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INDLEDNING
Det er et omstridt spørgsmål, om pædagogers arbejdsområde udgør en profession. Et 
skridt på vejen til at belyse og at tage denne diskussion er at beskrive og analysere pæ-
dagogers vidensformer og karriereforløb. I denne artikel indkredses pædagogers vi-
densformer og karriereforløb udfra spørgsmålene: Hvilken viden trækker pædagoger 
på i deres professionsudøvelse? Hvorfra kommer denne viden? Hvilke faktorer har 
indfl ydelse på den viden, der indgår og tilegnes i professionsudøvelsen? Spørgsmå-
lene diskuteres udfra en model, der søger at indkredse den indfl ydelse som politisk 
fastsatte rammer, systematisk viden, dagligdags viden samt pædagogers biografi  har 
på pædagogers professionsudøvelse. 

Artiklen bygger på forskningsprojekterne Professionslæring i praksis (Bayer og 
Brinkkjær 2003), Læreres og pædagogers professionslæring og karriereforløb i pæda-
gogisk praksis (Bayer og Brinkkjær 2005). 

 
PÆDAGOGPROFESSIONEN I ET HISTORISK OG SAMFUNDSMÆSSIGT 
PERSPEKTIV
Institutionaliseringen af opdragelses-, undervisnings- og socialiseringsarbejdet er 
sket over fl ere århundreder og må ses på baggrund af store forandringer indenfor 
samfund og arbejdsmarked. I takt med denne udvikling blev pædagogers arbejde 
i løbet af sidste halvdel af 1900-tallet et selvstændigt professionaliseret område. En 
udvikling, der bl.a. spejler, at arbejdsområdet blev samfundsmæssigt anerkendt. Man 
kan derfor i dag godt se det pædagogiske arbejdsområde, som en ’statsprofession’ 
(Selander 1989) eller en ’velfærdsprofession’ (Hoel 1997).

 Samfundsmæssigt bidrager pædagogprofessionen, sammen med en række andre 
professioner, til samfundets kulturelle reproduktion og sociale integration. De pæ-
dagogiske professioner (lærere og pædagoger) arbejder indenfor institutioner, der er 
beskæftiget med en slags overførsel ”..der aktivt eller neutralt, villet eller utilsigtet, 
med særlige pædagogikker eller uden, overfører noget, der principielt ligger uden for 
dem selv, f.eks klasse, race, køn, etnicitet m.m.” (Bayer og Brinkkjær 2003, s. 42).

Set i et professionssociologisk perspektiv (Parsons 1951, 1954) konstitueres en pro-
fession af en række karakteristiske træk:
– omfang af professionens monopol på arbejdet
– grad af autonomi
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– etisk kodeks
– en uddannelsesbaggrund rettet mod arbejdsområdet
– et medlemskab af samme faglige organisation samt
– en faglighed og vidensformer baseret på mere eller mindre systematisk teori. 

Denne karakteristik er dog ikke nødvendigvis hensigtsmæssig. Det bør f.eks ikke 
glemmes, at selvom selve ordet profession har kirkelige rødder1, er begrebet så at 
sige ikke faldet ned fra himlen. Både fag og profession er historiske produkter og 
dermed ”… en social konstruktion, der er resultatet af en bestemt gruppes sociale 
udgrænsning og fremstilling af sig selv som gruppe” (Bourdieu og Wacquant 1992, 
side 222). Der er tale om en opstilling af en række kriterier og klassifi kationer, som 
meget ofte har et stærkt normativt og ideologisk islæt. Hoyle og John (1995) peger 
f.eks på, at lægerne blev anvendt som ’paradigmeprofession’ dvs. som forbillede for 
nærmest alle efterfølgende professioner. Derfor har lægeprofessionen haft stor ind-
fl ydelse på rækken af kriterier. Repræsentanter fra Chicago skolen (bl.a. Lortie 1975, 
f.eks side 80) har endvidere polemisk anført, at kriterierne vedrørende en professions 
særlige vidensformer ofte er stærkt overdrevne, og at mange arbejdsopgaver indenfor 
en given profession sandsynligvis udmærket kunne udføres kompetent af mennesker 
med en mindre formel uddannelse end den, der hævdes at være en forudsætning. 

Det følgende skal ses som et forsøg på at diskutere, hvorfra pædagogprofessionen 
henter sin vidensbasis og hvilke faktorer, der har indfl ydelse på dette. Dermed berø-
res en lang række professionskriterier (autonomi, etisk kodeks, uddannelse, faglig-
hed og vidensformer)

Nedenfor præsenteres en model, der kan ses som et bud på et portræt af pæda-
gogprofessionen med henblik på, hvordan man kan indkredse nogle væsentlige – i 
pædagogisk praksis sammenhængende – faktorer, der klassifi cerer og rammesætter2 
pædagogers vidensformer.

1 Ordet kan føres tilbage 
til ’erklære offentlig’ + ’af-
læggelse af ordensløfte’ 
(profeteri og profes).

2 Begreberne ’klassifi kation 
og rammesætning’ er hen-
tet fra Bernstein (2001). 
Klassifi kation henviser til, 
hvad disse vidensformer 
består af. Rammesætning 
henviser til, hvordan disse 
vidensformer sætter sig 
igennem i pædagogisk 
praksis. I ’Professionslæ-
ring i praksis. Nyuddan-
nede læreres og pædagogers 
møde med pædagogisk 
praksis’ (Bayer og Brink-
kjær 2003) uddybes disse 
begreber.
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Det er vigtigt at påpege, at der selvfølgelig er mange andre faktorer, der påvirker 
pædagogisk praksis. Formålet med ovenstående model er først og fremmest at ind-
kredse en række eksterne faktorers indfl ydelse på pædagogisk praksis. I det følgende 
uddybes de fi re faktorer. 

Pædagogisk praksis

Pædagogarbejdets 
vertikale diskurs 
– vedrører professionalismens referen-
cer til og træk på en mere eller mindre 
systematisk vidensbasis, ekspliciteret 
viden, professionsviden.

Pædagogarbejdets 
horisontale diskurs 
– vedrører professionalismens 
vidensbasis forstået som 
dagligdags, kontekstbundet, 
segmentarisk, mundtlig, 
stiltiende, hjemlig og lokal

Biografi  
– vedrører rekrutteringen til pæda-
gogprofessionen, professionslæring, 
karriere baner i professionen.

Politisk fastsatte 
rammer 
– vedrører pædagogisk 
arbejdes kontekst, ramme-
faktorer, monopol og autonomi.
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POLITISK FASTSATTE RAMMER

Størstedelen af pædagogerne er offentligt ansatte og arbejder indenfor politisk sty-
rede og fi nansierede kommunale institutioner. Selvom der ikke er særlige autorisa-
tionsordninger inden for det pædagogiske arbejdsområde, har pædagoger i vid ud-
strækning erhvervsmonopol på pædagogstillinger. I mange institutioner fi ndes der 
også en del ufaglærte (pædagogmedhjælpere m.m.), hvis arbejde af mange vurderes 
som mere eller mindre identisk med pædagogernes (Bryderup 2000).

