respekt for og fastholdelse af det overordnede tema i Value – 

diversitet, inklusion og social ulighed. Der er brug for facilitatorkompetencer, der omfatter 

både faglig viden om temaet (her diversitet og inklusion), samt viden og kunnen i forhold til 

at facilitere voksnes læreprocesser i arbejdet med LL.  

 

Intentionen med VALUE designet for kompetenceudvikling var at tage en bottom-up tilgang 

og at sætte fokus på deltagerstyring og deltageransvar i tråd med de tilgange til forandringer 

og læringslaboratorier, projektet tog udgangspunkt i (Engeström (2013), Hviid og Plotnikof 

(2014)). Derfor besluttede facilitatorerne, at input og respons ikke måtte blive til gode råd og 

anvisninger, men at fælles input skulle have en overordnet karakter, som deltagerne 

efterfølgende kunne anvende som ramme for refleksions- og diskussionsarbejde i grupper. På 

den måde kunne arbejdet i de fælles LL bidrage til, at deltagerne fik mulighed for at spejle 

deres erfaringer i det teoretiske grundlag. Dermed bidrager teoretiske oplæg med indsigt og 
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viden, der styrker deltagernes egen refleksion, handlekompetence og dømmekraft. Det kan 

være en kontinuerlig udfordring for facilitator ikke at falde i en ofte selvbekræftende rolle 

som ’eksperten’, men ’kun’ give rammer for og redskaber til, at deltagerne bliver ansvarlige 

og mere kvalificerede aktører i en egen mere vidensbaseret og begrundet praksis.  

 

De valg, der er truffet for VALUE i casen, er, at facilitator har givet plads til og tydeligt 

fastholdt, at det er deltagernes ansvar at bestemme indhold, reflektere over og tage 

begrundede beslutninger.  

 

Da det er samskabende læring, udvikling af deltagernes eget ansvar og fremtidige 

handlekompetence og deraf skabelse af bæredygtige forandringer, der er hensigten med 

denne form for læreprocesser, skal deltagerne ikke have leveret færdige svar fra ’eksperter’, 

men derimod redskaber til selv at gå i dialog, udvikle nye ideer til praksisser i regi af 

eksperimentmetoden, reflektere og sammen nå frem til nye indsigter. 

 

 

UDVALGTE EVALUERINGSRESULTATER  
 

Projektet har, som nævnt indledningsvis, til formål at undersøge, på hvilke måder denne form 

for kompetenceudvikling og læring har indvirkning på 1) professionel identitet, 2) en 

helhedsorienteret tilgang til børns læring og udvikling (EDUCARE) og på 3) samarbejde. 

Efterfølgende gives udvalgte eksempler på, hvordan de tre mål er nået. Evalueringen er 

baseret på data fra i) observationer, ii) fokusgruppeinterview med deltagerne fra de tre 

institutioner og iii) eksempler på forandringer, som er analyseret med afsæt i baseline 

undersøgelsen og de udviklingstendenser og potentialer, der er identificeret.  

 

STYRKET PROFESSIONEL IDENTITET   

 

Hvad har vi lært om en styrket professionel identitet? 

Professionel identitet blev i projektet defineret som den måde, pædagoger og 

pædagogmedhjælpere opfatter sig selv som professionelle, deres oplevelse af egne 

kompetencer, af anerkendelse fra ledere og kolleger og oplevelsen af at blive involveret i 

beslutningstagning i relation til det pædagogiske arbejde. Definitionen bygger på en tilgang, 

der lægger vægt på, at professionel identitet ikke er statisk men flydende og er stærkt påvirket 

af den måde, vi ser os selv, hvordan vi opfatter andre, hvordan andre opfatter os, og hvordan 

vi ses på fra samfundets side. (vores oversættelse)22  

  

Observationer af forløbet vidner om, at deltagerne lærer af det faciliterede samarbejde (de 

faciliterede læreprocesser), der blev sat i gang i de to LL fora.  Processen i fælles og lokale 

LL støttede progression i både pædagogers og pædagogmedhjælperes læreproces ift. 

oplevelsen af egne kompetencer, oplevelse af sig selv i relation til andre, oplevelse af 

anerkendelse og af at blive involveret.  

 

Pædagogmedhjælperne havde større og større tillid til situationen, og fik stadig større 

selvtillid ved at føle sig kompetente på en ny måde. Det viste sig i ændret adfærd i LL 

fællesskabet og i deres daglige praksis.  

