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Det	er	efterhånden	nogle	år	siden	at	den	første	dokumentationsbølge	rullede	ind	over	Danmark.	Dokumentation	var	i	

den	grad	sat	på	den	pædagogiske	dagsorden	-	men	nok	ikke	alle	steder	i	den	kontekst	det	var	tiltænkt.	Udfordringen	

er,	at	dokumentationen	bør	følges	op	med	en	efterfølgende	refleksion	af	det	involverede	personale,	så	den	kan	strække	

sig	udover	de	dagbogsfortællinger,	der	er	tiltænkt	forældrene.	Som	institution	manglede	vi	en	metode	til	denne	

kombination,	som	ville	kunne	tage	afsæt	i	institutionens	hverdag	og	bidrage	til	kvalitetsudviklingen	af	det	fælles	fokus.	

Videre	ønskede	vi	muligheder	for	at	teoretisere	vores	mange	forskellige	meninger	og	overvejelser,	samt	strukturere	og	

understøtte	personalets	læreproces.	Tanken	var	at	dokumentation	skulle	bidrage	til	en	kontinuerlig	kvalitetsudvikling	af	

den	pædagogiske	praksis	-	Men	hvordan	gjorde	man	så	lige	det?

I	2008	var	vi	så	heldige	at	komme	med	i	Forskningsprojektet	‘Aktionslæring i dagtilbud’	initieret	af	Professionsinstitut	

KLEO	og	Ambios.	Vi	synes	at	“overskriften”	‘Hvordan medforskende pædagoger gennem aktionslæring kan udvikle 

praksis og tydeliggøre deres professionelle viden’	lød	spændende	og	havde	aldrig	hørt	om	begrebet	aktionslæring	

før,	men	var	og	er	fortsat	optaget	af,	hvordan	vi	hele	tiden	kunne	udvikle	praksis	og	tydeliggøre	den	pædagogiske	

profession.	Vi	oplevede	med	vores	deltagelse	i	projektet	at	aktionslæring	gav	os	mulighed	for	at	få	et	fælles	sprog	

og	referenceramme	i	institutionen,	som	gjorde	at	pædagogerne	bedre	kunne	bruge	sig	selv	og	hinanden	løbende	i	

dagligdagen	til	at	evaluere,	ændre	og	forbedre	handlemåder	og	praksis.

I	forlængelse	af	vores	deltagelse	af	Forskningsprojektet	søgte	Børnehusene	Kokkedal	sammen	med	Ambios	BUPL´s	

Udviklings-	og	Forskningsfond	om	midler	til	samling	og	formidling	af	erfaringer	med	aktionslæring	som	metode	til	

kapacitetsopbygning	på	institutions-	og	områdeniveau.	Vores	mål	var,	at	aktionslæring	i	alle	vores	institutioner	blev	gjort	

til	et	konkret	værktøj	til	at	sætte	fokus	på	vigtigheden	af	de	pædagogiske	elementer	i	rutineopgaverne	og	hverdagens	

pædagogiske	praksis	i	et	reflekterende	perspektiv.	Aktionslæring	har	hos	os	været	medvirkende	til	at	understøtte	en	

mere	reflekteret	praksis,	hvor	den	pædagogiske	viden	og	handlinger	ikke	længere	er	intuitiv	og	tavs,	men	nu	er	teoretisk	

velfunderet	og	fagligt	kan	italesættes.	Her	kan	I	læse	om	vores	erfaringer.

Kristina	Avenstrup,	områdeleder	for	Børnehusene	Kokkedal

Pjecen ’Aktionslæring - mod en mere reflekteret praksis’	har	til	hensigt	at	inspirere	pædagoger	og	pædagogiske	ledere	

til	pædagogisk	udviklingsarbejde	med	særligt	fokus	på:

1.	 Aktionslæring	som	professionsudviklingsstrategi	for	pædagogisk	personale.

2.	 Kapacitetsopbygning	hvor	institutionerne	selv	kan	arbejde	med	aktionslæring.

I	pjecen	bidrager	nogle	af	de	centrale	aktører,	fra	udviklingsarbejdet	af	seks	aktionslæringsforløb,	med	deres	erfaringer	

om	at	opbygge	aktionslæring	som	pædagogisk	udviklingsmetode.	Intentionen	med	pjecen	er	at	skabe	inspiration	til	

fortsat	at	udvikle	aktionslæring	som	pædagogisk	udviklingsværktøj.	Pjecen	forsøger	desuden	at	vise	holdninger	og	

fremtidige	udviklingsmuligheder	med	aktionslæring.	Således	får	du	også	fra	seks	pædagogiske	ledere	og	pædagoer	

nogle	klare	og	direkte	svar	på	spørgsmålene:	

•	 Hvad	kan	aktionslæring,	og	hvad	gør	aktionslæring	i	det	pædagogiske	arbejde?

•	 Hvad	opnår	pædagoger	og	medhjælpere	med	aktionslæring?

•	 Hvad	opnår	institutionen	ved	selv	at	få	en	AL	konsulent	-	og	selv	at	kunne	facilitere	aktionslæringsforløb?

I	pjecens	første	tema	’Når pædagogisk udvikling skabes i praksis’ får	du	en	kort	introduktion	til	aktionslæringens	fem	

faser	samt	dens	bærende	principper.	Her	beskrives	desuden	nogle	af	de	udfordringer	og	muligheder,	som	de	centrale	

aktører	har	oplevet	med	aktionslæring.	I	det	andet	tema	’Kapacitetsopbygning af aktionslæring’	er	der	fokus	på,	hvad	

der	skal	til	for	at	institutionens	centrale	udviklingspersoner	(f.eks.	en	pædagogisk	leder	eller	tillidsrepræsentant)	selv	

kan	facilitere	og	styre	aktionslæringsforløb	for	det	pædagogiske	personale.	Især	vægtes	nogle	af	de	forudsætninger	og	

udfordringer,	der	kan	opstå	i	forbindelse	med,	at	institutionerne	selv	kan	arbejde	med	aktionslæring.

Aktionslæring	er	først	og	fremmest	centreret	om	læring	på	arbejdspladsen.	Men	i	denne	pjece	vil	du	læse,	at	

aktionslæring	også	handler	om	at	gøre	institutionen	og	pædagogikken	mere	åben	for	omverdenen.	Det	sker	både	

ved	at	få	inspiration	og	undervisning	udefra,	men	også	ved	at	vise	de	resultater	frem	for	offentligheden,	der	opnås	

i	aktionslæringsforløbene.	Faglige	fyraftensmøder	og	pædagogiske	plakater	er	eksempler	herpå	fra	Børnehusene	

Kokkedal.	

Det	er	håbet,	at	pjecen	er	med	til	fortsat	at	videreudvikle	introduktionen	af	aktionslæring	i	Danmark	som	en	

professionspædagogisk	udviklings-	og	læringsmetode.

Hans-Henrik	Grieger,	Ambios

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS
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På	de	næste	par	sider	får	du	en	kort	introduktion	til,	hvordan	du	arbejder	med	aktionslæring.	Introduktionen	er	bygget	

op	som	en	metaforisk	rejse	-	en	rejse,	der	består	af	fem	faser,	som	tilsammen	udgør	et	aktionslæringsforløb.

Før	I	som	institution	begiver	jer	ud	på	en	aktionslæringsrejse,	er	det	vigtigt	at	forstå,	hvordan	læringen	forgår	i	

aktionslæring:	For	det	første	er	det	arbejdspladslæring.	Det	betyder,	at	det	er	jeres	hverdag	og	pædagogiske	praksis,	der	

danner	udgangspunkt	for	læringen.	Det	er	altså	ikke	traditionel	undervisning	eller	teori.

For	det	andet	handler	det	om	at	eksperimentere	med	jeres	praksis	ved	at	sætte	en	række	aktioner	i	gang.	Det	foregår	lidt	

som	en	spiralformet	proces.	I	en	proces	fører	spørgsmål	til	svar,	som	igen	generer	nye	spørgsmål.	Man	kan	se	forløbet	

som	en	rejse,	der	bringer	oplevelser	med	sig,	der	fører	til	nye	rejser	og	nye	oplevelser.	Man	vender	altid	hjem	igen	fra	

rejsen,	men	aldrig	helt	som	den	samme	og	altid	med	nysgerrighed	på	nye	rejser	og	nye	oplevelser.

Det	betyder,	at	aktionslæring	ikke	er	en	rejse	med	en	endelig	destination.	Aktionslæring	er	med	andre	ord	mere	end	et	

almindeligt	kursusforløb.	Det	er	en	måde	at	udvikle	sin	faglighed	på	igennem	konkrete	handlinger,	der	er	relevante	i	det	

pædagogiske	daglige	arbejde.	På	de	følgende	sider	gør	vi	stop	ved	én	fase	af	gangen;	forundring,	aktioner,	iagttagelser,	

reflekterende	samtale	og	systematisering.

Mange	pædagoger	oplever	skiftende	organisatoriske	tiltag	og	pædagogiske	modebølger	skylle	ind	over	institutionerne.	

Oftest	ender	disse	bølger	med	at	blive	overtaget	af	nye	bølger,	uden	at	institutionernes	praksis	og	pædagogik	ændres.	

Måske	skyldes	det,	at	de	organisatoriske	tiltag	og	pædagogiske	begreber	ikke	forankres	eller	implementeres	grundigt	

nok.	En	anden	mulighed	er,	at	der	er	for	langt	mellem	dem,	der	formulerer	de	organisatoriske	tiltag/pædagogiske	

begreber,	og	de	institutioner	og	pædagoger,	der	skal	anvende	dem.	Aktionslæring	er	(måske)	endnu	en	af	disse	(lærings-)	

modeller,	der	er	formuleret	af	forskere	og	konsulenter	udefra.	Måske	nok	i	et	tæt	samarbejde	med	praksis	-	men	stadig	

med	den	eksterne	ekspert	som	den	toneangivende.

Et	af	de	væsentligste	mål	bag	udviklingsprojektet,	som	formidles	i	denne	pjece,	er	spørgsmålet	om,	hvorvidt	pædagogen	

kan	blive	sin	egen	professionsagent	-	en	slags	’reflekteret	videnspraktiker’.	Tanken	bag	projektet	er,	at	det	er	den	

daglige	pædagogiske	praksis,	der	skal	danne	udgangspunkt	for	læring	og	skabe	yderligere	vidensgrundlag	omkring	

pædagogernes	arbejde.

De	fem	børnehuse,	der	har	deltaget	i	udviklingsprojektet,	har	selv	opbygget	kapaciteten	til	at	arbejde	med	aktionslæring.	

Men	er	institutionerne	herved	selv	blevet	i	stand	til	at	få	den	tavse	pædagogiske	viden	frem	og	gennem	refleksioner	få	

skabt	et	fælles	sprog	og	pædagogisk	referenceramme?	Og	er	institutionerne	blevet	i	stand	til	at	skabe	et	fælles	fagligt	

fodfæste	der	i	sin	praksis	får	en	større	effekt	til	glæde	for	børn	og	forældre?