Institutionerne får gennem de politisk fastsatte rammer et vist pædagogisk spille- 
eller frirum. Sagt med andre ord har pædagogiske institutioner en relativ pædagogisk 
autonomi. Det har af mange politikere og af pædagoger været set som en forudsæt-
ning for at opfylde institutionernes formål og mål. Den relativt store indfl ydelse på 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdet i institutionerne er givetvis en af år-
sagerne til, at langt de fl este pædagoger er meget tilfredse med deres arbejde (PLS/
Rambøll 2002). Mange pædagoger oplever, at deres arbejde også rummer en indre 
belønning3, eller sagt på en lidt karikeret måde, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. 
Man kan sige, at der pædagogiske arbejdes rammefaktorer (curriculum/læreplaner, 
administrativt og juridisk system jf. Lundgren 1981, Dahlberg og Åsen 1986) på den 
ene side har været medvirkende til og har bygget på en dannelsestradition om, at pæ-
dagoger skulle have en relativ autonomi for at løse deres opgaver. Rammefaktorerne 
muliggør med andre ord pædagogisk praksis. 

På den anden side styrer, begrænser og regulerer disse rammefaktorer også pæda-
gogisk praksis og sætter dermed også betingelserne for de forskellige udfald af den 
pædagogiske praksis. Set fra dette perspektiv kan man sige, at pædagogisk praksis i 
vid udstrækning også bestemmes af f.eks normeringer, fysiske rammer, antal børn, 
lokalområdet og børnenes sociale oprindelse m.m. 

Pædagogisk arbejde er dermed indlejret i et spændingsfelt mellem autonomi og 
fremmedbestemmelse, og det har stor betydning for pædagogers professionalisme 
og professionalitet. Indenfor de senere år har der bl.a. været et øget social- og ud-
dannelsespolitisk pres på den pædagogiske autonomi, dels i form af kravet om lære-
planer, dels i form af et øget krav om dokumentation for, hvad der kommer ud af de 
pædagogiske aktiviteter i daginstitutionerne. Dette har indenfor andre professioner 
været anset for deprofessionaliserende tendenser (Hargreaves 2000).

3 Lortie (1975) skelner 
mellem arbejdets indre 
belønninger dvs. f.eks 
livgivende relationer til 
børn og kolleger og ydre 
belønninger dvs. magt, 
prestige og penge. 
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DEN VERTIKALE DISKURS I PÆDAGOGARBEJDET

Begrebet vertikal diskurs betegner en systematisk vidensstruktur dvs, teorier, der ofte 
er udviklet i en videnskabelig sammenhæng. Denne vidensstruktur kan enten være 
hierarkisk ordnet eller af mere løs seriel karakter (n1, n2, n3 etc.). Det nærmeste man 
kommer en hierarkisk ordnet vidensstruktur er indenfor naturvidenskaberne. I dag 
fi ndes der næppe en profession, der rekontekstualiserer en vidensbasis på baggrund 
af en systematisk hierarkisk vidensstruktur dvs. en videnskabeligt begrundet praksis. 

Det er væsentligt at påpege, at det for mere eller mindre systematiske vidensstruk-
turer gælder, at de ikke omsættes direkte i pædagogisk praksis. Der foregår en rekon-
tekstualisering (Bernstein 2001), hvilket vil sige, at de ressourcer og faktorer, der er 
etableret og udviklet i én social sammenhæng omplaceres og transformeres i pædago-
gisk praksis.4 Med rekontekstualisering sker der en slags omplacering fra en kontekst 
til en pædagogisk kontekst. Set i et historisk og læreplansteoretisk perspektiv hænger 
det bl.a. sammen med, at det man skal lære og kunne i en kontekst nødvendigvis og 
af mange forskellige grunde må tilegnes i en anden. 

Det at noget, der ’ligger udenfor’ f.eks videnskaben fysik, forvandles til noget ’in-
denfor’ f.eks natur og teknik, kan ses som en grundbetingelse for, at der er tale om en 
pædagogisk institution, idet sådanne institutioner kan ses som et samfundsmæssigt 
og politisk svar på, at det ikke lader sig gøre at lære det, der skal læres i den sam-
menhæng, det skal bruges. Hvis pædagogiske institutioner ikke rekontekstualiserer 
noget, er der ikke tale om en pædagogisk institution5. Dette er selvfølgelig langt fra 
den eneste grund til institutionaliseringen af opdragelsesarbejdet. Pædagogiske insti-
tutioner er også en følge af store forandringer indenfor arbejdsmarkedet. 

I folkeskolen fi ndes skolefag, der indholdsmæssigt i vid udstrækning er pædagogi-
ske modifi kationer af videnskabs- og lærerseminariefag. Derfor er lærerprofessiona-
lismen i et vist omfang relateret til den faglighed, de forskellige skolefag repræsente-
rer. I pædagogiske institutioner trækkes der også direkte og indirekte på fagområder 
udenfor institutionerne, men disse områder kan ikke i større omfang direkte relate-
res til forskellige videnskabsfag. 

Desuden indgår en lang række aktiviteter, der mere er inspireret af håndværks-
mæssige og kunstneriske områder.

 Endelig foregår en række aktiviteter, der i vid udstrækning lægger op til, at børnene 

4 Dette hviler på den ikke 
særligt overraskende forud-
sætning, at pædagogiske 
institutioner i vid udstræk-
ning henter deres rationale 
udenfor sig selv, og det at 
pædagogprofessionens 
faglighed ikke produceres 
og reproduceres alene af 
pædagogerne.

5 Interessant nok gælder 
dette ikke nødvendigvis 
for arbejdspladsplacerede 
uddannelser som f.eks 
praktikken i pædagogud-
dannelsen, speciallægeud-
dannelsen, erhvervsud-
dannelser. Dette hænger 
bl.a. sammen netop med 
det arbejdspladsplacerede, 
hvor det er arbejdets orden, 
der er udgangspunkt for 
læringens orden.
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gør noget af sig selv, f.eks leger, og det adskiller sig ikke i større omfang fra, hvad de 
kunne fi nde på at gøre derhjemme. 

Kun få indenfor det pædagogiske arbejdsområde vil i dag hævde, at praktisk udøvel-
se af pædagogfaget ligger direkte i forlængelse af forskellige former for systematisk, 
abstrakt og hierarkisk organiseret viden. Noget tilsvarende gælder for andre MVU-
erhverv. Indenfor skoleområdet skal man tilbage til slutningen af 1970’erne for at 
fi nde skole- og læreplansreformer, der havde baggrund i en slags lineær uddannelses-
tænkning og derfor hævdede, at lærere var en slags facilitatorer af et af fageksperter 
eksternt udviklet curriculum (Elbaz 1983).

 Skiftet fra normative til mere deskriptive curriculumteorier, der opstod i starten af 
1980’erne, var netop et opgør med forestillinger om, at praksis skulle vejledes af for-
skellige videnskabelige teorier. I forlængelse heraf har der op igennem 1980’erne væ-
ret forskningsmæssigt fokus på forskellige former for praktiker- og undervisertænk-
ning (f.eks Schön 1987, 1983). I 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne igangsattes 
en række lokalt forankrede udviklingsarbejder, der betonede det lokale engagement 
som en forudsætning for udvikling af curriculum og reformer. Tanken var, kort for-
talt, at man kun kunne skabe forandringer og udvikling af pædagogisk praksis, hvis 
parterne i pædagogisk praksis deltog aktivt i alle forandringsfaser.

