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Denne artikel rapporterer følgeforskning i tilknyt-
ning til et projekt i regi af UC Nordjylland om ud-
vikling af analytiske kompetencer, som er gen-
nemført i danske pædagogiske dagtilbud i 2010. 
Hensigten har været at fremme 0-6-årige børns 
trivsel og læring gennem udvikling af kompeten-
cer hos personalet.

I forbindelse med dette kompetenceløft blev delta-
gerne, som både omfatter pædagoger med en pro-
fessionsbachelorgrad, medarbejdere med diplom-
uddannelser og medhjælpere uden videregående 
pædagogisk uddannelse, introduceret til LP-model-
len. Modellen er en systematisk og analytisk tilgang til 
håndtering af pædagogiske udfordringer (Nordahl et 
al. 2009). Deltagerne gjorde desuden erfaringer med 
behandling af isbjergcases og selvvalgte problemstil-
linger i tilknytning til fagområdets praksis. Aktiviteter-
ne var teambaserede og foregik under vejledning af 
medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning 
i de 12 deltagende kommuner. 

Spørgsmålet er, hvilken betydning det har, at en per-
sonalegruppe på denne måde får et kompetenceløft, 
som ruster dem til at analysere, forstå og håndtere 

pædagogiske udfordringer i dagligdagen. Det er te-
maet i det følgende.

Teoretisk ramme
Ifølge kultursociologisk teori er virkeligheden i instituti-
oner resultat af de beslutninger, som forskellige med-
arbejdere træffer (Berger og Luckmann 1966). Ved 
åbning af en ny afdeling eller en ny stue aftaler per-
sonalet for eksempel, hvordan de vil organisere deres 
indsats, hvad de vil opnå hermed, og hvilke tegn på 
kvalitet de vil benytte ved vurdering af, om de opnår 
det, de ønsker. Til at begynde med er mange ting til 
debat i det pædagogiske miljø, men efterhånden bli-
ver handlingerne vanebårne. Det, der oprindelig var 
et resultat af pædagogiske valg, får karakter af noget 
objektivt. Det tages for givet, at ”sådan gør vi her”, 
hvilket nyansatte medarbejdere kan blive mindet om, 
hvis de kommer med nye ideer. 

Ifølge innovationsteori kan pædagogiske innovationer 
defineres som det at få og realisere ideer til ændring 
af praksis eller miljøet i en institution (Rogers 2003). I 
forbindelse med realiseringen af sådanne ideer fore-
kommer der altid både tilsigtede og utilsigtede konse-
kvenser, og der kan være så mange utilsigtede konse-