                                                             
22 Beijaard, D., Verloop, N. and Vermunt, J. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Eucation. 

Vol. 20 (2): 107-128.  
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Et eksempel er fx den pædagogiske medhjælper, der pludselig kan se sig selv på en ny og 

mere handlekraftig måde, hvilket viser sig ved, at hun eller han fx rejser sig i en forsamling 

og bidrager med forslag til at igangsætte nogle konkrete nye pædagogiske praksisser i den 

efterfølgende eksperimentperiode.  

En leder udtrykker sine observationer sådan: ”NN sagde ikke meget på LL (det fælles LL) 

”men det var tydeligt, når vi kom hjem (i institutionen) – at hun tog ordet, tog initiativ på 

legepladsen, fik de andre med, kom ind på mit kontor og ville have praktisk sparring, Det 

ville hun aldrig have gjort før.” 

 

I de fælles LL viste progressionen sig også ved, at pædagogmedhjælperne i begyndelsen var 

mere generte, at de ikke sagde meget i de fælles diskussioner, men ofte kiggede ned og lod de 

andre tale. De var tydeligvis ganske urolige, da de nærmest blev ’tvunget’ eller opfordret til 

at tage ordet i dialoger. Men allerede i det andet fælles LL ændrede pædagogmedhjælpernes 

adfærd sig. De havde været meget engagerede i at arbejde med praksisudvikling gennem 

eksperimentmodellen ’hjemme i eget dagtilbud’ og selv at gøre erfaringer med at observere 

situationer og udfordringer på legepladsen. Det var tydeligt af stor betydning for især de 

pædagogiske assistenter, at læreprocessen i VALUE arbejdet tog afsæt i deres daglige 

praksis, i aktiviteter, de havde erfaringer med. De oplevede anerkendelse ved, at deres kendte 

praksis var udgangspunkt for ny læring, og at de havde relevant viden og kunnen, der bidrog 

ligeværdigt til det fælles udviklingsarbejde. Den tillid, de opbyggede undervejs, blev omsat i 

et nyt mod, også til fx at udtrykke den ambivalens, som de også af og til oplevede.   

 

Det var motiverende og gav mod til både at erkende svagere områder, at tale åbent om evt. 

ambivalenser og lære af det. Et eksempel:  

’At observere’ og spørgsmålet ’hvad er en observation?’ viste sig at være en udfordring for 

mange deltagere. Men det var samtidig erkendelsen af, at det at analysere, undersøge og 

observere mere systematisk var det, der skabte udvikling og fornyelse. Det var en AHA 

oplevelse især for de pædagogiske assistenter, men også for pædagoger og ledere. Den fælles 

erkendelse åbnede øjnene for betydningen af at observere og analysere, før man satte 

handling i gang for at løse et problem. Dette kvalificerede og nuancerede deltagernes 

forståelse af udfordringer og reelle problemstillinger og gav bedre ideer til praksisudvikling.  

 

Fx rejste en deltager spørgsmålet: ”Er ’handletvang’ den største hindring for at handle efter 

vores intentioner? Og udvikle de bedste løsninger?” Dette spørgsmål gav anledning til mere 

dybdegående fælles refleksioner over, hvad der skal til i udvikling af kvalitet i det 

pædagogiske arbejde og tidsperspektivet i dette.     

 

Opsummerende pegede evalueringen på, at en ny professionel identitet både opstod som øget 

selvopfattet kompetence men også som følge af en større anerkendelse fra andre deltagere, en 

anerkendelse, der styrkede den enkeltes mod. Observationer viste, at skiftet fra at være 

tilbageholdende til at ’turde’ stå op over for andre var et bemærkelsesværdigt skift for de 

pædagogiske assistenter. ”De tør stå op, og de opdager, at de har fået en stemme, og at 

pædagoger giver dem mere plads,” som udtrykt i et interview med leder. 

 

 

STYRKET SAMARBEJDE – OMSAT I NYE PRAKSISSER  

Gennem observationer, som deltagerne selv gennemførte på legepladsen, blev forandringer 

og forbedringer af praksis, de havde arbejdet med i længere tid, tydelige. Som en deltager gav 

et eksempel på: ”Når de voksne ’bare’ går rundt, vandrer børnene ’bare’ rundt, men hvis den 
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voksne er optaget af nogle praktiske ting, slutter børnene sig til dem eller starter aktiviteter af 

sig selv.”  

 

Det at arbejde systematisk med fælles observationer i praksis og fælles refleksion over, hvad 

man hver især havde oplevet i et praksisudviklingsforløb, motiverede deltagerne til fortsat at 

arbejde målrettet med observation. Det, der kendetegnede processerne, var, at de arbejdede 

sammen uden normative vurderinger, såsom hvad de ’burde have gjort’, men derimod brugte 

en mere analyserende og reflekterende tilgang til at vurdere, hvordan de nåede de mål, de 

havde sat sig.  