Det fi k mange til at pege på, at pædagogisk arbejde måtte ses som et praktisk fag, 
som efterspurgte praktiske kundskaber, der kunne og skulle tilegnes gennem del-
tagelse i praksis. Vendingen, der var udtryk for en klædelig ydmyghed overfor og 
opmærksomhed på pædagogisk praksis, praktikeres kundskaber, praksislæring, me-
sterlære og situeret læring, kom dog samtidig til at betyde, at vertikale diskurser sna-
rere betragtedes som legitimationsfænomen end noget, der havde eller kunne have 
betydning for pædagogisk praksis.

I starten af dette årtusinde ser denne tendens imidlertid ud til at vende igen. Såvel 
nationalt som internationalt er der fra uddannelsespolitisk side stigende interesser 
for at genoptage 1970’ernes fokus gennem en stærkere ekstern og central styring af 
især skolers, men i et vist omfang også de pædagogiske institutioners curriculum og 
output bl.a. gennem forskellige test- og evalueringsregimer.6 

Der sættes, som Bennett (2005) udtrykker det, mere tempo på bevægelsen fra ’en 
socialpædagogisk’ tradition til en ’for/førskoletradition’, det vil sige en bevægelse fra 
pædagogen som ’stedfortræder’ for forældrene til ’repræsentanter’ for stat og kom-

6 Megen pædagogisk forsk-
ning synes villigt at følge 
samme bevægelser.
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mune. Denne tendens vil givetvis kunne få øget betydning for den vertikale diskurs, 
der rekontekstualiseres i pædagogiske institutioner. Man kan forestille sig, at dagin-
stitutioner i fremtiden i højere grad vil få karakter af ’før’- skoler med før-skolelærere 
og en fagrække bestående af før-skolefag.. Dermed svinger trækket i hvert fald for-
melt på eksterne ressourcer fra en horisontal til en vertikal diskurs.

Selvom ovenstående punkter fortrinsvis peger på, at den vertikale diskurs ikke har 
stor indfl ydelse på pædagogisk praksis, må det alligevel i udgangspunktet antages, 
at forskellige former for teorier og fagområder ikke blot fungerer i en legitimerende 
funktion, men også i praksis øver indfl ydelse på pædagogisk praksis og på pædago-
gers vidensformer. Det er imidlertid et empirisk spørgsmål at afgøre, hvorvidt og på 
hvilke måder der foregår træk på en vertikal diskurs. Da der ikke foreligger studier 
af dette spørgsmål, kan dette kun belyses i et slags omrids. Som led i udviklingen 
af modellen til indkredsning af pædagogiske praksis’ potentielt mulige videnstræk 
på en vertikal diskurs, søges en række centrale områder i det følgende præliminært 
refl ekteret. Der er tale om følgende – for en profession væsentlige – områder: Uddan-
nelsen, værdier/etik og pædagogisk forskning. 

UDDANNELSEN
Der er nærliggende at pege på, at den nuværende pædagoguddannelses 11 fag eller 
fagområder udgør en del af den viden, pædagoger trækker på og refererer til. Vi ved fra 
tidligere undersøgelse (Olsen 1995), at det er uddannelsens undervisningsformer især 
nyuddannede pædagoger tillægger betydning for professionsudøvelsen. Men i det om-
fang pædagoger trækker på en vertikal diskurs, det vil sige en sammenhængende, eks-
plicit, systematisk og abstrakt viden, må denne viden også forventes at blive skabt eller 
i alt fald grundlagt her. Fagrækken er opbygget over to forskellige principper, dels en 
række fag, der knytter sig til et princip om ’viden-for-videns-egen-skyld’ dels en række 
mere anvendelsesorienterede fag. Disse fag bidrager antagelig forskelligt til profes-
sionsudøvelsen, dels som en slags klangbund, der f.eks kan anvendes til forskellige 
fortolkninger af børns udvikling etc., dels som inspiration til tilrettelæggelse af for-
skellige aktiviteter. Der foreligger imidlertid ikke mange systematiske undersøgelser 
af forholdet mellem uddannelsens fagrække og pædagogers professionsudøvelse. 

Bayer og Brinkkjær (2003) peger dog på, at en meget stor del af nyuddannede pæ-
dagoger mener, at uddannelsen både er særdeles relevant og har stor betydning for 
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deres arbejde i pædagogisk praksis. Det siger imidlertid ikke så meget om trækket på 
vertikale diskurser7. En stor del af den relevans og betydning uddannelsen tilskrives, 
kan i høj grad skyldes de 35 pct af uddannelsen, der går til praktik. Dermed kan det 
evt. være praktiske erfaringer, de nyuddannede pædagoger refererer til, der anses 
som relevante og betydningsfulde for arbejdet i institutionerne efter uddannelsen. 
Erfaringer og praktik tillægges således også meget stor betydning i forbindelse med 
ansættelser på daginstitutionsområdet. 

VÆRDIER
Historisk var det pædagogiske arbejde oprindeligt bl.a. inspireret af et kristent livs-
syn. Men allerede med første og anden reformpædagogiske bevægelse blev det især 
forskellige psykologiske teoriers betoninger af barnet som noget godt og selvstændigt, 
der blev rekontekstualiset i den pædagogiske diskurs. Fælles for disse inspirationer 
har været, at det pædagogiske arbejde med børn blev betragtet som andet og mere end 
her-og-nu håndtering og pasning af en gruppe børn. De konkrete aktiviteter har sam-
tidig været betragtet som langtidsvirkende forberedelse på resten af livet. Perspektivet 
har på denne måde rummet en dannelseskomponent, der samtidig har trukket på en 
slags altruistisk holdning hos pædagogerne. Dette har givetvis været medvirkende 
til, at mange har set spørgsmål om værdier som det væsentligste faglige potentiale i 
pædagogisk arbejde. 

Men også værdier produceres og rekontekstualiseres i en social kontekst. Ofte 
fremhæves f.eks, at barnet har ret til selv- og medbestemmelse, at børn er unikke, 
hvorfor der bør tages individuelle hensyn, at de har ret til omsorg, at deres personlige 
integritet skal respekteres m.m. 

Fröbel-inspirationen stod i starten af 1900-tallet overfor Montessori-inspirationen 
og i især 1970’erne var mange pædagoger og andre bl.a. delt på spørgsmålet om, 
hvor struktureret en pædagogik, der skulle praktiseres. Der har altså ikke eksisteret 
konsensus om pædagogiske tilgange blandt pædagoger, men fra de første egentlige 
børnehaver til i dag har det været en stærk position indenfor det pædagogiske arbejde 
med børn, at målet var børnenes bedste. Denne indstilling til pædagogisk arbejde og 
til børn har i vid udstrækning præget pædagogers opfattelser af, hvordan de skulle 
relatere sig til børn. Der har været og er imidlertid tale om en slags professionsbe-
vidsthed eller professionskultur snarere end en egentlig fagetik.

