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FORORD

Projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelpro-

gram (VIDA) er afsluttet 2013. Nærmere bestemt er projektets uddannelses- og 

interventionsdel afsluttet med udgangen af 2012 efterfulgt af sidste dataind-

samling i form af 3. nedslag af målinger af børns kompetencer samt casestudier 

af VIDA-programmets virkninger mht. organisatorisk læring og forældreind-

dragelse. Denne VIDA-forskningsrapport 2 præsenterer et casestudie af, hvordan 

deltagelse i VIDA-programmet har ændret professionelles kvalificering, gennem 

et perspektiv om organisatorisk læring, og på hvilken måde vi kan se, at der er 

sket forandringer af pædagogiske praksisser som følge af VIDA. I analysen viser 

vi, at projektets uddannelse og træning i at arbejde målrettet og systematisk 

med fornyelse af pædagogiske praksisser rent faktisk påvirker deltagernes kvali-

fikationer til at arbejde teoribaseret, målrettet og systematisk med børns læring, 

trivsel og inklusion på nye måder, som det er hensigten med VIDA.

Projektets overordnede målsætning er at belyse spørgsmålet: Hvordan tager vi i 

dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Der fokuseres i den forbin-

delse på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så del-

tagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring her og nu og senere 

i livet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevin-

ster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbud, især 

over for socialt udsatte børn. Kvalitet i dagtilbud skal således fremover kunne 

måles på, om dagtilbuddet reelt bliver et sted, hvor uddannelse og dannelses-

processer kan tage deres begyndelse og blive for alle børn i velfærdssamfundet.
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Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Social-, Børne- og Integrati-

onsministeriet og udviklet af forskere ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, 

Aarhus Universitet. Projektet afprøver og dokumenterer hvilke pædagogiske ind-

satser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. I én gruppe af 

dagtilbud er der fokus på børns trivsel og læring (VIDA- Basis). I en anden gruppe 

er der ligeledes fokus på børns trivsel og læring, og desuden indgår forældreind-

dragelse (VIDA-Basis +). En tredje gruppe dagtilbud arbejder med almindelig 

praksis og fungerer derved som referencedagtilbud (Kontrolgruppe). I et tidligere 

gennemført HPA-projekt (Jensen et al., 2009b) har vi påvist, at denne form for 

interventionsprogram i dagtilbud har positive effekter, når hele pakken så at sige 

omsættes som et samlet system med lokal tilpasning. Det er med afsæt i inter-

national forskning, der viser, at kvalitet i den tidlige indsats i dagtilbud frem-

mer udsatte børns livschancer, og de gode erfaringer fra HPA-projektet, at VIDA-

projektet er blevet til. VIDA skal bidrage til, at indsatsen videreudvikles bl.a. med 

supplement af et VIDA-Basis +-forældreinddragelsesprogram, der baseres på et 

review over nyeste viden fra international forskning om effektive forældrepro-

grammer, som er udviklet til VIDA-projektet (Larsen et al., 2011). Sidstnævnte 

forskning viser lovende resultater i forhold til, hvad der kan opnås ved at kombi-

nere dagtilbuddets indsats med en forældreindsats.

VIDA-forskningsrapport 2 skal ses som et selvstændigt bidrag til den samlede 

analyse af effekter af VIDA-programmet. Med de analyser, der præsenteres i rap-

porten, får vi for første gang samlet indsigt i, hvordan det at blive tilbudt viden 

og værktøjer samt uddannelse og træning, som indbyder til videndeling og orga-

nisatorisk læring, virker − også i praksis. 

Rapporten bidrager sammen med projektets øvrige rapporter og værktøjer til, 

at kommuner, institutioner, professionshøjskoler og andre, der har interesse i at 

forny og forbedre dagtilbuds indsatser for alle børn, herunder for socialt udsatte 

børn, kan lade sig inspirere af de positive fund, der er gjort, og arbejde videre med 

de udfordringer, der stadig er på færde i dagtilbudsfeltet fx vedrørende ledelse og 

samspillet mellem leder og pædagog. Alt dette med henblik på fortsat at skabe 

fornyelse, der bygger på inddragelse, ejerskab, motivation og frem for alt viden 

om at få VIDA-interventionen omsat i praksis. 
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Rapporten udgør således et bidrag til projektets samlede `værktøjskasse´, som 

andre kommende brugere af VIDA-programmet fx kommuner, professionshøj-

skoler og grupper af institutioner kan tage i anvendelse1. 

Projektets styregruppe ved Helle Beknes, Social-, Børne- og Integrationsmini-

steriet, samt ekspertgruppen knyttet til VIDA-projektet ved Sven Bremberg har 

bidraget med nyttige, kritiske og konstruktive kommentarer til VIDA-forsknings-

rapport 2. Projektets følgegruppe har endvidere bidraget med nyttige kommen-

tarer til projektets samlede idé, indhold og fremdrift samt senest til drøftelser af 

de metodiske refleksioner og analyser, som vi lægger frem i denne rapport.

Konsulent og cand.mag. i retorik, projektmedarbejder Jakob Haahr-Pedersen og 

Kirsten Kovacs takkes for hhv. bearbejdning, råd og korrekturlæsning af manu-

skriptet. Konsulent Lars Huge har stået for dataindsamlinger og statistisk analy-

se af surveydelen. Endelig takkes Leif Glud Holm for grafisk design og opsætning. 

Rapporten er skrevet i et samarbejde mellem Ulrik Brandi og Bente Jensen. 