 

De besøgte hinandens stuer og fandt nye måder at introducere deres erfaringer med 

eksperimentet og diskutere arbejdet med hinanden på. Observationer viste, at deltagerne blev 

inspireret af effekten, de havde observeret, og resultaterne af praksisudviklingsarbejdet, fx at 

de oplevede, at børns nysgerrighed og ordforråd udvidedes, at der var færre konflikter blandt 

børn, og at der var flere børn, der nu turde deltage sammen med andre børn i både skuespil og 

samlinger. Sådanne indsigter var vigtige resultater, der motiverede deltagerne til at fortsætte 

denne arbejdsform. Især havde de reflekteret over ”vigtigheden af at være til stede, og i den 

sammenhæng blev effekten af ikke at være til stede meget tydelig”.  

 

I et dagtilbud valgte medarbejderne at ændre struktur og arbejdsfordeling på legepladsen for 

at styrke muligheden for, at de voksne kunne være maksimalt til stede (nærværende) under en 

aktivitet.  

 

At arbejde med forandringer ved hjælp af eksperimentelt design (via Eksperimentmodellen) 

medførte, at deltagerne i alle tre institutioner satte mere fokus på at tage afsæt i børnenes 

perspektiver, end de var vant til. De planlagde og justerede aktiviteter ud fra børnenes input 

og kommentarer. Nogle planlagde at gennemføre interviews med børn for at udvikle og 

kvalificere arbejdet yderligere. Især lederne, men også pædagoger og pædagogmedhjælpere, 

oplevede og udtrykte, at denne arbejdsform havde skabt værdi, som bidrog til højere 

pædagogisk kvalitet, blandt andet gennem at vægte større opmærksomhed på legepladsen 

højt, og at dette var til gavn for både børn og medarbejdere.  

 

Et citat fra et fokusgruppe-interview illustrerer dette:  

”En masse børn har vundet ved dette projekt – fordi vi har fået et andet perspektiv på vores 

samarbejde.”  

 

”De voksne er til stede på en anden måde på legepladsen, så det enkelte barn ikke længere 

går rundt alene.” 

 

Der er ifølge fokusgruppeinterviewene sket meget med denne form for udvidet samarbejde. 

Som en leder udtrykker det: 

”I mine huse har det (VALUE) gjort rigtigt meget. Ude ved mig er der ingen tvivl om, at det 

samarbejde og det at have en stemme, …… har rykket noget … At se nogen åbne sig op over 

for andre, …. og snakke om det, der sker... Det har givet rigtigt meget udviklingsmæssigt for 

både mine pædagoger og mine andre medarbejdere. Og så synes jeg også, ... NN tør selv 

sige, jamen jeg havde nok ikke turdet stille mig op sådan her før. Og XX hun havde det sådan 

i starten, ”at det var lidt svært, og hun er lidt genert”, … Selvom vi har fokus på, at alle har 

noget at skulle have sagt, jamen så kan en medhjælper sagtens skrive et referat.” 



13 
 

Og som en anden leder udtrykker det: ”Samarbejdet er blevet udviklet gennem projektet, men 

det er ikke så ligetil at varetage andre opgaver, end man er vant til. Det er noget, der skal 

understøttes igen og igen. Fordi man er nødt til at have en struktur på det. Fx hvis man skal 

skrive et referat, så for de fleste så kræver det noget øvelse. Hvis man er en 

pædagogmedhjælper på plus 50 og aldrig har skrevet et referat …. Det skal man øve sig på 

mange gange, før man er klar til det.” 

Samarbejdet er i VALUE defineret som det at ”være sammen om planlægning, udførelse og 

evaluering af aktiviteter” (Baseline, s. 51).23 Dette samarbejde kan karakteriseres som et 

professionelt læringsfællesskab, hvor deltagerne (alle faggrupper) deler erfaringer om 

praksisudviklingen og kritisk analyserer deres praksis på en reflekterende og inkluderende 

måde. Derved fletter diversitet sig ind i selve samarbejdet om udvikling i projektet.    