7 Praktikken er en uddan-
nelsesform, der ikke i større 
omfang er rekontekstua-
liseret. Det er dem, der 
producerer diskursen, der 
også rekontekstualiserer og 
’..kontrollerer den pædago-
giske diskurs for formidling 
og regulerer indholdet af 
og skellet mellem lærling 
og svend. De regulerer også 
evalueringsreglerne og 
dermed den pædagogiske 
praksis’ (Bernstein 2001, 
s. 184).
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PÆDAGOGISK FORSKNING
Der eksisterer i dag en ganske omfattende barndomsforskning, der dog teoretisk og 
empirisk deler sig i en række forskellige retninger og positioner. Det er imidlertid 
begrænset, hvad der er af forskning i det professionelle pædagogiske arbejde, hvilket 
bl.a. hænger sammen med, at der er tale om en relativ ung profession og, at den 
nordiske organisering af småbørnsområdet adskiller sig fra det, som er dominerende 
i resten af verden. Det er dermed kun i begrænset omfang muligt at trække på inter-
nationale resultater. 

Umiddelbart kunne den pædagogiske forskning måske forventes at være leve-
ringsdygtig netop i en hierarkisk ordnet sammenhængende, eksplicit, systematisk og 
abstrakt viden, og dermed en vertikal diskurs, som det pædagogiske arbejde kunne 
trække på. I praksis ser det imidlertid kun ud til at være tilfældet i begrænset omfang. 
Stort set samme tendens gør sig gældende indenfor skoleområdet. Det er dermed 
kun i lille grad den pædagogiske forskning, som kan forsyne pædagogers arbejde 
med vertikale diskurser. Dog sættes der i disse år relativt store forskningsprojekter i 
gang både indenfor daginstitutions- og skoleområdet, der netop søger at tilvejebringe 
mere systematisk viden om, hvad ’der virker’ og eventuelt ’ikke virker’. 
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DEN HORISONTALE DISKURS I PÆDAGOGARBEJDET

Horisontale diskurser, der trækker på vidensformer fra hverdagslivet, er overvejende 
bundet til mundtlige overleveringer, til det lokale, til den konkrete kontekst. De re-
fererer dermed ikke til systematiske vidensstrukturer. I pædagogiske institutioner 
henter horisontale diskurser ofte deres ressourcer i et idealtypisk hjem, da daginsti-
tutionerne i både samfundsperspektiv og børneperspektiv udgør en slags imaginært 
hjem, der i institutionen rekontekstualiseres som et pædagogiseret hjem, ganske vist 
med f.eks en noget anden retfærdighed m.m.. Dette hænger bl.a. sammen med dag-
institutionernes historie, der i vid udstrækning med Baagøe Nielsens (2005) ord kan 
siges både at trække på ’hjemlighed’ og ’kvindelighed’. 

Denne omplantning eller transformering af hjemmet til institutionen, det vil sige 
af en kontekst til en anden, betyder, at institutionerne bærer præg af at være et hjem 
(f.eks opdelt i ’stuer’) og i kraft heraf at rumme en grad af genkendelighed. Samtidig 
er institutionen jo netop ikke et hjem, men en institution, hvorfor også andre rationa-
ler tilføjes. Pædagoger er f.eks ikke forældre, men netop imaginære forældre, når de 
er på arbejde. Pædagoger udfører et arbejde i politisk styrede og fi nansierede institu-
tioner, men skal samtidig varetage opgaver, som traditionelt set er blevet forbundet 
med børnenes hjem. I modsætning til hjemmet er institutioner en del af det offent-
lige rum, hvilket medfører, at pædagogisk arbejde altid vil være indlejret i et spæn-
dingsforhold mellem det offentlige (institutionen) og det private (hjemmet) samt et 
spændingsforhold mellem engagement (det altruistiske) og distance (lønarbejdet). 
Forsøg på at ophæve disse spændingsforhold er ikke mulige, idet de konstituerer et 
sæt af betingelserne for pædagogisk arbejde. 

Institutioners træk på hjemmet bidrager givetvis til, at mange pædagoger opfatter de-
res person eller personlighed som det væsentligste arbejdsredskab. Dette forhold kombi-
neret med et tilsyneladende relativt stort pædagogisk frirum har sandsynligvis befordret 
en vis usikkerhed f.eks vedrørende forskellen på pædagogers og forældres kompeten-
cer. Det har formentlig ligeledes bidraget til den udbredte forestilling, at det at være (god 
eller dårlig) pædagog, var noget, som man var født til – en forestilling, som pædagogerne 
i et vist omfang bidrager til at reproducere ved at vægte deres personlighed som et vigtigt 
arbejdsredskab. Det pædagogiske arbejdes indlejring i spændingsforholdet mellem det 
offentlige og det private har samtidig også bidraget til at reproducere denne forestilling.
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I lighed med andre erhverv og professioner efterspørges andet og mere end blot 
uddannelse, når pædagoger søger job. Vurderes dette træk i sammenhæng med det 
relativt store pædagogiske frirum og med, at pædagoger – i lighed med f.eks lærere 
– ikke har et fagsprog, men mere et hverdagssprog, så overrasker det ikke, at ’person’ 
eller ’personlighed’ tilskrives stor betydning. Men det tilsyneladende lille træk på en 
vertikal diskurs har nogle konsekvenser både for det pædagogiske arbejde og for den 
samfundsmæssige placering af den pædagogiske profession. 

Et kraftigt træk på en horisontal diskurs betyder samtidig, at det bliver vanskeligere 
at sondre faglige betragtninger fra dagligdags betragtninger, og det bidrager til at gøre 
professionalismen mere usikker og sårbar både indadtil og udadtil. Indadtil vanske-
liggør det diskussion af den praktiserede faglighed med kollegerne, fordi man bliver 
meget afhængig af relativt ens erfaringer, og udadtil bliver det vanskeligt at identifi -
cere professionens faglige bidrag og dermed kvalitativt at adskille det professionelle 
pædagogiske bidrag.

PÆDAGOGARBEJDETS TRÆK PÅ VIDENSDISKURSER, EN SAMMENFATNING
I det daglige pædagogiske arbejde refereres formentlig ofte til uddannelsen, til for-
skellige psykologiske teoridannelser og til diverse etiske værdibetragtninger m.m. 
På mange måder forekommer det dog uklart, hvilke vertikale diskurser pædagoger 
trækker på i deres professionsudøvelse. Det betyder ikke, at pædagogisk praksis er 
’vidensløs’. Der efterspørges, produceres og omsættes megen praktisk viden i pæda-
gogisk praksis. Pædagoger må derfor anses for at besidde omfattende lokalt udviklet 
professionsviden. Men det er uklart i hvilket omfang, der foregår et træk på vertikale 
diskurser i det pædagogiske arbejde. Det må bl.a. ses i relation til professionens histo-
rie, pædagogisk praksis’ rammefaktorer, den manglende forskning indenfor området 
m.m.

Det betyder, at professionalismen ikke er ekspliciteret i større omfang, og videns-
formerne: ”..må antages at være stærkt kontekstbundne og ofte mere eller mindre 
mosaikagtige, sporadiske, poetiske og private” (Bayer og Brinkkjær 2003, s. 46). Dette 
medfører bl.a., at nyuddannede pædagoger – i lighed med nyuddannede lærere – ikke 
kan introduceres til en over mange år ophobet vidensstruktur og derfor i høj grad 
bliver afhængig af egne erfaringer. En tendens, der indenfor skoleområdet er blevet 
kaldt ’sink or swim’.
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Er dette en rigtig antagelse, adskiller professionalismen sig kun minimalt fra det, 
som gælder for f.eks lærerprofessionen, der paradoksalt har en meget længere profes-
sionshistorie og i dag er en af verdens mest undersøgte professioner. 