Her	i	pjecens	første	tema	får	du	en	kort	introduktion.	Både	til	hvad	aktionslæring	er,	og	til	hvordan	de	fem	børnehuse	

i	Kokkedal	har	arbejdet	med	selv	at	søge	ind	i	aktionslæringens	faser.	Temaet	afsluttes	med	at	udlede,	hvordan	

aktionslæring	kan	skabe	et	fælles	pædagogisk	fokus	karakteriseret	ved	høj	grad	af	deltagelse	og	høj	grad	af	mening	for	

pædagoger.

INTRO TIL TEMA 1: NÅR PÆDAGOGISK UDVIKLING SKABES I PRAKSIS AKTIONSLÆRING – EN PÆDAGOGISK REJSE I FAGLIGHED 
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FASE 1: FORUNDRING - KUNSTEN AT VÆRE NYSGERRIGE SAMMEN

Første	stop	på	aktionslæringens	guidede	tur	handler	om,	at	I	skal	være	nysgerrige	i	forhold	til	jeres	egen	praksis.	I	

fællesskab	identificerer	og	formulerer	I	et	spørgsmål	eller	en	undren,	som	I	ønsker	at	blive	klogere	på	og	se	på	med	

nysgerrige	øjne.

Forundring skaber fælleshed 

“Pædagogerne i AL forløbet skulle finde en fælles forundring om trivsel. For at alle kan committe sig til forundringen, er 

det vigtigt, at der kommer en fælles forståelse. Derfor skal alle forståelser i spil. Først skal de bredes ud, for derefter at 

blive samlet ind til en fælles forståelse.”

Tina	Pedersen,	pædagog	på	Græstedgård

Forundringen	kan	handle	om	stort	set	alt	i	det	pædagogiske	arbejde.	En	personalegruppe	kunne	f.eks.	nå	frem	til	

forundringen:	“Hvordan	kan	vi	bruge	legepladsen	som	ekstra	pædagog?”	Det	vigtigste	er,	at	forundringen	handler	om	

noget	aktuelt,	som	I	er	nysgerrige	overfor.

Motivation, ejerskab og nysgerrighed stimulerer lyst til læring

“En forundring skal man kunne identificere sig med. Motivation skal være fremmende for ejerskab og stimulere 

personalet til at se helheder. Det, at der lægges vægt på forundringen og ikke problemer, gør at det bliver mere åbent og 

inviterer til en større nysgerrighed.”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	af	Græstedgård	

Forundringsfasen	indebærer	fælles	overvejelser	og	dialog	om,	hvad	det	er,	I	gerne	vil	undersøge i jeres	praksis	for	at	lære	

noget	om	jeres	praksis.

FASE 2: AKTIONER - HANDLING SKABER FORVANDLING

Når	I	har	identificeret	og	formuleret	jeres	forundring,	går	turen	videre	til	næste	stop,	der	handler	om	at	sætte	aktioner	

i	værk.	Nu	skal	I	undersøge	jeres	forundring	ved	at	eksperimentere	i	den	pulserende	hverdagspraksis	og	prøve	de	nye	

pædagogiske	aktioner	som	I	er	blevet	enige	om.	En	aktion	kunne	f.eks.	være	at	ændre	pædagogernes	adfærd,	så	der	

bliver	et	roligere	og	mere	inkluderende	miljø	i	garderoben	ved	aflevering	af	børn	om	morgenen.

Aktionerne	udgør	det	tidspunkt	på	rejsen,	hvor	I	har	dannet	jer	et	overblik	over,	hvad	det	er	for	en	pædagogisk	praksis	I	

gerne	vil	eksperimentere	med	og	blive	klogere	på.	I	skal	undersøge,	hvad	der	sker,	når	I	prøver	at	gøre	tingene	på	en	ny	

måde.	Samtidig	kan	I	reflektere	over,	hvordan	I	hidtil	har	gjort	tingene,	og	hvorfor	det	ikke	har	været	tilstrækkeligt	Det	

væsentlige	er,	at	I	iværksætter	eksperimenter	og	afprøver	nye	måder	at	handle	på	i	forhold	til	jeres	forundring.

Aktioner - kobler refleksioner og handling 

“AL modellen ser jeg mange fordele i. Modellens styrke er, at der ikke er langt fra refleksion til handling: Refleksionen 

er nemlig knyttet til handlingen. Jeg ser modellen som meget handlingsorienteret, hvor man hurtigt kan se nogle 

”resultater”, og det tror jeg vil være en god motivationsfaktor for at fortsætte med forløbet.”

Esma	Basic,	daglig	leder	af	Børnengens	vuggestue
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Når	I	planlægger	aktioner,	skal	I	stille	spørgsmål	til	jeres	forundring.	I	skal	stille	spørgsmål	til,	hvad	det	er,	I	gerne	vil	

forandre,	og	hvordan	I	kan	forestille	jer,	at	I	kan	gøre	tingene	på	en	anden	måde.

Det	er	vigtigt,	at	I	forholder	jer	til,	hvem	aktionerne	kommer	til	at	berøre	-	er	der	f.eks.	nogen	der	skal	informeres	om	

forløbet?	Og	er	der	måske	nogle	etiske	eller	moralske	forhold,	I	skal	tage	højde	for?	I	skal	også	afklare	hvilke	roller,	der	

indgår	i	forløbet,	og	hvem	der	indtager	hvilke	positioner.Det	er	rigtigt	sjovt	at	lave	aktioner,	og	der	er	en	pointe	i	at	prøve	

at	tænke	nyt	og	anderledes	og	rejse	helt	derud,	hvor	man	ikke	har	været	før.	Men	det	er	også	væsentligt	at	forholde	sig	

til	den	situation,	som	hverdagens	vilkår	udgør	og	planlægge	sine	aktioner,	så	de	er	realistiske	at	udføre.

FASE 3: IAGTTAGELSER - HVILKE EFFEKTER TILFØRER DEN PÆDAGOGISKE INDSATS

På	rejsens	tredje	stop	skal	I	iagttage	de	handlinger	eller	aktioner,	I	har	sat	i	værk.	Aktionerne	er	ikke	nok	i	sig	selv.	I	skal	

iagttage	eller	observere,	hvilke	effekter	de	har.	Iagttagelserne	er	et	vigtigt	element	ved	aktionslæring.	Det	er	dem,	der	

giver	jer	viden	om,	hvad	I	gør,	hvad	der	virker,	og	hvad	der	ikke	virker.

I	skal	stille	undersøgende	spørgsmål	til	jeres	aktioner	og	forsøge	at	observere,	hvad	der	kommer	ud	af	at	handle	

anderledes,	end	I	plejer.	Det	er	vigtigt	at	se	på	de	involveredes	reaktioner	på	aktionerne.	Er	børnene	f.eks.	blevet	bedre	til	

at	tage	tøj	på?	Eller	er	de	blevet	bedre	til	at	hjælpe	hinanden?

Iagttagelse af faglighed forudsætter rammesætning

“Jeg tænkte, at trygheden og tilliden i personalegruppen ikke var tilstrækkelig tilstede til at iagttage hinandens praksis. 

Jeg tænkte som daglig leder, at det krævede en vis faglig sikkerhed, tryghed og tillid til sine kolleger at turde stille egen 

faglighed og måde at handle på til skue i gruppen. Og samtidig kunne stole på, at ingen i personalegruppen ville bruge 

det mod hinanden i en anden sammenhæng, eller at man kunne blive til genstand for sladder eller fordømmelse. Jeg 

besluttede mig for at arbejde med dette i vores første opstartsmøde med en værdisnak, etiske principper og spilleregler.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børnengens	børnehave	

Det	kan	være	udfordrende	at	iagttage	hinandens	faglighed	og	de	mange	forskellige	pædagogiske	situationer,	der	hele	

tiden	opstår	i	hverdagen.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	I	prøver	at	fokusere	jeres	iagttagelser	specifikt	på	de	aktioner,	I	har	sat	i	

værk.	På	den	måde	er	det	erfaringerne	fra	dem,	der	er	i	centrum.

Når	I	iagttager,	er	det	også	vigtigt,	at	I	skriver	ned,	hvad	I	ser.	Så	kan	I	lettere	genkalde	jer	detaljer,	når	I	skal	viderebringe	

jeres	iagttagelser	om	jeres	kolleger.	Detaljer,	som	på	kort	sigt	ikke	synes	betydningsfulde,	kan	senere	være	af	stor	

betydning	i	et	større	perspektiv.	Det	er	en	fordel	at	bruge	en	eller	anden	form	for	systematisering	til	jeres	iagttagelser	

-	f.eks.	observationsskema,	logbog	eller	post-it	notes.	Det	sikrer,	at	I	holder	fokus	på	jeres	forundring	og	aktioner.	

Logbøger	og	skemaer	er	for	aktionslæring,	hvad	feriebilleder	og	rejsedagbøger	er	for	en	rejse;	uundværlige	til	at	

fastholde	ferieminder	og	erindringer	-	eller	til	at	dokumentere	den	pædagogiske	indsats	overfor	i	første	omgang	

hinanden	i	personalegruppen	og	i	anden	omgang	forældre	og	forvaltning.	

FASE 4: DEN REFLEKTERENDE SAMTALE - DET REFLEKSIVE LÆRINGSRUM

Når	aktionerne	er	sat	i	værk,	og	I	har	skrevet	pointer	og	detaljer	ned	i	jeres	rejselogbøger,	er	det	tid	til	at	sætte	jer	i	

skyggen	og	reflektere.	Det	er	tid	for	refleksion	over	alle	jeres	nye	oplevelser,	men	også	for	baggrunden	for,	hvordan	I	

‘plejer’	at	gøre	tingene.

Refleksion	er	en	væsentlig	fase	i	aktionslæring.	Det	er	her	læringen	og	den	faglige	sparring	med	kollegerne	finder	sted	-	

det	er	her	den	tavse	viden	italesættes.	I	denne	fase	reflekterer	I	i	fællesskab	over,	hvad	jeres	aktioner	og	iagttagelser	viser	

om	jeres	faglighed,	virkelighed	og	jeres	måde	at	gøre	tingene	på.

Pædagogens læringsrum: Den reflekterende samtale

“Aktionslæring er en brugbar metode, der sikrer, at personalets nysgerrighed i egen pædagogisk praksis bliver 

udgangspunktet. Det er egne eksperimenter og aktioner i pædagogisk praksis, der bliver omdrejningspunktet for de 

reflekterende samtaler. Denne struktur giver både en tryghed og sikkerhed for personalet om, hvad det er, som skal 

foregå, og den giver også en fælles respekt omkring det, der arbejdes med.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	Børnehave
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I	den	reflekterende	samtale	taler	I	med	hinanden	om,	hvad	I	hver	især	oplevede	under	og	efter	aktionen,	samt	hvilke	

pædagogiske	overvejelser	der	følger	med.	I	skal	tale	om	de	praktiske	forhold	omkring	aktionen,	og	hvordan	I	vil	arbejde	

videre	herfra.	Hvad	har	gjort	et	særligt	indtryk	fra	aktionslæringens	land?

I	udviklingsprojektet	blev	alle	daglige	ledere	og	nogle	enkelte	pædagoger	uddannet	som	AL	konsulenter.	Deres	

opgave	var	blandt	andet	at	sætte	rammerne	for	aktionslæringsforløbet	og	specielt	at	gøre	den	reflekterende	samtale	

til	en	læringssituation	og	ikke	alene	en	professionel	videndeling.	Senere	i	pjecen	beskrives,	hvordan	AL	konsulenterne	

formåede	at	skabe	læringssituationen	i	den	reflekterende	samtale.	