 

Opsummerende viser de udvalgte resultater af evalueringen, at der er sket et skift i 

samarbejdet, hvad angår pædagogmedhjælperes deltagelse, fra mere at have omfattet 

samarbejdet om at udføre opgaver, der var besluttet af andre, til at indgå i og blive en 

anerkendt deltager i alle tre dele af samarbejdet: Planlægning fra de første ideer, til udførelse 

og til evaluering af forløbet. Denne tredelte sammenhæng i samarbejdet er central, når målet 

er at styrke ligeværdighed i det pædagogiske arbejde, og hvis diversitet blandt medarbejderne 

skal værdsættes. Der er taget vigtige skridt på vejen i den danske VALUE case på dette 

område. Videre studier ville kunne uddybe, hvordan dette igangsatte forløb fortsat vil kunne 

udvikle sig. 

 

 

EDUCARE 

 

Som nævnt sigter danske dagtilbud ifølge nyeste Lovgivning (Den styrkede pædagogiske 

læreplan, Lov 2018) mod, at dagtilbud udover at integrere omsorg, læring og leg også skal 

arbejde pædagogisk med barnets dannelse (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018). Dette 

holistiske begreb om den pædagogiske kerneopgave er det, der i VALUE projektet er kaldt en 

EDUCARE tilgang.       

 

Evalueringen har vist eksempler på, at det styrkede samarbejde mellem faggrupperne også 

har berørt den pædagogiske tilgang til EDUCARE. Et par eksempler fra deltagernes udsagn 

illustrerer dette: 

  

”Det handler meget om de tiltag, der blev skabt på legepladsen hos os i X institution, og det 

har været med til at skabe overblik for børnene, når de kommer på legepladsen.”  

”Indendørs er det tydeligt – vi indretter vores rum indendørs i lege- og læringszoner, hvor 

det er tydeligt, hvor legoklodserne er henne, hvor dukkekrogen er henne osv.” 

På legepladsen er det nyt at tænke sådan. 

”Vi kan godt se, hvor gyngerne eller rutsjebanen er henne, men der er jo mange mellemrum i 

det, som er muligheder for at skabe aktiviteter.”  

                                                             
23 Jensen, B, Jager, Hulpia, H. Marques, Cardona, M.J., Van der Mespel S & Van Laere, K, (2019). Supporting the collaboration between 

ECEC core and assisting practitioners.   Baseline study in four countries (BE, DK, PT, SL). Copenhagen:  Denmark, DPU. 

https://www.VALUE-ecec.eu/?p=3900#top  

 

https://www.value-ecec.eu/?p=3900#top
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”Det har VALUE været med til at skabe et fundament for ... at vi nu skaber mere tydelighed 

for børnene, hvor der har været aktiviteter, fx hvis en voksen sætter en aktivitet i gang, at det 

er et tilbud på linje med gyngerne og rutsjebanen.” 

”Eller man kan også gøre det visuelt, som vi har gjort i den ene afdeling i XX. Hvor børnene 

kan se, hvad der foregår hvor.”  

Den mere holistiske tilgang, der søger både integreret leg og læring, men også at skabe 

tydelighed og rum, er noget, der er arbejdet med på nye måder i projektet. Det handler altså 

både om en holistisk tilgang til pædagogikken, men det handler også om struktur og nye 

former for arbejdsdelinger mellem medarbejderne, samt de erkendelser, der kan komme ud af 

det, ved at medarbejderne stiller skarpt på børnene og på relationerne på nye måder.  

”Vi har skabt en struktur, der gør det muligt både at trøste og at sætte gang i aktiviteter ved 

at fordele opgaverne. Det enkelte barn kan vælge den voksne, de har brug for.  

Projektets eksperimenterende arbejdsformer giver nogle erkendelser og gør det muligt at se 

nye sider af børnene og relationerne, som man måske ikke havde øje på før. 

”Så ja, jeg tænker også, vi har set nogle børn, som tidligere måske ... Ikke dem, der er gået 

rundt og har været kede af det, fordi dem tror jeg egentlig, at personalet har set, men de der 

gråzonebørn, der måske ikke har været i leg, men heller ikke har gået rundt og været kede af 

det, men måske alligevel har gået lidt for sig selv eller været lidt overladt til sig selv og 

måske typisk de børn, som ikke synes, at det har været fedt at være udenfor. Fordi de ikke 

ved, hvad de skal stille op med det rum, som XX beskrev tidligere. Hvad skal jeg stille op med 

det her? Der er nogle børn, der elsker at være udenfor, og det er, fordi de ved, hvad de gerne 

vil bruge rummet til sammen med deres kammerater eller måske også alene. Men der er dem, 

der ikke ved, hvad de skal bruge det til. Og dem tror jeg, at ... Eller det er det, jeg kan høre 

på personalerne, at dem har vi fanget op med de her projekter.” 