Denne delvist præliminære analyse af det træk, den pædagogiske praksis har på 
en vertikal diskurs, er udviklet som redskab til indkredsning af vidensformer i pæ-
dagogisk praksis. Pointen er ikke normativ, men udgangspunktet for vores fortsatte 
analyse er, at pædagogisk praksis på godt og ondt ikke umiddelbart er karakteriseret 
ved træk på en vertikal diskurs. Snarere ser der ud til at være tale om en seriel videns-
struktur, der usystematisk og forskelligt fra sted til sted trækker på udviklingspsyko-
logi, sociologi, fi losofi  og andet – videnskabelige discipliner, som ikke i større omfang 
har haft pædagogisk praksis som sit genstandsområde. 

Direkte adspurgt mener relativt nyuddannende pædagoger ikke, at ’teori’ spiller 
den store rolle i pædagogisk praksis (Bayer og Brinkkjær 2003). Det kan tolkes som 
udtryk for, at der også for pædagogerne forekommer at være begrænsede muligheder 
for at rekontekstualisere – tilsyneladende også nærmest fraværende – systematiske 
vidensstrukturer i det pædagogiske arbejde. Denne tolkning ligger i forlængelse af 
erhvervets tidligere omtalte efterlysning af overvejende praktiske kundskaber. Holder 
det, vil ’teori’ i disse besvarelser henvise til refl ekteret viden og professionsteori, der 
kan bidrage med anvisninger på, hvad man bør gøre i forskellige sammenhæng. I et 
professionslæringsperspektiv betyder dette først og fremmest, at det at gøre sig sine 
egne erfaringer opleves som den væsentligste kilde til læring. 

I en traditionel professionsanalyse vil et kraftigt træk på en horisontal diskurs blive 
tolket som udtryk for lille grad af professionalisme. Sådan en analyse må imidlertid 
modifi ceres kraftigt af fl ere grunde:

En professionsorienteret tankegang, der betragter arbejdet som noget, der vareta-
ges på basis af videnskabelige indsigter og dermed trækker tydeligt på en vertikal dis-
kurs, udfordres af mange undersøgelser af professionel praksis. Arbejdets krav kan 
ikke defi neres i videnskabelige termer, men kan (gen)defi neres af den professionelle, 
som igen kan antages at tænke og analysere ved hjælp af videnskabens tankegang. 
I praksis forløber det formentlig sjældent lineært (Weber 2004). Enhver profession 
rummer elementer af pragmatisk løsning af hverdagsproblemer. Heraf vil nogle løs-
ninger efterhånden udvikle sig til rutiner.

Hertil kommer, at hele professionsforståelsen er udviklet i tilknytning til et be-
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stemt begreb om viden. Et begreb, der ikke tager højde for, at der løbende produceres 
ny og sommetider foranderlig viden. Vidensproduktion er ikke er en kontinuerlig 
proces, fordi der til tider sker paradigmatiske skred. Endvidere har samfundsudvik-
lingen befordret en mangfoldighed af private og offentlige konsulenter, tænketanke 
og institutioner, der producerer viden i en eller anden form, hvilket yderligere udfor-
drer grundlaget for, at en professionel praksis kan være direkte funderet i en vertikal 
diskurs.

Endelig handler en professions muligheder for i praksis at opretholde en eller an-
den grad af monopol og autonomi om mange andre ting end styrken af en vertikal 
diskurs. Den styrke, hvormed man f.eks kan skærme sig mod politiske ideer, initia-
tiver og ændringsønsker, når det er målet, hænger i høj grad sammen med, i hvor 
høj grad udenforstående anerkender arbejdet som noget, der kræver specialister. Det 
spørgsmål afgøres i et vist omfang af arbejdets beskaffenhed, men lægfolks vurdering 
af, hvorvidt der kræves specialister, er også i høj grad en symbolsk kamp. Den træk-
ker derfor også i høj grad på professionens samfundsmæssige placering, dvs. hvilken 
magt, prestige og anseelse professionen repræsenterer. Og det handler bl.a. om, hvor-
dan professionsdeltagerne rekrutteres, og hvilke karrierebaner pædagoger forfølger.
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BIOGRAFI

Den sidste del af modellen fokuserer dels på pædagogers livshistoriske forudsætnin-
ger og dels på en beskrivelse og analyse af pædagogers karrierebaner. Man kan der-
med sige, at det levede liv står i fokus.

Et nødvendigt trin i vejen til arbejdet som pædagog går via en uddannelse på et 
pædagogseminarium/CVU. Figuren, der er baseret på søgning til seminarierne fra 
1980 til 2003, viser, at søgningen har svinget fra under 3000 i 1980 op til 12 000 midt 
i 1990’erne til senest at være faldet tilbage på ca. 6000 ansøgere8. Figuren rummer 
samtidig optagelsestallene for sidste del af perioden (1992-2003). Optagene har til-
svarende svinget, men langt fra så meget som antallet af ansøgere. Sammenholder 
man de to kurver, fremgår det, at afstanden mellem antallet af ansøgere og antallet af 
optagene har været faldende siden 1995. Der optages således en større og større andel 
af ansøgerne. I perioden 1992-98 skyldes det, at antallet af ansøgere faldt, mens opta-
gelsestallene steg, og siden 1998 skyldes det, at optagelsestallene falder langsommere 
end ansøgertallene. Sorteringen ved indgangen til uddannelsen er dermed næsten 

forsvundet i løbet af de sid-
ste 10 år.

Siden etablering af den 
fælles pædagoguddannelse i 
1992 har ca. 80 pct. af de op-
tagne på uddannelsen været 
kvinder (Møller 2005, side 
366). I forskningsprojektet 
’Professionslæring i praksis’ 
var 84 pct. af de færdigud-
dannede kvinder (Bayer og 
Brinkkjær 2003, side 157). 
Det er dermed helt overve-
jende kvinder, som vælger 

at blive pædagoger. Trækker man erhvervets historiske linier op, således som Møller 
(2005, side 230) gør det, bliver det dog tydeligt, at der er sket en forandring. I dag fi n-
der man 15-20 pct. mænd i et erhverv, der oprindeligt var en rent kvindeerhverv.

8 Disse tal vedrører den 
koordinerede tilmelding 
og er fundet hos Møller 
(2005). Tallene falder 
ikke fuldstændig sammen 
med de tal, som fi ndes i 
Evalueringsinstituttets 
pædagogevaluering, men 
forskellene rykker ikke ved 
konklusionerne.