FASE 5: SYSTEMATISERING - NÅR DET LÆRTE SKAL LAGRES

Sidste	del	af	rejsen	er	turen	hjem	-	og	ankomsten.	Det	er	her,	I	bearbejder	jeres	rejseerfaringer	og	oplevelser	fra	hele	

turen;	fra	forundringen,	gennem	aktionen,	via	refleksionen	og	hjem	igen.	Det	er	på	sidste	stop,	at	I	træffer	beslutning	

om,	hvordan	jeres	rejse	skal	påvirke	jeres	efterfølgende	hverdag.

Dette	element	udgør	systematiseringen	af	jeres	aktionslæring.	Her	skal	I	vurdere,	om	I	har	lært	noget	om	jeres	

aktionslæringsforløb	på	rejsen,	som	I	kan	integrere	i	jeres	daglige	praksis.	Eller	om	rejsen	har	skabt	nye	forundringer,	som	

fordrer	nye	aktioner	under	andre	himmelstrøg.

Systematisering under den reflekterende samtale

“En fælles forståelse kan eventuelt opnås ved, at der udpeges én til at skrive de forskellige forståelser/udsagn på en 

tavle, hver deltager skal herefter på tur komme med et nyt udsagn. Derefter må hver deltager udpege to eller tre udsagn 

- for til sidst at indskrænke udsagnene til en fælles forståelse af begrebet trivsel. Den fælles forståelse skal dokumenteres 

skriftligt.”

Tina	Pedersen,	pædagog	på	Græstedgård

Det	er	vigtigt,	at	I	får	talt	om,	hvordan	I	vil	fastholde	den	læring	og	viden,	I	har	opnået,	og	hvordan	I	formidler	jeres	

resultater	videre	til	resten	af	institutionen	og	jeres	kolleger.	I	kan	også	fortsætte	processen	og	jeres	aktionslæringsforløb,	

enten	rettet	mod	den	samme	forundring	eller	orienteret	mod	nye	horisonter.

Systematisering - find den metode der passer jer bedst 

“De skriftlige refleksionsformer, som personalet valgte, var gule notesblokke til at sætte på whiteboard, en stor fælles 

bog til refleksion som alle skulle skrive i og til sidst en lille blok til at have i baglommen. Alle tre måder er i spil, og bruges 

aktivt i aktionerne og i de reflekterende samtaler. Dette betyder i hverdagen, at personalet er i gang med at indarbejde 

en metode, hvor de fastholder aktioner, iagttagelser og refleksioner. Jeg har til vores reflekterende samtaler oplevet, 

hvordan flere deltagere har siddet klar med deres refleksionsbøger og hvordan det har givet mening for dem at kunne 

bruge disse bøger til at fastholde deres iagttagelser og refleksioner. Men også hvordan det har virket som om, at det gav 

personalet en tilfredsstillelse at have deres refleksionsbog med sig som et holdepunkt. Når personalet får systematiseret 

deres viden, betyder det for mig som daglig leder i hverdagen, at der bliver skabt et redskab til fastholdelse af ny viden, 

og at vi i institutionen bevarer det, vi har lært og opdaget sammen i fællesskabet. Det er igen med til at skabe udvikling 

af den fælles pædagogiske praksis.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børnengens	børnehave	

Systematisering	handler	altså	om,	at	I	på	den	ene	eller	anden	måde	får	lagret	det,	I	har	oplevet	undervejs.	En	rejse	er	

måske	ved	vejs	ende,	mens	en	anden	tager	sin	begyndelse.	Hvad	enten	I	rejser	ud	igen,	eller	vælger	at	blive	hjemme	for	

en	stund,	vil	I	have	rygsækken	fuld	af	souvenirs	og	erindringer,	som	I	kan	trække	på	i	jeres	dagligdag.	For	aktionslæring	

er	ikke	et	almindeligt	kursus,	der	afslutter,	når	deltagerne	går	hjem.	Aktionslæring	er	en	rejse,	der	fortsætter	også	under	

vante	himmelstrøg.	En	metode	der	skaber	varig	faglig	udvikling	og	læring.
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1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“Aktionslæring som metode har givet pædagogerne 

mulighed for at undersøge, eksperimentere og 

reflektere systematisk på baggrund af praksis og har 

fremmet, at institutionen har fået et fælles sprog.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“At det pædagogiske personale med en systematik 

blev fastholdt i en forandringsproces og ikke så let 

faldt tilbage til ”gammel vane” og habitus. En fornyet 

glæde ved deres arbejde, da der var tid til fordybelse 

i refleksioner.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Jeg har gennem AL uddannelsen fået en metodik, 

der er let at forholde sig til i en presset hverdag. Det 

har givet en mulighed for at opnå en reflekterende 

praksis, hvor viden og praksis har flyttet sig fra det 

intuitive og tavse til det fagligt kvalificerede og 

ekspliciterede.”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	af	Græstedgård

 

EFTER REJSEN GENNEM AKTIONSLÆRINGENS LAND

En	rejse	i	aktionslæringens	landskaber	kan	sagtens	føre	til	fordybelse	i	tanker	om	pædagogiske	eksperimeter,	som	du	

synes,	udvikler	børnene	og	institutionen.	Men	hverken	kollegaerne,	leder,	forvaltningen	eller	forældrene	har	oplevet	din	

rejse	og	begejstring.	

Husk dem derhjemme - kunsten at rejse sammen 

I	rejsen	til	aktionslæringens	land,	er	I	måske	nogle,	der	særligt	kommer	til	at	være	forandringsagenter	for	eksperimenter	

på	institutionen:	I	kommer	til	at	idéudvikle,	iagttage,	analysere,	tage	initiativer,	gå	fra	det	daglige	arbejde,	holde	

læringsmøder	og	sætte	aktioner	i	gang.	I	kommer	til	at	udvikle	et	andet	sprog,	og	I	begynder	at	reflektere	over,	hvad	det	

er,	I	gør	godt	og	gør	mindre	godt.	I	begynder	at	stille	spørgsmål	til	jeres	egen,	men	også	kollegaernes	praksis.	Det	er	en	

del	af	den	pædagogiske	sundhedskur,	som	du	oplever	i	aktionslæringens	land.	Men	det	er	ikke	umiddelbart	naturligt	for	

resten	af	jeres	kollegaer	-	de	kan	godt	komme	til	at	føle	sig	uforstående	overfor	det,	I	foretager	jer,	hvis	de	ikke	på	den	

ene	eller	anden	måde	deltager	I	aktionslæringen.

I,	der	er	på	rejsen,	har	et	ansvar	for,	at	rejsen	kommer	alle	til	gavn.	Det	kan	I	gøre	på	flere	måder.	Først	og	fremmest	skal	

I	forestille	jer,	hvordan	jeres	rejseerfaringer	kan	blive	en	fælles	oplevelse	og	læring	for	jeres	kollegaer.	Og	frem	for	alt;	

DE 3 SKARPE: TINA NIELSEN
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hvordan	jeres	rejse	kan	være	med	til	at	inspirere	til	ændringer	af	den	pædagogiske	praksis	andre	steder	i	institutionen.	

Gode råd til kunsten at rejse sammen:	

•	 Fortæl	kollegerne	hvad	I	gør,	og	hvorfor	I	gør	det.

•	 Involver	kollegerne	løbende.

•	 Tag	rejseoplevelserne	op	regelmæssigt	og	på	personalemøder.

•	 Videndel	i	hverdagen	-	så	det	bliver	hele	institutionens	rejse.

Når	du	tager	på	rejsen	så	husk	på	det	simple	spørgsmål:	Hvad	er	det	der	gør,	at	kollegerne	oplever	vores	rejse	som	en	

gave	til	institutionen,	og	ikke	et	irritationsmoment,	hvor	tiden	går	fra	børnene?

At vende hjem - og tage af sted igen!

En	rejse	til	aktionslæringens	land	er	ikke	en	enkel	tur:	Aktionslæring	er	nemlig	kunsten	at	eksperimentere	i	et	pædagogisk	

laboratorium,	hvor	I	får	styrket	arbejdsglæden	og	mærket	det	særlige	ved	at	være	pædagog.	På	rejsen	lærer	I	aktionslær-

ingsmetoden	at	kende.	Når	I	har	været	gennem	ét	aktionslæringsforløb,	kan	I	bruge	metoden	i	hverdagen	på	forskellige	

andre	forundringer	-	det	betyder,	at	jeres	rejse	bliver	til	et	mere	permanent	læringsmiljø,	hvor	I	hele	tiden	arbejder	med	

professions-	og	kvalitetsudvikling	af	den	pædagogiske	praksis.	Rejsen	til	aktionslæringens	land	giver	jer	en	metode	til	at	

blive	ved	med	at	(gen-)opdage	den	pædagogiske	faglighed	og	sammen	mærke	det	pædagogiske	fag	som	profession.

1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“Jeg ved ikke om det er nyt, men selve metoden 

er meget nem at gå til, det kræver ikke de store 

økonomiske og ressourcemæssige investeringer. 

Metoden er meget praksis-orienteret og man kan 

hurtigt se ”resultater” af sine ”eksperimenter”, og det 

kan være meget stimulerende for de fleste.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“Min oplevelse er, at metoden kan samle hele 

personalegruppen på en måde, hvor alle kan 

bidrage til processen uanset deres faglige baggrund. 

Personalet får også følelse af ejerskab, når de selv har 

været en aktiv del af hele forløbet.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Jeg har fået nogle værktøjer, som jeg kan bruge til 

at nå det mål jeg har sat mig. Metoden er meget 

brugbar, når vi skal ændre/justere/evaluere vores 

daglige praksis.”

Esma	Basic,	daglig	leder	af	Børnengens	vuggestue

DE 3 SKARPE: ESMA BASIC
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PRAKSISFÆLLESSKABER - AKTIV DELTAGELSE OG MENING

Mange	pædagoger	oplever,	at	der	er	for	langt	mellem	teori	og	praksis,	og	ofte	opleves	læring-	og	kompetenceudvikling	

som	en	individuel	proces	i	et	undervisningslokale.	Efter	endt	kursus-	eller	uddannelsesforløb	gælder	det	så	om	at	få	det	til	

at	virke	i	praksis.	En	udfordring,	der	af	mange	forskellige	årsager,	kan	have	temmelig	svære	kår.

Med	aktionslæring	flytter	læringen	ud	på	arbejdspladsen.	Det	er	muligt,	at	aktionslæringen	også	indeholder	oplæg,	

undervisning	eller	anden	form	for	mere	traditionel	videntilførsel.	Men	det	er	deltagerne	på	arbejdspladsen,	der	definerer	

udgangspunktet,	meningen	og	målene	for	læringen.

Etienne	Wenger	ser,	med	sin	teori	om	praksisfællesskaber,	på	læring	som	et	socialt	fænomen	-	en	proces	der	

er	uundgåelig	og	livsopretholdende.	Hans	teori	fokuserer	primært	på	læring	som	social	deltagelse,	dvs.	læring	i	

fællesskabet.