Eksemplet illustrerer, at de pædagogiske medarbejdere selv søger at blive mere klare på, hvad 

der er leg og læring, inklusion, relationer og dannelse, men også at dette er noget nyt, der skal 

arbejdes med.   

Opsummerende giver de udvalgte citater indtryk af, at styrken ved det fællesskab, der er 

bygget op gennem VALUE, netop er at samarbejde ud fra et holistisk læringsbegreb, som den 

danske Lovgivning lægger op til, og at tilføje en inklusionsdimension. Men det viser også, at 

der er behov for at lade denne form for forandring følge af strukturer, der understøtter nye 

arbejdsformer, og at arbejdet med den eksperimenterende tilgang, som dette ’nye’ indebærer, 

kræver noget af deltagerne.  

 

Udbyttet for børnene af den holistiske tilgang til pædagogikken, EDUCARE, er især, at der 

altid er nogen for børnene, at der er en voksen, der er ’tilgængelig’, og at de voksne har 

planlagt aktiviteter, som både rummer leg, læring og aktiviteter rettet imod inklusion. På den 

måde kan børnene uden videre involvere sig – og de børn, der måske tidligere ikke ville vide, 

hvad de skulle bruge udendørsrummet til, bliver ’fanget op’ af de her projekter. 

 

Læringslaboratoriers metodik bidrager til, at de voksne samarbejder om aktiviteter, der kobler 

leg, læring, dannelse. Derved bliver den kritiske refleksion og planlægning i fællesskaber til 

nye arbejdsformer, der kan understøtte inklusion blandt børnene.    

Ovenstående viser, at VALUE kan bidrage til det inkluderende pædagogiske arbejde, som er 

så centralt i forbindelse med diversitet i børnegruppen.    
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LEDELSE AF FORANDRING 

 

Lederne blev igennem projektet mere opmærksomme på deres egne roller ift. positionering af 

medarbejdere og indhold, og at VALUE kunne fungere som ledelsesmæssigt værktøj.  

 

En leder udtrykker, at det har stor betydning for de enkelte medarbejdere, hvordan hun 

håndterer ledelsesopgaven, og hvordan hun bruger projektet som redskab til at udvælge nogle 

’fyrtårne’, der skal medvirke i det samskabende VALUE-arbejde. Hun siger bl.a., at det ”at 

kaste lys på” er et vigtigt redskab for os i forhold til, hvem der vælges ud til de forskellige 

fyrtårnsprojekter. At være udvalgt, at komme ind i lyset, skaber en positiv forventning, der 

fremmer udvikling. Alle er mere med og bliver medskabende.” 

 

Udviklingen kræver ledelsens understøttelse, for at udviklingen skal ske fortsat, og det 

kræver ledelsesoverskud at ikke bare uddelegere til de ressourcestærke, som man ved kan. 

I VALUE er der helt klart tale om en bottom-up proces. Nogle kan lide det, andre synes ikke 

om det og ville hellere have mere konkrete anvisninger på, hvad de skal gøre. Men som en 

leder siger: 

 

”Det at vælge selv giver mening, og de er medskabende. Ledelsens største opgave er at 

fastholde balancen mellem ydre krav, rammer og retning og derfra sætte rammen for, hvad 

medarbejderne selv kan beslutte.” 

 

Projektet har medvirket til at styrke arbejdet med ’makkerskab mellem ledere’, som de selv 

udtrykker det. Makkerskabet, dvs. at udvikle nye samarbejder om ledelse, vil fortsætte efter 

projektafslutning og har betydning for en videre facilitering af nye samarbejdsformer i 

dagligdagen. Nogle af lederne udtrykte, at de i LL processen blev inspireret og engageret af 

de positive resultater, der kom af de nye initiativer i det konkrete pædagogiske arbejde. 

I et interview med en leder lægges endvidere vægt på, ”at det ikke må fremstå som, at det er 

VALUE alene, der har gjort, at de er der, hvor de er – men at VALUE har været en støtte til 

det videre arbejde.” VALUE har understøttet det at ’få alle med’, at øge kvaliteten i 

inklusionsarbejdet på legepladsen, at synliggøre betydningen af at ”kaste lys på 

medarbejderne.” Noget, som ifølge en leder har været i gang og undervejs længe. 

 

På spørgsmålet til lederne om, hvad der var de afgørende vigtige betingelser, der gjorde 

VALUE-læringsforløb mulige? eller med andre ord, hvad der skal til for at gøre det? svarer 

en leder: ”Ledelsesmæssig vilje, og i det ligger der jo også det at prioritere.” Det er ifølge 

lederen vigtigt at kunne foretage denne prioritering. ”Jeg ville da ønske, at jeg kunne lave den 

her proces hele tiden, men det er bare ikke virkeligheden, fordi det har vi ikke muligheden 

for.”  Projektet kan omsættes i praksis, så længe der er ledelsesmæssig vilje og det er muligt 

at prioritere.  