18

BEGRUNDELSER FOR JOBVALG, ET EKSEMPEL 

Begrundelse for jobvalg Kønsmæssig sammensætning

Valget af pædagoguddannelsen udgør en forlængelse af færdigheder, 
som er lært tidligere i livet. De er vokset op med ideen om at arbejde med børn 6 kvinder

Muligheden for at gå på seminariet opstod i forbindelse med et afbud i karrieren  2 kvinder
og heraf følgende søgning efter alternativer. Har typisk været i aktivering i daginstitution 4 mænd

Velovervejet skift af karriere, på grundlag af en blanding af fi losofi ske,  2 kvinder
personlige og praktiske overvejelser 7 mænd

Oplysningerne er fra Møller (2005, s 276) 

Den øverste gruppe i dette skema består kun af kvinder, mens den midterste og den 
nederste især består af mænd. Det peger på, at mødet med erhvervet for hovedparten 
af kvinder (her 6 af 8) ligger i en langt yngre alder, end det er tilfældet for mænd. 
Det peger på interessante forskelle mellem kønnene vedrørende det tidspunkt, hvor 
pædagoguddannelsen, bevidst eller ubevidst, indgår i det mulighedsrum, indenfor 
hvilket uddannelsesvalget træffes. Tallene for færdiguddannede og for et større ma-
teriale kan vise sig ikke at være sammenfaldende med fordelingen hos Møller (2005), 
men de skaber grundlag for at undersøge, hvorvidt kønnet faktisk også betyder noget 
for måden at være pædagog på.

Med afsæt i tallene fra både Møller (2005), Gytz Olesen (2005) og Bayer og Brink-
kjær (2003) kan det desuden slås fast, at pædagoger hovedsageligt kommer fra fag-
lærte og ufaglærte familier.

PÆDAGOGERS KARRIEREBANER
Hensigten med det følgende er at vise, at pædagogers karriereforløb kan tage fl ere 
forskellige veje og belyses på fl ere måder. Med karriere forstås i vid udstrækning det 
samme som f.eks arbejdsliv. Dermed udvides begrebet karriere, forstået som noget 
man mere eller mindre målrettet ’gør’ til i højere grad at omfatte det levede arbejdsliv 
i al sin mangfoldighed.

For det første kan karriereforløb beskrives som et successivt institutionelt forankret 
forløb af forskellige job, der enten er arrangeret i et prestigehierarki, hvormed kar-
riere enten er forbundet med at avancere til poster med større prestige, ansvar og løn, 
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eller er arrangeret i bevægelser af horisontal karakter, hvormed karrierer er forbundet 
med ændringer i opgaver og jobindhold, men på nogenlunde samme prestigeniveau 
(Sikes et al 1985). 

For det andet kan et karriereforløb beskrives som en forandret professionsbevidst-
hed og en forandret håndtering af professionsudøvelsen. Disse to tilgange opleves 
ikke nødvendigvis som forskellige karrierebaner i pædagogens perspektiv. 

KARRIEREFORLØB, ET POSITIONS- OG FORLØBSPERSPEKTIV
Det pædagogiske arbejdsfelt minder om andre kvindedominerede arbejdsfelter på 
den måde, at det rummer relativt få hierarkiske karrierepositioner, der i en vis ud-
strækning fordeles på grundlag af anciennitet. Disse træk tillader, at familiemæssige 
hensyn i et vist omfang kan indlejres i karriereforløbet, således som det f.eks kom-
mer til udtryk i orlovsperioder, deltidsarbejde m.m. (Hoel og Torgersen 1991, Hoel 
1997). Et karriereforløb indenfor det pædagogiske arbejdsområde er derfor blevet set 
som et ’dead-end’ forløb, hvor vejen til toppen i det internt institutionelle hierarki er 
relativt kort, hvilket kan være medvirkende til, at nogle pædagoger ret hurtigt i deres 
karriereforløb når højt op i hierarkiet. 

Vurderet i det perspektiv består et pædagogisk karriereforløb af skift af arbejdsplads 
indenfor det samme arbejdsområde. 40 pct. af alle pædagoger skifter således arbejds-
plads indenfor en femårig periode (Holm 2000). 

En norsk undersøgelse (Hoel 1997) peger på, at der i løbet af en 10 års periode 
ikke er markante forskelle på antallet af jobskifte blandt mandlige og kvindelige pæ-
dagoger. Begge grupper skifter i gennemsnit arbejde 2,4 gange i løbet af 10 år. Dog 
gælder det for de mandlige pædagoger, at deres jobskifte ofte sker i forbindelse med 
besættelse af en lederstilling, mens en del kvinders jobskifte sker efter et jobafbrud 
f.eks ved ikke at vende tilbage til deres oprindelige arbejdsplads efter en barselsorlov 
(Hoel 1997). 

Der er med andre ord en relativt stor gruppe pædagoger, der bruger de eksisterende 
muligheder for skift af arbejdsplads. 

Denne form for horisontal karrierebane benævner Lortie (1975) trinløs. Det giver 
det pædagogiske arbejdsområde i disse år muligheder for, og det bruger pædago-
gerne. Bevidstheden om, at man ’..altid kan fi nde noget andet’ kan være ét element 
i forklaringen på, at langt de fl este pædagoger er glade for deres arbejde (jf. BUPLs 
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medlemsundersøgelse 2002). Omvendt kan det også tolkes som en overlevelsesstra-
tegi – at bevare arbejdsglæden ved ikke bare at have gode muligheder for et jobskifte, 
men faktisk også løbende at foretage sådanne skift. 

Endelig hænger de relativt hyppige skift formentlig sammen med strukturen på det 
pædagogiske arbejdsmarked. Sammenlignet med f.eks arbejdsmarkedet for sygeple-
jersker udviser de pædagogiske arbejdsområder ikke nær samme grad af formel hie-
rarkisering af arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne for pædagoger er svagt klassifi ceret, 
hvilket lidt forenklet vil sige, at alle potentielt kan gøre/gør det samme. At prøve noget 
nyt bliver for en del pædagogers vedkommende nærmest nødvendigvis forbundet 
med at skifte arbejdsplads. 

En anden, mindre udbredt, karrierebane består i at forlade professionen. En del 
pædagoger forlader således professionen efter kortere eller længere tids arbejde. Hoel 
(1997) fortæller, at i Norge var 37 pct. af mændene og 65 pct. af kvinderne fortsat ’før-
skolelærere’ 10 år efter uddannelsen, mens kun 16 pct. mændene og 4 pct. af kvinder-
ne var beskæftiget indenfor helt andre erhverv. I Danmark ses lignende tendenser, 
dog mindre markant.

 I 1983 viste en publikation fra Socialarbejdernes FællesUdvalg (SFU 1983), at ca. 
25 pct. af samtlige pædagoger var beskæftiget udenfor det område, som pædagogud-
dannelserne var rettet imod. BUPLs kvantitative afdækning af pædagogprofessionen, 
”Pædagogprofessionen i tal” (2006) viser, at der ikke er udbredte tendenser til, at 
pædagoger i større tal forlader det område, de er uddannet til. 

I Bayer og Brinkkjær (2003) vises, at 25 pct. af pædagoger efter kun et år på det 
pædagogiske arbejdsmarked hverken ønsker eller forventer at være praktiserende pæ-
dagoger 3-4 år senere. Tallet stiger endda til 30 pct. efter to år. Disse forventninger 
og ønsker bliver ikke nødvendigvis realiseret, men de peger på et vigtigt element i de 
nyuddannedes oplevelser med praksis. BUPLs kvantitative afdækning af pædagog-
professionen (2006) viser samme tendenser. Der er både blandt pædagogstuderende 
under 30 år og nyuddannede pædagoger under 30 år store forventninger om at prøve 
noget andet (sundhedsområdet, undervisning, pædagogisk udvikling/forskning, uni-
versitets/kandidatuddannelse), men virkeligheden viser, at det ikke sker i større om-
fang. 