Netop	deltagelse	og	mening	er	kodeord	i	aktionslæring.	Og	når	institutionen	selv	skal	kunne	arbejde	med	aktionslæring,	

skal	der	være	tro,	tillid,	rammer	og	opfordring	til,	at	det	er	lysten,	der	er	styrende	for	læringen,	meningen	og	deltagelsen	

i	at	udfordre	den	pædagogiske	praksis	frem	for	udefrakommende	mål	og	teorier.

AL faserne + AL konsulentens tro på deltagerne = energi og engagement 

“De enkelte faser har vist sider af personalet, som ikke tidligere har været fremherskende og synlige. Dette har i 

forundringsfasen været modet og lysten til at udfordre egen praksis og stille den til skue. Lysten og især behovet i 

personalegruppen for selv at definere den pædagogiske praksis, som skal udfordres, har været en ‘aha-oplevelse’ for mig 

som daglig leder. Før dette aktionslæringsforløb havde jeg idéer til forundringer i tankerne i tilfælde af, at personalet 

havde brug for hjælp til at finde forundringen. Men jeg har måttet erkende, at mine idéer har været overflødige og 

ligegyldige, og jeg er ret sikker på, at al den energi og det engagement, som personalet har lagt i aktionerne, er 

udsprunget af det ejerskab og fællesskab, som de har til forundringen.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	børnehave	

Aktionslæringens	faser,	principper	og	den	tilgang,	og	den	måde	hvorpå	lederne	i	udviklingsprojektet	har	faciliteret	

aktionslæringsforløb,	skaber	tilsammen	en	opfordringsstruktur,	der	giver	pædagogerne	mod,	deltagelse	og	energi.

Læring i socialt fællesskab giver (u)ventet mod

“Jeg har under AL forløbet fået en forståelse og indsigt i, hvor medarbejdere er i ‘organisationen’. Jeg har været meget 

overrasket over, hvilke forundringer de enkelte stuer er kommet frem til. Jeg har oplevet, at de medarbejdere, jeg troede 

ville udfordre sig selv, valgte den succesfulde forundring. Mens de medarbejdere, hvor jeg havde en oplevelse af, at de 

ikke udstrålede den samme selvsikkerhed i deres pædagogik, virkelig har udfordret sig selv, og jeg kan observere, at 

det bærer frugt. Netop her har jeg fået forståelsen for, hvad praksisfællesskaber har af betydning for læring i et socialt 

fællesskab.”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	af,	Græstedgård
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Højt fagligt niveau ≠ fælles pædagogisk fundament

“Jeg er i en institution, hvor der er et fagligt og fasttømret personale, og hvor en stor del af personalet har arbejdet 

sammen i rigtig mange år … Jeg har dog oplevet, at dét, at den enkelte har et højt fagligt niveau, ikke nødvendigvis har 

givet institutionen et fælles pædagogisk fundament.”

Laila	Jørgensen,	daglig	leder	af	Fasangårdens	børnehave		

I	flere	af	de	forskningsprojekter,	som	BUPL	har	finansieret	de	seneste	år,	fremhæves	netop	pointen,	der	gives	udtryk	for	

i	citatet	ovenfor:	En	god	faglig	og	kompetent	personalegruppe	er	ikke	ensbetydende	med	hverken	en	fælles	pædagogik	

eller	et	fælles	pædagogisk	grundlag.	Det	kan	måske	godt	være	lidt	svært	at	acceptere,	men	dygtige	pædagoger	er	ikke	

(altid)	garanter	for	god	pædagogisk	praksis.

I	udviklingsprojektet	brugte	flere	af	institutionerne	deres	arbejde	med	aktionslæring	til	netop	at	arbejde	sammen	

om	at	komme	frem	mod	en	større	grad	af	fælles	pædagogisk	praksis.	I	aktionslæringsprocesserne	viste	det	sig,	at	

institutionerne	måske	nok	oplevede	deres	forståelse	af	det	pædagogiske	fundament	som	fælles.	Men	når	det	kom	til	den	

måde,	hvorpå	pædagogerne	rent	faktisk	praktiserede	det	pædagogiske	fundament,	så	blev	fællesheden	noget	sværere	at	

få	øje	på.	Den	erkendelse	blev	omdrejningspunktet	for	flere	af	de	AL	forløb,	som	institutionerne	arbejdede	med.

“Aktionslæringsmetoden kan være et redskab til at bryde med hverdagens rutiner og bringe dynamik og energi tilbage 

blandt personalegruppen ved selv at kunne sætte en pædagogisk dagsorden og få skabt en fælles faglig forståelse.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	børnehave	

FÆLLES PÆDAGOGISK FOKUS KOMMER IKKE AF SIG SELV 

 

1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“Aktionslæring tager udgangspunkt i de udfordringer, 

vi har i vores daglige praktiske arbejde, derved 

har denne metode givet mening til udvikling af 

pædagogikken, specielt da vi hele tiden inddrager 

relevant viden i forhold den pædagogiske udvikling, vi 

er i. Ved at have fokus på systematisering, optimerer 

vi hele tiden vores pædagogik fremadrettet.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“Vi har oplevet en personlig faglig udvikling. Vi 

har oplevet, at der i medarbejdergruppen er et 

begyndende fælles fundament, som der hele tiden 

kan udvikles på. Det styrker den enkelte medarbejder 

i, hvordan vi udtrykker institutionens pædagogik 

udadtil.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Det er væsentligt, at vi nu selv kan igangsætte 

udvikling og tiltag til gavn både for medarbejdere, 

børn og den pædagogik, som hele tiden skal 

optimeres i forhold til den samfundsudvikling, vi bliver 

udfordret på, i vores daginstitution.”

Laila	Jørgensen,	daglig	leder	af	Fasangårdens	børnehave

DE 3 SKARPE: LAILA JØRGENSEN
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Ofte	må	det	konstateres	i	udviklingsprojekter,	at	når	den	eksterne	konsulent	forlader	udviklingsprojektet,	så	forsvinder	

den	læringsdynamik,	der	gerne	skulle	få	praksis	til	vedvarende	at	ændres.	Mange	deltagere	har	lært	noget,	men	effekten	

udebliver	på	sigt.	Denne	meget	forsimplede	konklusion	må	siges,	at	have	rigtig	mange	nuancer.	I	dette	udviklingsprojekt	

har	vi	blot	stillet	det	enkelte	spørgsmål:	Hvad	vil	der	ske,	hvis	man	gør	konsulenten	og	læringsdynamikken	til	en	intern	

del	af	institutionen?	

Med	udviklingsprojektet	blev	der	for	første	gang	forsøgt	at	gøre	institutionerne	selvkørende	med	aktionslæring.	

Aktionslæring	har	i	flere	kommuner	vist	sig	som	en	effektiv	metode	til	at	sætte	det	pædagogiske	personale	og	praksis	i	

centrum	for	læringen	-	men	dog	altid	med	styrende	eller	faciliterende	hjælp,	der	kommer	til	institutionen	udefra.	

I	udviklingsprojektet	har	det	været	tanken	at	lade	institutionerne	selv	blive	i	stand	til	at	arbejde	med	aktionslæringsforløb.	

Et	væsentligt	opmærksomhedspunkt	var	i	den	forbindelse	ikke	at	falde	i	fælden	med	alene	at	lave	erfaringsudveksling	og	

videndeling,	men	stadig	udfordre	praksis	og	fastholde	det	at	videnbasere	praksis.	

Tanken	har	været	at	lade	institutionen	selv	få	kapaciteten	til	at	kunne	gennemføre	aktionslæring.	Dette	er	sket	ved	først	

og	fremmest	at	introducere	hele	personalegruppen	til	aktionslæring	samtidig	med,	at	de	daglige	ledere	og	enkelte	

pædagoger	har	taget	en	AL	konsulentuddannelse,	hvis	formål	netop	er	at	kvalificere	til	at	kunne	facilitere	AL	forløb.	

I	dette	tema	sættes	fokus	på	de	læringsprincipper,	der	ligger	bag	aktionslæring	og	nogle	af	de	forudsætninger,	man	

skal	være	opmærksom	på	for	at	facilitere	aktionslæringsforløb.	Afslutningsvist	sættes	der	fokus	på,	hvad	det	er,	AL	

konsulenten	skal	kunne.	Specielt	er	fokus	lagt	på,	hvad	der	skal	til,	når	AL	konsulenten	er	intern.	Dette	fordrer	særlig	

opmærksomhed	i	forhold	til	at	udfylde	de	forskellige	positioner,	som	den	daglige	leder	møder	i	processerne	og	

rammesætningen.	

INTRO TIL TEMA 2: KAPACITETSOPBYGNING AF AKTIONSLÆRING 

Aktionslæring	er	et	valg	om,	hvordan	I	som	institution	ønsker,	at	kompetence-	og	kvalitetsudvikle	jeres	pædagogiske	

kompetencer	og	pædagogiske	praksis.	Der	er	mange	andre	mulige	kompetenceudviklingsstrategier,	I	vil	kunne	vælge.	

Det	særlige	ved	aktionslæring	som	kompetenceudviklingsstrategi	er,	at	det	er	institutionens	eget	engagement,	deltagelse	

og	praksis,	der	sættes	i	fokus,	og	deraf	opnår	I	at	lære	af	praksis	i	praksis.

At	arbejde	med	aktionslæring	kræver	i	sig	selv,	at	I	har	opmærksomhed	på	de	udfordringer,	der	ligger	i	denne	særlige	

type	af	arbejdspladsnær	kompetenceudviklingsstrategi.	Disse	benspænd	vil	I	med	en	ekstern	bistand	normalt	få	hjælp	til.	

Ønsker	I	selv	at	besidde	kapaciteten	til	aktionslæring,	så	må	I	være	opmærksomme	på	at	kunne	håndtere	disse	særlige	

forhold.	I	pjecen	her	sætter	vi	i	det	følgende	kort	fokus	på	nogle	af	disse	områder.

1. KOMPETENCE TIL AT STYRE OG FACILITERE AKTIONSLÆRINGSFORLØBET

For	at	kunne	oparbejde	kapaciteten	til	selv	at	kunne	arbejde	med	aktionslæring,	må	I	grundlæggende	få	en	indsigt	i	

hvilke	processer,	organisatoriske	mekanikker	og	teoretiske	tanker,	der	ligger	bag	aktionslæring.	

Med	aktionslæring	rykker	læringen	ud	på	arbejdspladsen	-	og	det	betyder	at	der	er	flere	organisatoriske	og	

gruppedynamiske	processer	i	spil,	end	når	kompetenceudviklingen	er	en	mere	teoretisk	og	traditionel	undervisningsform.	

For	at	komme	godt	gennem	aktionslæringens	faser,	er	det	nødvendigt	at	have	et	indgående	kendskab	til,	hvad	det	vil	

sige	at	være	i	faserne,	hvad	AL	deltagerne	skal	være	opmærksom	på	i	de	forskellige	faser,	og	hvordan	læringen	skal	

faciliteres	i	de	forskellige	faser.	

For	at	opnå	kompetencen	til	at	styre	og	facilitere	aktionslæringsforløbet	er	det	altså	nødvendigt	at	fordybe	sig	i	

aktionslæring,	inden	institutionen	går	i	gang	med	aktionslæringsforløb.	I	udviklingsprojektet	var	det	de	daglige	ledere,	

der	opnåede	denne	kompetence	gennem	en	AL	konsulentuddannelse.	Derefter	fungerede	de	som	pædagogiske	

sparringspartnere,	der	faciliterede	og	styrede	medarbejderne	gennem	aktionslæringsforløbene	på	institutionen.	Senere	i	

pjecen	beskrives,	hvordan	den	pædagogiske	leder	-	eller	en	anden	pædagog	-	kan	fungere	som	AL	konsulent.