Men projektet har relevans i en tid præget af store forandringer, som en anden leder påpeger 

det: 

 

 ”Jeg kommer også til at sidde og tænke på, at ting forandrer sig jo hurtigt i de her år, og det 

eskalerer jo også nærmest. Og hvis man vil have ’VALUE for pengene’ her, så er man nødt 

til at få alle med. Det nytter jo ikke noget at have en medarbejder, der ikke kan følge med. …. 

Alle de nye tiltag, der skal til, er man nødt til at kunne tilegne sig, og det gør man bedst ved 

at deltage i den samtale, der foregår på en arbejdsplads, fagligt. Og det er jo sådan set det, 
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VALUE har sat i spil. Det er, at især pædagogmedhjælperne, men også pædagogerne, er 

blevet bedre til at samtale om det.” 

 

Denne leder er, som den forrige, helt klar over, at de udviklingsspor, VALUE har sat, også er 

nødvendige set i relation til nutidens dagtilbud. 

 

Disse forandringer og nye udfordringer stiller tydeligvis nye og andre krav til lederen, end 

lederen er vant til og måske uddannet til. Vi har identificeret, at ledere har behov for at 

udvikle nye lederroller og praksisformer. Det at lede gennem læringsfællesskaber og bruge 

metodikken i læringslaboratorier, der sætter læringsfællesskaber i fokus, sætter også nye 

dagsordener for ledelse i dagtilbud. En dagsorden, som kræver en eksperimenterende tilgang 

til det daglige arbejde og til praksisudvikling og professionel læring.   

 

KONKLUSION  
 

Konklusionen på artiklen er, at vi gennem VALUE har vist, at VALUE styrker professionel 

identitet, pædagogisk arbejde i et helhedsperspektiv (EDU-CARE), og samarbejdet mellem 

pædagoger og pædagogmedhjælpere gennem kontinuerlig læring og kompetenceudvikling 

igennem læringslaboratorier i dagtilbud.  

 

Artiklen tager udgangspunkt i forskning, der har vist, at social ulighed er en 

samfundsmæssige problemstilling, som det ikke er lykkedes at ændre. Det til trods for at vi 

lever i et velfærdssamfund, der søger øget lighed gennem uddannelse. VALUE projektet 

lægger sig op ad ”Den styrkede pædagogiske læreplan” særligt med fokus på det følgende 

mål: ”At det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det tager højde for børn i udsatte 

positioner, så trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes” (Dagtilbudsloven, 2018, 

paragraf 8, stk. 5). I dette projekt refererer begrebet dannelse til ”en dybere form for læring, 

hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed ” (Den 

styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold, Børne- og Undervisningsministeriet, 

2018, 17). Vores fokus på inklusion som en væsentlig del af opgaven knytter sig til denne 

målsætning om, at dagtilbud sigter imod at styrke alle børns potentialer, dvs. udvikler deres 

følelsesmæssige udvikling og sprog bedst muligt uanset opvækstbaggrund. VALUE 

projektets arbejde med diversitet og inklusion tager afsæt her.  

 

Dette arbejde kan gøres til genstand for fælles kompetenceudvikling og læring, og som det er 

vist her i artiklen, kan det fx ske gennem den metodik, som læringslaboratorier tilbyder.   

 

Vores tilgang til læringslaboratorier var en demokratisk eksperimenterende tilgang til 

samarbejde mellem flere professionsidentiteter i professionelle læringsfællesskaber. Centralt 

var det professionelle læringsfællesskab, hvor deltagerne løbende deler og kritisk analyserer 

deres praksis på en reflekterende, samarbejdende og inkluderende måde. Antagelsen, som 

ligger bag studiet, er, at det at lære at værdsætte diversitet i dagtilbud styrker 

læringsfællesskaber blandt professionelle og bidrager til at gå nye og eksperimenterende veje 

i det pædagogiske arbejde med diversitet og inklusion blandt børn.  
 

Som vi har vist i VALUE projektet i Randers, hvor deltagerne arbejdede systematisk med 

læringslaboratorier som metodik og koblede fælles og lokale læringslaboratorier, indebærer 

det, at den læring, deltagerne ’tilegner sig’, ikke bare er viden, som skal overføres til praksis.  