 Tilsvarende tendenser fi ndes indenfor områder med beslægtede uddannelser, og 
for f.eks folkeskolelærernes vedkommende er det ikke noget nyt fænomen. Bush 
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(1965) talte således om en stor dropout rate for nyuddannede lærere. Halvdelen af 
de lærere i USA, der i midten af 1960’erne fi k et certifi kat, underviste ikke to år efter, 
og over halvdelen af lærerne mente ikke, at de ville være lærere fem år senere frem. 
Det fi k Bush til at konkludere, at hvis man skulle løse problemerne med elevernes 
dropout, skulle man starte med at se på lærernes dropout rate. 

I Michigan/USA forlod omkring 21 pct. af de nyuddannede lærere deres job efter 
et års arbejde og yderligere 13 pct. efter to års arbejde i skolen (Murnane et al 1991). 
En anden amerikansk undersøgelse (Bergman 1994) fulgte sygeplejersker, der dimit-
terede i 1962. De blev kontaktet 1 år, 5 år og 10 år efter uddannelsens afslutning. Efter 
10 års arbejde var 32 pct. ikke erhvervsvirksomme som sygeplejersker.

En svensk undersøgelse (Bergman 1994) viste, at af 460 sygeplejersker, der var di-
mitteret mellem 1963 og 1969, arbejdede 12 pct. indenfor andre erhverv i 1992. 18 
pct. havde arbejdet mindre end fem år som sygeplejersker. Deltidsarbejde udgør i 
øvrigt en udbredt overlevelsesstrategi for at bevare en tilknytning til den del af ar-
bejdsmarkedet, hvor privatliv og arbejdsliv især konkurrerer. 

En tredje karrierebane, der ikke nødvendigvis står i modsætning til de ovenfor be-
skrevne, består i at prioritere efter- og videreuddannelse. Frem til 2000 havde pæ-
dagoger svært ved at anvende pædagoguddannelsen som led i et yderligere uddan-
nelsesforløb. MVU-reformen i 2000 øgede pædagogers muligheder for at begynde 
på en videreuddannelse. Ønsket om efter- og videreuddannelse har altid været stort 
blandt pædagoger. I Bayer og Brinkkjær (2003) vises det bl.a., at en meget stor gruppe 
nyuddannede pædagoger ikke oplevede, at de var rustede til de opgaver, de gerne ville 
udføre. To år efter uddannelsens afslutning ønskede 58 pct. yderligere uddannelse. 
Lignende tendenser ses i de øvrige nordiske lande (Hoel 1997). Dette kan tolkes som 
udtryk for ønsker om at blive bedre ’rustede’, men også som signal om at erhverve 
tilstrækkelige kompetencer til et jobskifte indenfor eller udenfor professionen. Lidt 
mere end en tredjedel af de pædagoger, der dimitterede i 1998 anførte f.eks, at de 
ønskede og forventede at beklæde en lederstilling tre – fi re år senere. 

I praksis kan de forskellige karrierebaner udmærket være forbundet, således at en 
pædagog bruger efteruddannelse som et afsæt til at skifte job eller en videreuddan-
nelse til at forlade professionen. Jo tættere man kommer på en enkelt pædagogs kar-
rierebane, jo tydeligere må den forventes at fremstå som unik. 
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KARRIEREFORLØB, PROFESSIONSLÆRING OG PROFESSIONSIDENTITET
Udgangspunktet for dette perspektiv er, at enhver karriere er unik, hvilket bliver ty-
deligt, når man går tæt nok på, som det er sket i stadig fl ere studier af praksisfortæl-
linger, autobiografi ske narrativer og professionelle biografi er. (f.eks Goodson 2003). 
Samtidig viser en del empiriske studier, at der kan peges på en række fælles udvik-
lingssekvenser, stadier eller faser, samt at disse sekvenser i vid udstrækning implice-
rer en redefi nering af interesser, engagement, håndtering og holdninger. 

Her er tale om bevægelser, der ikke nødvendigvis kan føres direkte tilbage til aktu-
elle begivenheder indenfor pågældende profession. 

 Waller (1932), Tickle (2000), Sikes et al (1985), Huberman (1993, 1997), Lortie 
(1975), Ryan (1970), Lacey (1977), Hjort (1999), Bayer og Brinkkjær (2003) beskriver, 
hvorledes læreres og pædagogers bevægelse ind i professionen foregår gennem for-
skellige faser:

Den første fase, der ofte beskrives som en karriereentré omfattende de første 2-3 
års arbejde efter uddannelsens afslutning, er den mest udforskede. For pædagogers 
vedkommende er det endda stort set den eneste fase, der hidtil har haft forsknings-
mæssig interesse. Disse studier peger på, at denne fase for hovedparten af lærere 
og pædagoger er præget af deres bestræbelser på at lære at håndtere arbejdet. På 
lærerområdet fremstår dét at opretholde kontrollen som langt den største og mest 
krævende opgave. En anden af fasens vigtige opgaver er de nyuddannede læreres og 
pædagogers tilegnelse af, hvordan man kommunikerer med kolleger og tilpasser sig 
til arbejdspladskulturen. De, der ikke gør dette, kan forvente seriøse problemer med 
deres kolleger og deres arbejde. Både Bayer og Brinkkjær (2003) og Hjort (1999) kan i 
denne sammenhæng pege på, hvordan pædagogerne tilskrev kollegerne stadig større 
betydning i løbet af de første to års arbejde. 

Undersøgelserne viser, at nyuddannede pædagoger oplever vidt forskellige place-
ringer i arbejdspladsernes hierarki. Nogle starter nærmest på toppen, mens andre 
har store besværligheder med at ’vippe ind’ i organisationens center (jf. Bayer 2000, 
Heggen 1995) og derfor ser et jobskifte som tiltrækkende. Uanset placering skal de 
nyuddannede pædagoger kæmpe for deres aktuelle eller en fremtidig placering i hie-
rarkiet. 

Der kan i den første periode ikke registreres større forandringer i pædagogernes 
praksis, hvilket ikke er så overraskende endda, idet den pædagogisk praksis også 
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sættes af kollegerne og de politisk fastsatte rammer for arbejdet. De nyuddannede 
pædagoger nedtonede den betydning, relationerne til børnene har i arbejdet, mens 
relationen til især kolleger og ledelse blev tilskrevet stigende betydning. Efter to års 
arbejde foretrækker de positionelle frem for personelle relationer til børnene. Både 
for pædagoger og lærere ser de første par år dermed ud til at handle om at opnå større 
kontrol både i forhold til børnene og i forhold til kollegerne.

Som antydet er der langt større forskningsmæssig usikkerhed vedrørende de efter-
følgende faser i det pædagogiske karriereforløb. Metaforisk er forløbet blevet sam-
menlignet med en træstamme, der efterhånden deler sig i mange forskellige grene. 
Der fi ndes endnu ikke studier af pædagogers karriereforløb set i et livslangt perspek-
tiv, men studier indenfor lærerprofessionen viser, at karriereentréen bliver afl øst af 
en stabiliseringsfase (Huberman 1993, 1997), hvor man efterhånden nok ’commit-
ter’ sig til professionen, men samtidig bliver ved med at holde bagdøren åben for 
evt. enten at forlade professionen eller – om ikke andet – så fi nde et andet arbejde 
på tilsvarende horisontalt niveau (Kreiner og Mehlbye 2000). Alternativt peges på 
mulighederne for at blive i jobbet, men samtidig at lægge en stor del af sin energi og 
måske identitet i aktiviteter udenfor jobbet enten i form af et ekstrajob, eller i form af 
en stærkt prioriteret fritidsinteresse (Lortie 1975).