HVORDAN FÅR MAN KAPACITETEN TIL AKTIONSLÆRING?
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2. LÆRINGSFORSTÅELSEN I AKTIONSLÆRING

En	af	vejene	til	at	få	opbygget	kapaciteten	til	aktionslæring	er,	at	den	grundlæggende	læringsforståelse	udfordres.	

For	at	arbejde	efter	AL	principperne,	og	for	at	få	det	optimale	udbytte	af	AL	faserne,	fordrer	det	medarbejdernes	

deltagelse,	engagement	og	det,	at	de	kan	se	mening	i	udviklingen	af	den	pædagogiske	praksis.	Men	det	fordrer	

også,	at	medarbejderne	er	åbne	over	for,	at	arbejdspladsen	reelt	er	læringsparat.	Den	nysgerrighed,	der	ligger	i	

forundring,	er	med	til	at	skabe	engagement	og	deltagelse,	men	det	er	også	væsentligt,	at	deltagerne	ser	AL	faserne	i	et	

læringsperspektiv.	Det	er	blandt	andet	vigtigt,	at	deltagerne	viser	en	risikovillighed	og	har	modet	til	at	eksperimentere	

med	egen	praksis	og	tør	være	åbne	for	at	lære	af	andres	praksis.

En	af	vejene	til,	at	AL	deltagerne	åbner	sig	for	dette	læringssyn,	er,	at	I	tager	en	diskussion	af	forskellen	mellem	læring	i	

aktionslæring	og	mere	traditionelle	læringsformer.

3. RAMMESÆTNING AF AKTIONSLÆRINGSFORLØB

Der	er	ikke	noget	færdigt	koncept	for	aktionslæring!	Nok	er	der	nogle	bud	på	nogle	forskellige	AL	modeller,	

men	hvordan	aktionslæringen	skal	forløbe,	må	institutionen	tilpasse	efter	de	aktuelle	behov.	De	seks	AL	forløb	i	

udviklingsprojektet	blev	organiseret	på	vidt	forskellig	vis.	De	blev	aftalt	af	institutionerne	selv	alt	efter	behov,	årstid,	

læringstraditioner	og	-vaner.	Den	organisatoriske	rammesætning	handler	blandt	andet	om,	hvem	der	deltager	i	AL	

forløbet,	hvor	ofte	AL	læringsgruppen	mødes,	hvor	lang	tid	man	mødes,	hvordan	resultaterne	formidles	til	resten	af	

institutionens	personale	og	f.eks.	om	det	samlede	AL	forløbs	varighed.	Men	rammesætningen	skal	ikke	alene	tænkes	i	

forhold	til	disse	organisatoriske	sammenhænge.

Rammesætningen	handler	også	om,	hvordan	de	gruppedynamiske	processer	håndteres	i	læringsgruppen.	Det	handler	

om	at	sikre,	at	der	er	klarhed	omkring	både	organisatoriske	og	individuelle	læreprocesser	i	læringsgruppen.	De	interne	

linjer	i	læringsgruppen	skal	være	præget	af	tryghed,	fortrolighed,	tillid,	åbenhed,	og	især	skal	AL	konsulenten	være	åben	i	

forhold	til	intentioner,	hensigt	og	eventuelt	dobbeltrolle	som	leder.

I	udviklingsprojektet	var	rammesætningens	betydning	meget	tydelig	for	de	daglige	ledere,	der	faciliterede	og	styrede	

AL	forløbene.	Afklaringen	af	de	interne	linjer	i	AL	læringsgruppen,	og	tydeliggørelse	af	spilleregler,	gruppedynamiske	

muligheder	og	udfordringer,	blev	fra	start	og	løbende	håndteret	åbent.

4. ANDRE FORUDSÆTNINGER FOR AKTIONSLÆRING

Som	fremhævet	i	foregående	afsnit	er	kompetenceopbygning,	læringsforståelse	og	rammesætning	nogle	væsentlige	

parametre,	når	institutionernes	skal	arbejde	med	AL	forløb.	Det	er	samtidig	væsentligt	at	tage	en	række	andre	faktorer	

med	i	overvejelserne	-	både	før,	under	og	efter	AL	forløbene.	

Hvordan	håndteres	f.eks.	spørgsmålet	om	de	tidsmæssige	ressourcer,	som	kræves	i	et	AL	forløb?	Det	er	f.eks.	vigtigt	at	få	

diskuteret,	om	de	timer,	der	i	AL	forløbet	bruges,	er	timer,	der	erstatter	eller	supplerer	andre	timer,	der	kunne	bruges	på	

mere	traditionel	kompetenceudvikling/undervisning.

Opbakningen	fra	ledelsen	er	som	i	så	mange	andre	kompetenceudviklings-	og	forandringsstrategier	væsentlig.	

Ligeledes	overvejelserne	om	hvorvidt	det	er	det	rette	tidspunkt	for	et	AL	forløb.	Har	institutionen	det	rette	overskud?	

Er	medarbejderne	parate	til	arbejde	med	aktionslæring?	Passer	det	ind	i	forvaltningens	eller	områdeledelsens	andre	

initiativer?	Der	er	flere	væsentlige	forudsætninger	for	aktionslæring,	som	I	bør	overveje	og	tænke	godt	igennem	før,	

under	og	efter	AL	forløbene.
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LEDEREN SOM AL KONSULENT

“Det var med en stor knude i maven, at jeg startede det første AL møde op. Der var mange spørgsmål, der pressede 

på inden: Mestrede jeg nu denne nye rolle? Kunne jeg håndtere personalegruppen? Kunne jeg huske de forskellige 

spørgsmålstyper?”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	af	Græstedgård

Tanken	om	kapacitetsopbygning	på	institutionsniveau	er	tanken	om,	at	udviklingskapaciteten	flyttes	så	tæt	på	det	faglige	

miljø	som	muligt.	Kapacitetsopbygning	af	aktionslæring	på	(område-)	institution	er	ensbetydende	med,	at	pædagogerne	

skal	åbne	og	reflektere	deres	pædagogik,	træde	ind	i	et	pædagogisk	laboratorium	og	arbejde	med	at	sætte	ord	på	

den	intuitive	og	tavse	pædagogiske	viden.	Det	sker	sjældent	af	sig	selv.	Aktionslæringslæring	er	et	bud	på,	hvad	der	

kan	være	med	til	at	tilvejebringe	et	sådant	pædagogisk	miljø.	Aktionslæringen	faciliteres	og	tilvejebringes	ved	hjælp	af	

en	AL	konsulent.	I	udviklingsprojektet	var	det	de	daglige	ledere,	der	blev	opkvalificeret,	trænet	og	eksamineret	til	AL	

principperne,	til	læringsforståelsen	og	til	det	håndværk,	det	er	at	kunne	facilitere	AL	forløb.

Når	lederen	i	et	aktionslæringsforløb	træder	ind	i	positionen	af	udviklings-	og	pædagogisk	sparringspartner	sker	

der	et	skift	fra	den	måde	hvorpå	lederen	praktiserer	ledelse	i	hverdagen:	Driftslederen,	organisationslederen	og	

personalelederen	træder	i	baggrunden	og	tilbage	står	udviklingslederen	-	eller	i	det	her	tilfælde	AL	konsulenten.

Aktionslæringsmuligheder i områdeledelse 

I	mange	af	landets	kommuner	indfører	man,	med	forskellige	argumenter,	områdeledelse,	netværksledelse	eller	samler	

på	anden	vis	flere	institutioner	under	samme	organisatoriske	enhed.	En	af	ændringerne	er,	at	lederne	ændrer	roller	og	

funktion.	Pædagogens	nærmeste	leder	bliver	nu	mindre	administrativ	og	mere	tæt	koblet	på	det	faglige.	Heri	ligger	

også	potentialet	til,	at	lederen	nu	i	højere	grad	bliver	pædagogisk	sparringspartner	og	kan	fokusere	mere	på	den	

faglige	udvikling	i	personalegruppen.	Og	som	det	viste	sig,	i	det	BUPL-finansierede	forskningsprojekt	’Aktionslæring i 

daginstitutioner’	(UCC	og	Ambios,	2010),	så	fungerer	aktionslæring	som	professionsudvikling,	kompetenceudvikling	

og	kvalitetsudvikling	godt	i	forhold	til	pædagoger.	Men	forskningsprojektet	-	og	senere	erfaringer	-	har	også	vist,	at	

institutionerne	har	svært	ved	alene	at	kunne	køre	aktionslæringsforløb	uden	bistand	udefra.

1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“Aktionslæring giver mulighed for en systematisk 

fordybelse og reflektion, en læring og en udvikling der 

kommer/opstår i vores pædagogiske praksis igennem 

vores aktions forløb. Aktionslæring giver muligheden 

for at afprøve nyt uden krav om succes, hvor det 

også kan være det modsatte der giver læringen.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“At der opstår mange flere nye vinkler og dét ejerskab 

der opstår i medbestemmelsen styrker og giver et 

større engagement og en god energi i fællesskabet og 

i praksis.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Jeg har prøvet aktionslæring to gange som “vikar”, 

og har haft en god følelse af at være dynamoen, 

der fik lyset til at brænde hos deltagerne. At være 

medskaber af den opståede læring der sker i gruppen, 

skaber også en udvikling og læring for mig som AL 

konsulenten og pædagog.”

Tina	Pedersen,	pædagog	på	Græstedgård

DE 3 SKARPE: TINA PEDERSEN
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Hvis	lederne	skal	kunne	facilitere	aktionslæringsforløb,	så	skal	den	styrende	autoritet	træde	i	baggrunden	for	den	mere	

inddragende	facilitator.	AL	konsulenten	skal	være	i	stand	til	at	samle	pædagogerne	som	ét	samlet	lærende	team,	skabe	

et	reflekterende	læringsrum	og	sikre,	at	aktionslæringsprocesserne	præges	af	tillid,	nysgerrighed	og	pædagogernes	mod	

til	at	turde	drage	på	ukendte	rejser.	Vel	at	mærke	med	hinanden	som	læringskollegaer	og	uden	at	kende	den	endelige	

destination	helt	præcist.

AL konsulenten mellem ledelse og udvikling 

“I de reflekterende samtaler har det overrasket mig, hvor åbne og ærlige personalet har været i forhold til egen 

faglighed, og hvor tæt de har kunnet gå på hinanden. Dette har igen givet mig stof til eftertanke, hvor jeg som daglig 

leder i konsulentrollen har fået en viden og nyt kendskab til den enkeltes faglighed, engagement og tilgang til arbejdet. 