Det ’lærte’ handler om at tilegne sig nye samarbejdsformer, som betyder, at viden gøres til et 

fælles anliggende, og at viden og erkendelse er noget, man skaber sammen. Netop det fører til 
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ny fælles tænkning, refleksion, handlinger samt videre analyser.  Det sker på legepladsen, på 

pædagogiske møder og i dagligdagens relationer med forældre og børn. Ny fælles indsigt 

bliver transformeret ud i institutionerne, og bliver, når det lykkes, til gavn for en samlet 

organisatorisk læringsproces. 

 

De udvalgte eksempler, som er trukket frem gennem artiklen, illustrerer, hvordan de 

arbejdsformer, der er lagt op til i læringslaboratorierne, både styrker den enkelte 

medarbejders professionelle identitet og et nuanceret og sammenhængende pædagogisk 

arbejde med børnene. Desuden har vi set eksempler på, hvordan samarbejdet mellem 

faggrupperne er styrket. Vi har ikke inden for rammerne af dette projekt haft til hensigt eller 

haft mulighed for at evaluere effekterne på børn og inklusion. Men ud fra deltagernes egne 

vurderinger af de forandringer, der er sket både for dem selv personligt og i deres relation til 

kolleger og i samarbejdet i praksis, vurderer vi, at denne tilgang til kompetenceudvikling 

gennem læringslaboratorier, der inkluderer de tre medarbejdergrupper, også fremover vil føre 

til en styrket og mere reflekteret pædagogisk praksis. Dette antages at være til gavn for 

børnene og indebære et mere inkluderende pædagogisk læringsmiljø.  
 

Opsummerende ser vi som noget centralt, at det at arbejde i læringslaboratorier, der 

involverer flere faggrupper, åbner for flere perspektiver og løsningsmodeller. Professionelle 

identiteter, samarbejdsrelationer, leder- og medarbejderroller kommer i spil og kan være 

grundlag for fælles bæredygtig udvikling. 

 

Det centrale har også været at forstå to sider af læringslaboratoriet. På den ene side en 

tilgang, som er inspireret af Engeströms model for Change laboratories, som lægger op til, at 

man arbejder ud fra en identificeret problemstilling i praksis – dvs. at analyse af egen praksis 

går forud for forandring og samarbejde om forandring. På den anden side en samskabende, 

dialogbaseret workshop-tilgang til at arbejde med forandringer i den komplekse hverdag og 

evt. inddrage flere aktører. De to sider af læringslaboratorier har bidraget til denne models 

vægt på det problemorienterede, det dialogbaserede, det samskabende og eksperimenterende 

design for LL, der er anvendt her. Denne vægtning hænger sammen med en demokratisk 

tilgang til ledelse af medarbejdere, som studiet er baseret på.  

 

Det havde stor betydning for alle involverede deltagere, at tilgange, intention og principper 

var tydelige fra starten. Det medvirkede til at fastholde centrale principper, som fx at 

udvikling skulle baseres på en identifikation af en problemstilling, og at udvikling skulle tage 

afsæt i samarbejde og samskabelse mellem alle involverede faggrupper – pædagoger, 

pædagogiske assistenter og ledere. Dette princip understregede, at et højt deltageransvar var 

afgørende, hvilket fik konsekvenser for indhold, engagement og implementering, og dermed 

blev en forudsætning for udviklingsarbejdet. 

 

Desuden har vi i den internationale del af evalueringen også identificeret fem typer 

betingelser, der skal være til stede for at gennemføre sådanne forandringer: 1) Proces 

betingelser, 2) strukturelle betingelser, 3) ressourcer, tid og planlægning, 4) engagement, 

tillid og ejerskab samt 5) ledelse, der som vist ovenfor er helt afgørende.   

 

AFSLUTNING 

 

VALUE-projektet repræsenterer et vigtigt bidrag til etablering af bæredygtige ændringer, 

som der er behov for i dagtilbud, der søger at gå nye veje i relation til en uligheds- og 

diversitetsproblematik, som er adresseret her i artiklen. VALUE er et eksempel på at etablere 
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ændringer i dagtilbud gennem nye former for kompetenceudvikling i læringslaboratorier, der, 

som vist her, vægter tre aspekter lige højt: Professionel identitet, samarbejde og educare. 

Dette har taget afsæt i en teoretisk tankegang om, at voksnes læring og professionelle 

identitet ikke kan adskilles fra arbejdslivet. Ligesom læring og professionel identitet heller 

ikke kan adskilles fra relationelle og intersubjektive forløb, som læringslaboratorier gør 

muligt. 