Ifølge Murnane et al (1991) afgøres spørgsmålet om tilhørsforholdet til lærerpro-
fessionen efter fem års arbejde, hvorefter man enten forbliver en længere årrække 
indenfor professionen eller forlader den. 

Den anden fase, stabiliseringsfasen, er karakteriseret ved en større uafhængighed, 
autonomi og højere grad af pædagogisk mesterskab. Der opnås efterhånden et reper-
toire, der gør det muligt for lærerne at håndtere uforudsigelige og uventede situatio-
ner. Denne fase efterfølges af en fase, der bl.a. er karakteriseret ved eksperimenteren, 
evt. deltagelse i udviklingsarbejde, hvilket måske samtidig peger på en søgen efter 
nye udfordringer.

Huberman (1993, 1997) og Sikes et al (1985) peger på, at karrierebanerne efter syv 
års arbejde for alvor begynder at dele sig. En gruppe af lærere, ’selvtvivlergruppe’, der 
f.eks klager over børnenes dårlige opførsel, manglende offentlig respekt for lærere og 
yngre kollegers mangel på seriøsitet og engagement, begynder at tvivle på, hvorvidt 
det var rigtigt at blive lærere. En anden gruppe af lærere opnår derimod en afklaret-
hed omkring deres professionelle valg. De forbliver engagerede og opnår samtidig 
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en vis relationel distance til børnene. Fra en slags storebror/storesøster relation til 
børnene bevæger de sig mod en mere paternal relation.

Denne opdeling af karrierer i faser hidrører i vid udstrækning fra studier af lærer-
professionen. I disse studier tager man ofte kraftige forbehold for måden at beskrive 
karrierebaner på. Faserne ses derfor som centrale tendenser snarere end som uom-
gængelige veje for enhver eller som lineære modeller for karriereforløb. 

I Bayer og Brinkkjær (2003) blev 300 nyuddannede pædagoger, der dimitterede i 
1998, fulgt i to år (1998-2000). I 2005-2007 vil pædagogerne blive kontaktet igen. Resul-
taterne fra dette studie vil vise, hvilke karrierebaner pædagogerne nu betræder. Dette 
kan danne afsæt for dels en diskussion af ovenstående karrierefaser blandt lærere dels 
for en kortlægning af pædagogers karrierebaner set i et mere livslangt perspektiv.

SAMMENFATNING 

I denne artikels indledning blev stillet følgende spørgsmål: Hvilken viden trækker 
pædagoger på i deres professionsudøvelse? Hvorfra kommer denne viden? Hvilke 
faktorer har indfl ydelse på den viden, der indgår og tilegnes i professionsudøvelsen? 

Disse spørgsmål kan beskrives og analyseres på vidt forskellige måder. Det teoreti-
ske udgangspunkt, der er inspireret af Basil Bernstein, har været, at daginstitutioners 
pædagogiske praksis på den ene side ikke direkte kan udledes, føres tilbage til eller 
bestemmes af udefrakommende faktorer. Samtidig hviler udgangspunktet på, at det 
felt, som et område set i et historisk perspektiv udspringer eller uddifferentieres fra, 
også er det, der trækkes på i en mere institutionaliseret version. Dette træk kan selv-
følgelig udmærkes forandres over tid, hvilket netop ser ud til at være tilfældet i disse 
år for daginstitutioners vedkommende. 

Der sker for alle faktorers vedkommende en rekontekstualisering. Dette er med-
virkende til at skabe den relative autonomi, der gælder for det pædagogiske arbejde i 
daginstitutionerne. Sagt på en anden måde, så sker der er en forvandling, når noget 
udenfor institutionerne bliver til en del af institutionerne. 

Udgangspunktet i denne artikel har været at belyse nogle af de faktorer, der ligger 
udenfor institutionerne og som har betydning for pædagogisk praksis og for pædago-
gers vidensformer og karrierebaner, nemlig: 
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1. ’Politisk fastsatte rammer’ dvs. faktorer, der umiddelbart ligger udenfor pædago-
gers indfl ydelse, og som er med til at sætte pædagogisk praksis som en kontekst, der 
afstikker rammerne for de vidensformer, der efterspørges og anvendes. 

2. ’Pædagogarbejdets vertikale diskurser’ dvs. den indfl ydelse systematisk viden 
udviklet udenfor institutionerne har på pædagogers vidensformer og pædagogisk 
praksis. 

3. ’Pædagogarbejdets horisontale diskurser’ dvs. det træk der foretages på hverdags-
viden, der er med til at give mange daginstitutioner karakter af et hjem eller – for de 
lidt større børn – et værested m.m.

Det teoretiske udgangspunkt til en diskussion af ovenstående spørgsmål har des-
uden på den anden side været, at pædagogisk praksis og de vidensformer pædagoger 
trækker på, ikke er selvrefererende. Pædagogisk arbejde kan i vid udstrækning ses 
som et praktisk arbejde, dvs. det trækker på praktiske kundskaber. Disse ofte lokalt 
udviklede vidensformer og kundskaber har et indhold, der også refererer til noget, 
der ligger udenfor institutioner og i forlængelse af den historie, daginstitutionerne 
har. De kommer med andre ord ’et sted fra’ og refererer dermed ikke kun til f.eks 
pædagogernes personlige kompetencer eller kategoriseringer.

Den præsenterede models fjerde faktor, ’biografi ’, har søgt at beskrive, at pædago-
gisk arbejde ikke alene består af rekontekstualisering af forhold, der ligger udenfor 
institutionerne, men også består af pædagogers arbejdsliv og de vidt forskellige må-
der, dette udfolder sig på, når forskellige karrierebaner står i fokus. 

De fi re forskellige tilgange søger at bidrage til et portræt af pædagogprofessionen. 
Man kan sige, at tilgangene illustrerer, at pædagogprofessionen og pædagogisk prak-
sis må karakteriseres udfra politisk fastsatte rammefaktorer, institutionsdidaktik 
samt pædagogers arbejdsliv. Disse tilgange bidrager til et portræt af pædagogpro-
fessionen. Men det er ikke et fuldstændigt portræt! Et sådant bør f.eks bør også in-
deholde en analyse af professionens og de vidt forskellige institutioners historie, et 
børneperspektiv – og en analyse af, hvad der rent faktisk virker, sker og kommer ud 
af pædagogisk arbejde i daginstitutionerne. 
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Denne udgivelse er den fjerde i en serie artikler om pædagogprofessionen. 
De foregående er ”Strategier for professionsudvikling”, april 2006, ” Internationalisering og 
professionalisering”, maj 2006, samt ”Pædagogprofessionen i tal”, juli 2006
I efteråret 2006 udkommer en bog med bl.a. en række interviews med pædagoger om profes-
sionen.
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