På den ene side er det med til at udfolde og nuancere den enkelte medarbejder, og på den anden side er det en viden, 

som er opstået og udsprunget i et helt særligt refleksionsrum med etiske principper og spilleregler. Et refleksionsrum hvor 

jeg jo netop har pointeret overfor personalet, at jeg agerer som konsulent, velvidende at jeg altid vil være den daglige 

leder.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	børnehave		

Styring, frivillighed og strategisk intention 

En	udmærket	definition	af	aktionslæring	er	formuleret	af	Benedicte	Madsen	fra	Århus	universitet	i	2008.	I	et	samarbejde	

med	VIA	UC	har	Madsen	udgivet	bogen ’Aktionslæringens DNA’.	En	af	de	spidsformuleringer,	deres	arbejde	har	ført	

frem	til,	er	en	meget	interessant	magtdimension	i	aktionslæring:	skal	læringen	være	frivillig,	eller	kan	den	være	givet	

udefra?	I	definitionen	fra	2008	hedder	det:

“Aktionslæring er læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til deltageres 

aktioner (projekter, handlinger, praksis, eksperimenter) og organiseret i særligt rammesatte lærings-grupper med 

frivillig deltagelse.”

Benedicte	Madsen	2008	(Ambios’	fremhævelser)

Men	spørgsmålet	om	frivilligheden	og	den	ledelsesstyrede	retning	er	interessant.	På	den	ene	side	er	det	netop	deltagelse,	

motivation	og	engagement,	der	har	vist	sig	som	aktionslæringens	helt	store	energikilde.	På	den	anden	side	er	det	

sjældent,	at	lederen	helt	kan	slippe	institutionens	retning	og	ansvaret	for	den	pædagogiske	udvikling.	Herom	fortæller	en	

af	de	daglige	ledere:

Aktionslæring - et magtfrit rum? 

“I konsulentrollen kan jeg komme til at skabe utryghed, hvis jeg ikke er meget skarp på at sikre, at alle føler sig veltilpasse 

og anerkendte. Det, at jeg i uddannelsesforløbet har læst om Appreciative Inquiry, Domæneteorien og også husker Knud 

Illeris´ læringstrekant, gør, at jeg efterfølgende kommer til at bruge meget tid på at reflektere over min position som 

værende både leder og samtidig AL konsulent. Jeg tænker på, om det reelt er muligt at skabe et magtfrit rum, hvor alle er 

lige, og på hvilken måde det vil påvirke deltagerne i forløbet, at jeg er deres nærmeste leder i hverdagen.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	børnehave	

En	mulighed	er	at	arbejde	med	en	strategisk intention.	I	Fredensborg	kommune	var	det	f.eks.	givet	fra	politisk	side,	at	

man	i	året	2010,	hvor	aktionslæringsforløbene	i	Børnehusene	Kokkedal	blev	afviklet,	skulle	arbejde	med	sundhed.	Det	

betød,	at	temaet	for	aktionslæring	faktisk	var	bestemt	udefra.	Temaet	sundhed	var	ikke	til	forhandling	eller	frivilligt	-	

som	det	ideelt	formuleres	i	ovenstående	definition	af	aktionslæring.	Alligevel	var	det	både	pædagogernes	og	de	daglige	
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ledere	i	udviklingsprojektets	oplevelse,	at	der	var	meget	frivillighed	i	AL	læreprocesserne	i	aktionslæringsforløbene	om	

sundhed.

Ledelse der styrer og skaber frirum

“Jeg ser aktionslæring som en super anvendelig metode til brug ved udvikling. Aktionslæringsmetoden har som leder 

givet mig en bevidsthed om vigtigheden af forberedelse, struktur og rammer. Ved at skabe disse rammer vil processerne 

i aktionslæring være med til at udvikle medarbejdernes egen praksis, hvor viden, refleksion og evaluering er med til at 

skabe det rette element for læring … Netop ved at aktionslæring forsøger at skabe læring i en dagligdag, der er presset 

på ressourcer og manglende tid, skabes der et samarbejde med praksisfællesskaber i institutionen.”

Laila	Jørgensen,	daglig	leder	af	Fasangårdens	børnehave

Begrebet	strategisk intention	kobles	til	aktionslæring	af	blandt	andet	Thorkild	Molly	Søholm	i	bogen	’Action learning 

consulting’	fra	2010.	Desværre	blev	bogen	først	udgivet	i	slutfasen	af	udviklingsprojektet,	hvorfor	begrebet,	og	de	

pointer	det	kan	tilføre	kapacitetsopbygningen	af	aktionslæring,	ikke	blev	en	del	af	resultaterne	fra	udviklingsprojektet.	

Kunsten at skabe fælleshed gennem forundring 

Projektet	viser,	at	det	mest	energigivende	i	aktionslæring	ikke	er	det	frivillige	i	sig	selv.	Det	er	snarere	det,	at	AL	

processerne	tillader	pædagogerne	at	arbejde	reelt	fælles	om	deres	praksis	-	og	lære	af	det.	Dét,	at	skabe	denne	fælleshed	

i	praksis,	er	også,	hvad	AL	konsulenterne	i	projektet	vurderer	som	den	mest	væsentlige	overordnede	kompetence,	de	skal	

mestre.

Men	hvordan	faciliterer	AL	konsulenten	fælleshed	i	praksis	i	et	pædagogisk	miljø?	Nøglen	hertil	er	den	systematik	og	

læringsforståelse,	der	er	indbygget	i	aktionslæring.	Men	selvom	AL	systematikken	driver	nogle	læreprocesser	i	sig	selv,	så	

skal	læringsforståelsen	stadig	skabes,	udfoldes	og	faciliteres.	Og	det	er	her,	hvor	AL	konsulentens	håndværk	viser	sig	-	et	

par	af	lederne	forklarer	deres	oplevelser	med	at	skabe	fælles	fokus	med	følgende	fortællinger:

AL værktøjer og tilpasning af AL model 

“Vil jeg fortsætte med at bruge AL? Det vil jeg, helt klart. Jeg har for første gang oplevet, at vi som personalegruppe 

var samlet omkring noget fælles … Jeg har fået to meget vigtige ting ud af det her: For det første handler det om den 

position, jeg har: Jeg skal være bevidst om, at jeg altid er leder, men når jeg kører AL møder, så bruger jeg nogle af de 

værktøjer, jeg har fået gennem AL undervisningen. For det andet behøver jeg ikke køre AL efter den ene eller den anden 

metode, jeg kan kombinere AL modellerne og lave det, som passer til vores institution.”

Esma	Basic,	daglig	leder	af	Børneengens	vuggestue	

“Nøglen er, at vi i fællesskab bliver dygtigere til at undres og være nysgerrige på hinandens liv og arbejde. Samtidig er 

det nødvendigt, at jeg udvikler mig på følgende områder:

• Jeg skal øve mig på at komme dybere ned i spørgsmålene. I øjeblikket har jeg for meget fokus på næste spørgsmål.

• Jeg skal forsat skabe en fortrolighed hos personalet, men passe på at min forhåndsviden ikke kommer til at styre 

spørgsmålene.

• Jeg vil bede mine lederkollegaer om at give mig supervision på min rolle for at udvikle min spørgeteknik.”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	af	Græstedgård
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Sprogets særlige betydning i den reflekterende samtale

AL	konsulentens	håndværk	kommer	særligt	tydeligt	til	syne	i	rammesætningen	og	den	reflekterende	samtale.	I	den	

reflekterende	samtale	er	det	i	høj	grad	samtalekunsten,	spørgeteknikken	og	positionsbevidstheden,	der	er	i	højsædet.

Når	lederen	skal	fungere	som	AL	konsulent	i	den	reflekterende	samtale,	er	det	nødvendigt	at	tænke	sig	som	

en	samtalepartner,	der	skal	åbne	for	AL	deltagernes	refleksivitet.	Det	er	en	forudsætning,	at	lederen	arbejder	

med	sit	sprog,	spørgeteknik	og	bevidsthed	om	sig	selv	som	samtalepartner.	AL	konsulenten	kan	træne	sine	AL	

kommunikationskompetencer	ved	at	bruge	nedenstående	skema:

Fem særlige kommunikationskompetencer 
for AL konsulenten:

1. At kunne spørge og skabe et forundrende sprog

2. Empati, indlevelse og selvdistance

3. Handlingsassocierende (coaching)

4. Fremadrettet og emergerende:
Fortsætte refleksion mod det nye og ukendte (pragma-
tisk læring: Både proces og resultat)

5. Forhandlings- og fællesskabsopbyggende kompetence

Betydning	for	AL	konsulenten	…

Betydning	for	AL	konsulenten	…

Betydning	for	AL	konsulenten	…

Betydning	for	AL	konsulenten	…

Betydning	for	AL	konsulenten	…

1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“Aktionslæring kan skabe en ny måde at reflektere 

sammen på i fællesskabet - der reflekteres 

kontinuerligt i rammesatte forløb over egen praksis 

- hvormed nye tilgange og måder at arbejde på 

pædagogisk opstår i det pædagogfaglige fællesskab.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“Pædagoger og medhjælpere har oplevet en høj grad 

af tilfredsstillelse i aktivt at være med til at definere 

deres faglighed og pædagogiske omdrejningspunkt.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Gennem min uddannelse som AL konsulent har 

jeg fået mit første reelle værktøj til udvikling af 

pædagogisk praksis samt opnået en forståelse af 

personalegruppen som en dynamisk enhed, hvor 

lyst og energi til udvikling og det pædagogfaglige 

fællesskab kan udspringe.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	af	Børneengens	børnehave

DE 3 SKARPE: SIDSEL HOLST
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INSPIRATION TIL OG FRA INSTITUTIONEN

Ved	et	BUPL	arrangement	(FTR’en	som	professionsambassadører,	FTR-træf	2010)	blev	AL	metoden	præsenteret.	Her	

opstod	en	interessant	diskussion:	Er	der	ikke	en	fare	for,	at	aktionslæring	alene	bliver	til	en	erfaringsudveksling	og	

fokuseret	videndeling	’rundt	om	bordet’?	Kan	aktionslæring	overhovedet	være	professionsudviklende,	hvis	der	ikke	

tilføres	viden	til	institutionen	udefra?

De	to	bærende	AL	modeller	(VIA	modellen	og	Ambios/KLEO	modellen)	arbejder	rent	faktisk	med	’tilført	viden’:	

1)	Vidensbasering	af	praksis	(Ambios/KLEO	modellen)	og	2)	med	tilpasset	undervisning	som	en	bærende	del	af	

aktionslæringsforløbet	(VIA	modellen).	De	to	modeller	tilbyder	nok	videntilførelse	på	forskellig	vis.	Men	præmissen	

er	dog,	at	det	er	praksis,	der	er	styrende	for	hvilken	viden,	der	skal	tilføres.	Det	er	ikke	en	ny	(ekspert)	viden,	der	skal	

implementeres	i	institutionerne.	Det	er	derimod	den	viden	der	i	institutionernes	praksis	viser	sig	behov	for.	Det	er	netop	

den	viden	der	i	aktionslæring	tilbydes	pædagogerne,	så	de	oparbejder	en	større	professionspraksis.