 

Med dette projekt er der ikke lagt op til at pege på ’HOW TO DO’ strategier. Derimod er det 

for det første oplagt at videreudvikle den anlagte participatoriske tilgang til praksislæring, 

som her er udviklet og afprøvet i VALUE kompetenceudvikling i læringslaboratorier. Det vil 

for det andet være relevant at udforske tilgangen mere dybdegående, ved fx at studere 

praksislæring i et antropologisk perspektiv. Endelig for det tredje vil tilgangen kunne 

undersøges i et længerevarende perspektiv ud fra spørgsmålet: Hvor holdbare – bæredygtige 

– er de positive ændringer, vi har set eksempler på i den danske VALUE tilgang? 

  

Potentielle retningslinjer for denne tilgang vil skulle omfatte de forskellige trin, som er taget i 

anvendelse i de beskrevne LL og i VALUE processen: Den samarbejdende arbejdsform, der 

er udviklet i den danske VALUE-tilgang, fokus på processer og ideer til etablering af 

workshops og eksperimentelt arbejde. 

 

Fordelen ved at være en del af et internationalt samarbejde er, at egen tænkning om, hvordan 

der kan tages hånd om ulighed og diversitet i dagtilbud på en bedre måde, kan nuanceres og 

udfordres gennem samarbejdet. Vi har gennem den internationale del af VALUE lært af 

andre landes forskellige måder at arbejde med læreplaner/curriculum på, forskellige 

traditioner for samarbejde mellem faggrupper og forskellige tilgange til kompetenceudvikling 

blandt professionelle.  

 

Gennem den udveksling af viden og erfaringer, som VALUE har givet mulighed for, kan 

Danmark inspireres af de muligheder og begrænsninger i arbejdet med de problemstillinger, 

der har vist sig gennem samarbejdet med projektteams i de andre lande. Omvendt kan 

Danmark også bidrage med inspiration til de andre lande. Især da vi har forskellige 

traditioner for arbejdet med holistisk læring i dagtilbud og et mindre hierarkiseret samarbejde 

mellem faggrupper end det, vi har set i andre lande. 

 

For videre læsning kan henvises til projektets afsluttende evalueringer: 1) Den danske case 

(Jensen & Marquard, 2020)24 samt 2) Endline evaluering, der samler erfaringer fra de fire 

deltagende EU-lande i en kort rapport om de forskellige tilgange, der i det samlede projekt er 

taget i anvendelse til professionelles kollektive læreprocesser samt de resultater, der er 

identificeret i forhold til projektets tre hovedelementer: Professionel identitet, EDUCARE og 

samarbejde (Jensen et al., 2020).25    

 

 

 

 
                                                             
24 Jensen, B. & Marquard. (2020). Supporting the collaboration between ECEC core and assisting practitioners. Experiences of Learning 

Labs in the three Danish Pilot Schools.  Copenhagen:  Denmark, DPU. https://www.VALUE-ecec.eu (forthcoming). 

25 Jensen, B, Jager, Hulpia, H. Marques, Cardona, M.J., Van der Mespel S & Van Laere, K, (2020). Supporting the collaboration between 

ECEC core and assisting practitioners.  Results of pilots on three core concepts: Professional identity, educare approach and collaboration. 

Endline Evaluation (BE, DK, PT, SL). Copenhagen:  Denmark, DPU. https://www.VALUE-ecec.eu (forthcoming)  

 

https://www.value-ecec.eu/
https://www.value-ecec.eu/
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TAK TIL  

Tak til alle deltagerne i de tre pilotinstitutioner, i de fælles læringslaboratorier og i de lokale 

institutioner. Tak til Randers Kommunes dagtilbudsledelse for at give support og støtte i form 

af at give deltagerne mulighed for at deltage i hele forløbet med den tid og energi, der ligger i 

det.  

 

Tak til lektor Mie Plotnikof Aarhus Universitet (DPU) som på baggrund af sin ekspertise 

inden for forskning i nye muligheder for samarbejde i styring og organisering af dagtilbud, 

har bidraget til artiklen med konstruktiv og kritisk fagfællebedømmelse.  

 

Med henblik på at sikre projektets relevans og kvalitet på et aktuelt arbejdsmarkedspolitisk 

niveau er etableret en stakeholder gruppe bestående af relevante aktører inden for området: 

FOA, BUPL, KL, B-UVM, EVA, BØRNS VILKÅR, børnechefen i Randers kommune og 

institutionsledere fra Randers. Desuden afholdes et fælles afsluttende seminar med fokus på 

formidling af projektets resultater i en større sammenhæng. Tak til bidrag fra alle i 

Stakeholdergruppen ved møder.  

 