Stadigvæk	er	det	en	klar	konklusion	i	arbejdet	med	aktionslæring:	Pædagoger	har	svært	ved	at	omsætte	den	viden,	

som	tilbydes	af	eksperter,	forskere	og	konsulenter,	der	arbejder	med	at	producere	viden	til	pædagoger.	Eller	omvendt	

formuleret:	Eksperter,	forskere	og	konsulenter	har	svært	ved	at	gøre	den	viden,	der	tilbydes	pædagoger,	tilgængelig	

og	brugbar.	I	udviklingsprojektet	her	blev	den	traditionelle	undervisning	tilbudt	som	inspiration	til	at	understøtte	

aktionslæringsforløbene	om	sundhed.	Der	blev	afholdt	to	konferencer	og	fire	fyraftensmøder,	hvor	en	del	af	programmet	

var	baseret	på	mere	traditionel	undervisning1.	Emnerne	var	alle	input,	der	passede	til	pædagogernes	arbejde	med	AL	

forløbene.	Efter	hvert	oplæg	arbejdede	AL	grupperne	med,	hvordan	deres	AL	forløb	kunne	inspireres	af	pointer	fra	det	

aktuelle	teoretiske	oplæg.

Tanken	var	at	optimere	muligheden	for	høj	transfer.	Dvs.	de	teoretiske	input	blev	med	det	samme	forsøgt	tilpasset,	omsat	

og	oversat	af	pædagogerne	og	deres	ledere,	så	det	gav	størst	mulig	mening	og	gjort	brugbart	i	AL	forløbene.	Hvorvidt	

dette	forsøg	med	at	lade	praksis	og	teori	møde	hinanden,	så	det	understøttede	AL	forløbene,	lykkedes,	har	dog	ikke	

været	målt	eller	opfulgt	nærmere	i	udviklingsprojektet.

1.	Der	blev	undervist	i	ca.	1½	time	pr	gang	i	emnerne:	1)	Det	brede	sundhedsbegreb	-	et	lægefagligt	input,	2)	Fri	for	mobberi,	3)	Visuel	støj	og	ro	i	det	
pædagogiske	miljø,	4)	ZNU	-	Zonen	for	nærmeste	udvikling	og	5)	Skuespillerens	værktøjer	-	mulighed	for	pædagogen?

FYRAFTENSMØDER - TRADITIONEL UNDERVISNING I AKTIONSLÆRING

Omdrejningspunktet	for	aktionslæring	er	arbejdspladsen	-	men	arbejdspladslæring	gør	det	ikke	alene.	Når	det	

pædagogiske	personale	eksperimenterer	og	undersøger	deres	praksis	opstår	behovet	for	at	vidensbasere	hypoteser,	

forundringer	og	resultater	fra	aktionerne.	Vidensbasering	af	praksis	er	en	væsentlige	del	af	aktionslæringen.	Det	

særlige	i	aktionslæring	er	at	det	ikke	er	den	teoretiske	viden,	der	skal	overføres	(fra	et	kursus)	til	institutionens	praksis.	I	

aktionslæring	trækker	pædagogerne	den	viden	og	teori	ind	som	praksis	viser,	at	der	er	behov	for.

På	de	kommende	sider	kan	du	læse	om	hvordan	viden	blev	tilført	og/eller	indhentet	til	at	understøtte	pædagogernes	

aktionslæringsforløb.
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Aktionslæring	skal	altid	komme	brugerne,	børnene,	forældrene	eller	anden	form	for	offentlighed	til	kendskab,	til	gavn	og	

til	mærkbar	(kvalitets-)	forbedring.	Aktionslæring	er	nemlig	ikke	for	de	fagprofessionelle	alene.

Aktionslæring	er	netop	karakteriseret	ved,	at	det	er	læring	i	og	af	praksis,	der	giver	effekt	af	den	pædagogiske	indsats.	

For	pædagogen	eller	AL	konsulenten	må	der	altid	være	tale	om	et	uadskilleligt	forhold	mellem	faglighed/profession	og	

effekt	i	alle	AL	faserne.

Det	er	først	når	fagligheden/professionen	og	effekten	af	den	pædagogiske	indsats	søger	offentligheden,	at	

aktionslæringen	er	fuldendt:	Det	er	her	pædagogen	kan	vise	effekten	frem	-	oveni	købet	velvidende,	hvilken	pædagogisk	

indsats,	der	har	afstedkommet	effekten.	Oplevelsen	af	denne	form	for	dokumentation	er	med	til	at	skabe	arbejdsglæde,	

stolthed	og	trivsel:

“Da plakaten	(vises	på	de	næste	sider	i	pjecen	-	red.) blev færdig og sat op, blev vi alle stolte over vores arbejde - en 

dejlig følelse. Vi havde arbejdet med forskellige aktioner, men fik et fælles udtryk, vi havde arbejdet med det tredje 

fælles. Nu var vi kommet tættere på et fælles praksisfællesskab med øget samarbejde på tværs af stuer.”

Tina	Pedersen,	pædagog	på	Græstedgård

Aktionslæringen	bliver	først	helstøbt,	når	pædagogerne	konfronterer	offentligheden	med	effekten	af	læringen:	Om	

offentligheden	er	kolleger,	andre	stuer,	forældre,	forvaltning,	kommende	brugere	og	lokalsamfund	er	forskelligt.	Fælles	

er,	at	dokumentationen	udtrykkes	af	nogle	progressive	pædagoger,	der	ved,	hvorfor	de	laver,	det	de	gør	og	hvilken	

pædagogisk	effekt,	det	har.

DOKUMENTATION DER RYKKER - NÅR PRAKSIS VISES FREM 

1.	Hvad	kan	aktionslæring	-	hvad	er	anderledes	eller	

nyt	i	forhold	til	den	måde,	I	arbejder	pædagogisk	på?

“I en tid hvor efteruddannelse og kompetenceudvikling 

i den grad er på dagsordenen og et must for 

at følge med og kontinuerligt udvikle praksis i 

forhold til nyeste forskning og politiske vinde er det 

påtrængende at kunne forholde sig til praksis og 

løbende justere denne. Jeg ser aktionslæring som et 

brugbart redskab til at arbejde med den pædagogiske 

faglighed. Aktionslæring er en metode der kan 

anvendes til at få rammesat refleksionen over praksis 

og dermed sikre en kontinuerlig udvikling af denne.”

2.	Hvad	har	I	oplevet,	at	pædagoger	eller	

medhjælpere	får	ud	af	aktionslæring?

“Vi kan kun ændre os, hvis vi ændrer os sammen. 

Vi skal sikre en indlejring af ny viden, kunnen og 

intention i den måde der arbejdes og kommunikeres 

på. Det skal give mening for den enkelte - og den 

mening kan man ikke umiddelbart bare lige overtage 

fra en kollega, som har været af sted på uddannelse 

eller kursus. Det giver aktionslæringen mulighed for.”

3.	Hvad	har	I	fået	ud	af	at	blive	AL	konsulenter	-	og	

det	selv	at	kunne	køre	AL	forløb?

“Jeg er som Områdeleder ikke selv uddannet 

aktionslæringskonsulent, men jeg oplever, at de 

Kristina	Avenstrup,	områdeleder	for	Børnehusene	Kokkedal

daglige ledere har fået et brugbart redskab til at sætte 

fokus på den pædagogiske udvikling, så de kan sikre en 

systematisk refleksion og eksperimentering med den daglige 

praksis. I og med at aktionslæring er arbejdspladslæring, så 

er det en metode, der sikrer at samspillet med konteksten 

hele tiden er i fokus.”

DE 3 SKARPE: KRISTINA AVENSTRUP
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PÆDAGOGISKE PLAKATER OM SUNDHED OG AKTIONSLÆRING I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM

De voksne skaber muligheder for udfoldelse som tager 
udgangspunkt i børnenes initiativer.

Børnemøde kl.12 med præsentation af aktiviteter mellem 
kl.12 og 14 såvel inde som ude.

Læringsspørgsmål:

Hvordan	kan	vi	bruge	legepladsen	som	vores	3.	
pædagogiske	rum?

På	legepladsen	får	børnehavebarnet	i	Børneengen:

•	 Styrket,	trænet	og	udfordret	sin	grovmotorik	-	kravle,	
klatre,	balancere,	gynge,	løbe,	hinke,	hoppe,	cykle,	
sjippe.

•	 Styrket,	trænet	og	udviklet	sin	finmotorik	-	kridt,	sand,	
smådyr,	kastanjer,	sæbebobler.

•	 Mulighed	for	at	eksperimentere	med	naturens	
materialer	-	vand,	sand,	jord,	mudder,	græs,	blade	mm.

•	 Styrket	sine	sociale	kompetencer	og	samarbejdsevner	-	
regellege,	vente	på	tur,	lytte	til	hinanden,	øvet	sig	på	at	
mestre	forskellige	følelser	som	f.	eks	at	vinde	og	tabe.

Den	voksnes	rolle	i	Børneengen:

•	 Tilrettelægge	et	børnemøde	kl.12	med	præsentation	
af	aktiviteter	mellem	kl.12	og	14.	Børnene	vælger	
selv,	hvilken	aktivitet	de	gerne	vil	deltage	i.

•	 Igangsætte	voksenstyrede	aktiviteter	på	legepladsen.

•	 Skabe	mulighed	og	betingelser	for	fælleslege	på	
legepladsen.

•	 Stimulere	og	støtte	alle	børnene	til	deltagelse	i	leg.

•	 At	være	nærværende,	vejledende	og	til	rådighed	for	
børnene.

•	 At	være	støttende	omkring	børnenes	egen	leg.

Nærværende voksne samarbejder med børnene om at skabe 
muligheder og løsninger

Voksenstyrede fælleslege og regellege – de voksne sætter 
rammen og er rollemodeller for god holdånd og spirit.
”Vi siger tak for kampen”.

De voksne skaber fælleslege med mulighed for eksperimen-
tering og leg med forskellige elementer.

Indendørsaktivitet mellem kl. 12 og 14 Regellege, grovmotoriske lege og fællesskaber som inspirerer og stimulerer alle børnene til udendørsleg sammen med de voksne.
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FÆLLESSKABER - RUM FOR VENSKABER

Fællesskab omkring en aktivitet, som de voksne har 
igangsat.

En samling

Læringsspørgsmål:

Hvordan	vi	understøtter	fællesskaberne,	for	derigennem	at	
skabe	rum	for	venskaber?

På	Græstedgård	får	alle	børn:

•	 Mulighed	for	at	deltage	i	fællesskaber	ved	samlinger,	i	
fordybelsestiden,	ved	måltider,	på	ture,	højtlæsning	m.m.

•	 Mulighed	for	at	lege	med	andre	børn	på	tværs	af	alder	
både	inde	og	ude.

•	 Styrket	deres	sociale	kompetencer,	samarbejdsevner	og	
venskaber.

•	 Styrket	deres	sprog	for	bl.a.	at	forbedre	deres	muligheder	
i	fællesskaberne	og	for	at	kunne	etablere	venskaber.

De	voksne	på	Græstedgård	har	ansvar	for:

•	 At	skabe	rammer	for	inkluderende	fællesskaber,	som	
stimulerer	venskaber.

•	 At	være	nærværende	og	lægge	mærke	til	hvert	enkelt	
barns	trivsel,	læring,	udvikling	og	sundhed.

•	 At	støtte	op	om,	at	alle	børn	føler	sig	værdifulde	for	
fællesskabet.

•	 At	skabe	mulighed	for,	at	børnene	kan	lege	uforstyrret	i	
mindre	grupper	og	derved	styrke	venskaberne.

•	 At	observere	og	iagttage	børnenes	leg	og	legerelationer	
og	ud	fra	disse	være	med	til	at	styrke	det	enkelte	barns	
kompetencer.

•	 At	sætte	mål	for	børnenes	læring	og	udvikling	og	evaluere	
denne.

•	 At	planlægge	og	udføre	aktiviteter,	som	tilgodeser	
børnenes	behov	for	læring	og	udvikling	fx	vedr.	sociale	
kompetencer.

•	 At	afhjælpe	børnenes	konflikter	på	en	for	alle	så	
hensigtsmæssig	måde	som	muligt.

•	 At	respektere	børnenes	selv-etablerede	venskaber.

•	 At	motivere	børnene	i	ekskluderende	legegrupper	til	at	
åbne	op	for	andre	børn.

Gode venner leger sammen.

Gode venner hjælper hinanden.

Højtlæsning

Frokost i det grønneFrokost

Voksenstyret leg i fællesskab på tværs af 
aldersgrupperne.

Udeleg, hvor de voksne har skabt rammerne for 
legens indhold.

Selvetableret leg indenfor rammer defineret af de 
voksne.
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RELATIONER BØRN - VOKSNE

Voksenstyret rytmik- og bevægelsesforløb.

Vi laver rytmik sammen.

Læringsspørgsmål:

Hvordan	kan	vi	styrke	samarbejdet	og	relationerne	mellem	
børn	og	voksne	i	2	og	3	års	grupperne?

•	 Fælles	morgensang	hver	fredag	-	vi	er	sammen	og	har	det	
rart	med	sang	og	sanglege	-	vi	lærer	hinanden	at	kende.

•	 Planlagte	rytmikforløb	-	vi	styrker	de	sociale	kompetencer	
og	bruger	fantasien	og	kroppen	aktivt.

•	 Sanglege	med	deltagende	og	aktive	voksne	som	er	
rollemodeller	for	børnene	-	vi	holder	i	hånd,	hjælper	
hinanden,	venter	på	tur	og	inspirerer	til	leg.

•	 Rollespil	-	de	voksne	spiller	teater	for	børnene	og	
visualiserer/	fortæller	på	denne	måde	børnene	om	
dagligdagen	-	at	være	en	god	ven,	at	være	fræk,	vi	spiser	
frokost,	vi	holder	samling	mm.

•	 Rollespil	og	teater	er	med	til	at	styrke	og	træne	børnenes	
opmærksomhed,	de	øver	sig	på	at	lytte	og	genkender	
deres	egen	hverdag	i	en	anden	sammenhæng.

•	 Improviserede	og	spontane	forløb	som	tager	
udgangspunkt	i	børnenes	egne	ideer	og	interesser	-	vi	
inddrager	nye	materialer	og	redskaber	til	inspiration	og	
lader	forløbene	udvikle	sig.

•	 Vi	inddrager	naturen	og	udendørsarealerne	til	motoriske	
forløb	som	er	voksenstyrede.	Vi	balancerer,	klatrer,	
kravler,	hopper,	gynger	mm.

Fredagssang i fællesrummet

Forløb med børnenes spontanitet som udgangspunkt.

Samarbejde om at lave teater og rollespil for børnene.

Opmærksomhed og begejstring - det er 
spændende at se de voksne spille teater!

Fælleslege på legepladsen med deltagende voksne.

Voksenstyrede forløb udendørs... ... vi bruger materialer og naturen på en ny måde.
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MÅLTIDSKULTUR I
FROKOST - EN GOD OPLEVELSE

BØRNEENGENS VUGGESTUE

…og så en tallerken.

Først skal vi have en kop…

Forberedelse:

•	 Vi	forbereder	børnene	på	at	det	snart	er	spisetid.

•	 En	gruppe	børn	laver,	sammen	med	en	voksen,	en	bakke	
i	køkkenet.	Der	skal	glas,	tallerkener,	bestik,	mælk	og	
madkasser	på	bakken.

•	 Vi	vasker	hænder	før	måltidet	for	at	sikre,	at	børnene	får	
gode	hygiejniske	vaner.	Vi	synger	gerne	en	sang	imens.

•	 Vi	dækker	bord,	børnene	finder	deres	egne	stole,	kravler	
selv	op	eller	får	hjælp	af	en	voksen.	Stolene	er	individuelt	
ergonomisk	indstillede.

Måltidet:	

•	 Vi	spiser.	Børnene	skal	lære	at	være	selvhjulpne	omkring	
måltidet	og	derfor	får	de	selv	lov	til	at	åbne	deres	
madkasser,	vælge	mad	og	hælde	mælk	op	i	deres	kopper.

•	 De	voksne	skal	lære	børnene	bordkultur	svarende	til	evner	
og	behov.	Vi	har	nogle	enkelte	regler	men	stiller	ikke	for	
strenge	krav	til	måltidet,	da	barnet	ellers	kan	miste	glæden	
ved	at	spise.

•	 Små	børn	undersøger	tingene	via	deres	sanser,	hvorfor	
der	ofte	er	stor	aktivitet	omkring	måltidet.	Det	kan	se	ud	
som	én	stor	leg	med	maden,	men	barnet	gør	sig	mange	
erfaringer	og	sikrer	sig	nye	færdigheder	gennem	måden	
de	spiser	på.

Afrydning

•	 Når	vi	er	færdige	med	at	spise,	rydder	vi	af,	sætter	
madkasser	og	service	op	på	bakken	og	lægger	
hagesmækkerne	i	vaskekurven.

Målsætning:

•	 At	give	børnene	gode	hygiejnevaner.

•	 At	børnene	oplever	glæde	ved	at	spise.

•	 At	fremme	børnenes	lyst	til	at	være	en	del	af	fællesskabet.

•	 At	inddrage	børnene	i	de	daglige	rutiner	omkring	måltidet.

•	 At	måltidet	giver	plads	til	omsorg,	samtale,	fordybelse	og	
sanselighed.

Så skal min hagesmæk ned i vaskekurven.

Man kan også spise med fingrene.

Mmm, det smager godt! Og jeg kan spise med ske.

Ah, en dejlig pølsemad!Hmm, hvad skal jeg vælge?

Jeg skal lige tænde for vandet…

…og så kan vi vaske vores hænder! Her er min stol!
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Børnehusene	Kokkedal:	www.bornehusene-kokkedal.dk

Ambios:	www.ambios.dk

Forskningsprojekt:	www.aktionslearing.dk	

UCC	temaside:	www.kleo.ucc.dk/konsulentydelser/aktionslaeringidagtilbud.html

VIA	UC:	www.viauc.dk/udvikling/ledelse/Sider/AL_AktionsLaering.aspx

BUPL	forskning:	www.bupl.dk/forskning	(på	www.bupl.dk	finder	du	også	en	temaside	om	aktionslæring)

SNAK VIDERE MED:

Næstformand	Pernille	Riis,	BUPL	Nordsjælland,	tlf.	35	46	50	00

Områdeleder	Kristina	Avenstrup,	Børnehusene	Kokkedal,	tlf.	72	56	50	00

Konsulent	Hans-Henrik	Grieger,	Ambios,	tlf.	70	22	25	30

VIL DU VIDERE MED AKTIONSLÆRING 

Aktionslæring	er	grobund	for	en	fælles	kultur	-	idet	det	er	med	til	at	skabe	et	fælles	sprog,	en	fælles	forståelse	og	

et	medejerskab.	Det	har	hos	os	givet	et	fagligt	løft	at	have	drøftet	og	reflekteret	i	fællesskab	med	sine	kolleger	over	

pædagogiske	idealer	i	forhold	til	praksissituationer.	I	en	travl	hverdag	fastholder	plakaterne	pædagogikken	i	arbejdet.

Arbejdet	med	plakaterne	som	dokumentationsform	har	været	en	god	oplevelse	for	alle	-	både	det	pædagogiske	

personale,	men	også	for	forældrene.	Ved	at	dokumentere	de	pædagogiske	processer	i	hverdagsrutinerne	i	det	

praktiske-	og	omsorgsarbejde,	synliggør	vi	de	pædagogiske	overvejelser	og	intentioner	i	arbejdet	og	sikrer	vores	faglige	

berettigelse.	I	vores	institutioner	er	vi	gået	fra	at	have	personlige	socialiserede	normer	til	at	have	faglige	kvalificerede	

pædagogiske	overvejelser.	Det	har	givet	os	et	fælles	sprog	og	et	fælles	pædagogisk	fundament.

Aktionslæring	giver	mulighed	for	kompetenceudvikling	i	fællesskab.	Kompetencer	er	indlejret	i	relationerne	

medarbejderne	imellem.	Aktionslæringsmetoden	bliver	garant	for	en	arbejdsform	der	sikrer	en	kontinuerlig	udvikling	af	

praksis,	hvor	den	enkelte	medarbejder	er	deltagende	i	og	med	sin	egen	praksis.

Så	bare	kom	i	gang!

EPILOG



I	pjecen	’Aktionslæring - mod en mere reflekteret praksis’	finder	du	resultaterne	af	et	pædagogisk	udviklingsarbejde,	hvor	

aktionslæring	for	første	gang	gennemføres	af	institutionerne	selv.	

Projektet	er	udviklet	og	finansieret	i	et	samarbejde	mellem	Børnehusene	Kokkedal	(Fredensborg	Kommune),	konsulentfirmaet	

Ambios	og	SL	og	BUPL’s	udviklings-	og	forskningsfond.	De	overordnede	mål	har	været	at:

•	 Pædagogen	bliver	sin	egen	professionsagent	-	en	reflekteret	videnspraktiker.

•	 Pædagogernes	viden	og	erfaringer	om	barnets	sundhed	gøres	til	aktive	ressourcer	i	professionsudvikling.

•	 Dokumentation	bliver	et	værktøj	til	professionalisering	og	kvalitetsudvikling	i	pædagogernes	daglige	arbejde,	så	de	

får	ejerskab	over	kvalitetssikringen.

•	 Kvaliteten	i	det	pædagogiske	arbejde	sikres	på	tværs	af	institutioner	til	glæde	for	børn,	forældre,	pædagoger	og	

andre	samarbejdspartnere.

•	 Den	daglige	pædagogiske	praksis	danner	udgangspunkt	for	læring	og	skaber	yderligere	vidensgrundlag	omkring	

pædagogers	arbejde	med	børns	sundhed.

•	 Tavs	pædagogisk	viden	bringes	frem	i	lyset,	og	refleksioner	gøres	til	fælles	sprog	ud	fra	en	bearbejdet	fællesfaglig	

referenceramme.

“I alle kommuner er der nedskæringer på det pædagogiske område, og det rammer den pædagogiske faglighed … Her 

kunne man med fordel bruge aktionslæring til at løfte fagligheden igen. I en områdeinstitution som vores er det oplagt, 

at vi laver nogle pædagogiske refleksionsgrupper på tværs af husene til at stille skarpt på fagligheden og forundringer og 

give det pædagogiske personale det pusterum og den ventilåbning, de har brug for.”

Tina	Nielsen,	daglig	leder	og	AL	konsulent	i	Børnehusene	Kokkedal

“AL forløbet har skabt energi, gruppedynamik og arbejdslyst i personalegruppen som er fantastisk. Fravær fra huset 

har gennem en måned været lige 0 og der er en begyndelse til fælles pædagogisk praksis på vej. Forløbet har skabt en 

metode til frigørelse af ‘gammel’ praksis.”

Sidsel	Holst,	daglig	leder	og	AL	konsulent	i	Børnehusene	Kokkedal	