København, november 2013

Bente Jensen

Professor, ph.d., projektleder, 

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

1 For en oversigt over VIDA-programmets samlede ’værktøjskasse’ henvises til hjemmesiden www.
edu.au.dk/vida/værktøjskasse samt til BILAG 4 i VIDA-modelrapport 1. Materialer og værktøjer. I: 
VIDA-forskningsserien 2013:01,

FORORD

http://www.dpu.dk/VIDA/værktøjskasse
http://www.dpu.dk/VIDA/værktøjskasse
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RESUMÉ 

I denne VIDA-forskningsrapport 2 om ’Organisatorisk Læring i VIDA’ beskriver 

vi rapportens formål og baggrund (kap. 1), casestudiets design og metode (kap. 

2), resultater vedrørende deltagerkarakteristika (kap. 3), resultater baseret på 

survey om de deltagende dagtilbuds arbejde med forandring af nuværende 

praksis ud fra et perspektiv om organisatorisk læring (kap. 4) samt mere dybtgå-

ende analyser af kvalitative data om samme spørgsmål efter to års projektforløb 

(endline-undersøgelser) (kap 5). Desuden diskuterer vi analysens fund ud fra ud-

valgte teorier om organisatorisk læring (kap. 6), og afslutningsvis opsummerer vi 

resultaterne i en diskussion og konklusion (kap. 7).

AT ARBEJDE TEORI- OG VIDENSBASERET

Undersøgelsen af dagtilbuddenes arbejde med forandring af nuværende praksis 

tager afsæt i en analyse af deltagernes baggrund og forudsætninger ved inter-

ventionsperiodens afslutning og udgør således det afsluttende studie af institu-

tionernes arbejde med organisatorisk læring og innovation.

Størsteparten af deltagerne (64 %) svarer, at de arbejder ud fra bestemte pædago-

giske teorier generelt. Omvendt viser dette tal også, at 36 % ikke arbejder på basis 

af et teoretisk grundlag, hvilket dog er en forbedring i forhold til baseline-målin-

gen. Vi ser desuden en signifikant stigning i endline-analysen, når spørgsmålet 

retter sig mod anvendelsen af pædagogiske teorier i forhold til udsatte børn. 

43 % af alle deltagere rapporterede i 2011, at de arbejdede med en pædagogisk 

teori, mens denne andel ved 2013-analysen er steget til 59 %.. Der er altså sket 
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en markant stigning på dette område, men dog en stigning, som vi allerede så 

i midtvejsanalysen. Disse tal er positive, omend vi kan konstatere, at der er et 

stykke vej endnu, før alle arbejder teoribaseret, idet andelen af informanter, der 

ikke arbejder teoretisk i forhold til udsatte børn, er 41 %.

AT ARBEJDE SYSTEMATISK OG MÅLRETTET 

I forhold til at arbejde systematisk og målrettet med indsatser over for udsatte 

børn ser vi en markant og signifikant stigning, idet størsteparten, op imod 80 %, 

i høj grad eller meget høj grad arbejder systematisk og målrettet med indsatser 

over for socialt udsatte børn i endline-analysen.

Resultaterne fra den kvalitative analyse understøtter og udbygger disse fund. 

Denne del af analysen uddyber de tydelige forandringer, vi finder i tallene, eks-

pliciteret med eksempler på de interviewede lederes beskrivelser af nye måder 

at arbejde konkret teoribaseret på med pædagogisk praksis. Hvor der tidligere 

(i 2011) blev identificeret en mere erfarings- og behovsbaseret tilgang til det 

pædagogiske arbejde generelt og med udsatte børn, er der nu i hovedparten af 

institutionerne tale om, at strategiske og systematiske arbejdsformer er de do-

minerende.

LEDELSE OG ORGANISATORISK LÆRING 

Lederne lægger stor vægt på demokratiske ledelsesformer, inddragelse, anerken-

delse og dialog. De fleste er enige i, at der er gode betingelser for læring i orga-

nisationen. Der er dog påvist en række signifikante forskelle mellem lederes og 

pædagogiske medarbejderes opfattelse af forudsætninger for, om der eksisterer 

eller skabes en læringskultur i dagtilbuddet. 

Der er i endline-analysen en overordnet positiv forventning til og motivation 

for VIDA-projektet blandt deltagerne. Omstruktureringer i kommunen, mange 

opgaver og manglende tid kan være forhold, der forstyrrer eller mindsker motiva-

tionen og dermed implementeringen af VIDA. Der er således stadig er en række 

potentialer, men også barrierer for at VIDA-viden bliver kollektivt gældende og 

omsat i handlinger. 

Deltagerinstitutionerne har således forandret sig markant fra baseline til endline 

på de fleste parametre for organisatorisk læring, og dermed må vi konkludere, 

at VIDA- interventionsprogrammet har påvirket deltagerne i afgørende positiv 

retning ud fra hensigten med at skabe professionel kvalificering. 
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Afgørende fund drejer sig om fornyelse og forbedringer vedrørende de tre fak-

torer: pædagogisk ledelse (herunder organisatorisk læringskapacitet og det at 

arbejde med viden og læringskultur) og forventninger (herunder motivation for 

arbejdet med den form for fornyelse, som VIDA-programmet implicerer). 

TACKLING AF INDRE OG YDRE FORHOLD – DEN NYE LEDELSESROLLE OG 
-OPGAVE

Afslutningsvis skal det understreges, at vi ser forandringer i den måde, ledere 

opfatter indre og ydre faktorer på, der påvirker arbejdet med at skabe fornyelse. 

I takt med at flere ledere arbejder teoribaseret, målrettet og systematisk i 2013, 

har det vist sig, at ledernes tackling af påvirkende faktorer er ændret markant. 

Hvor der tidligere kunne være store forskelle på forudsætninger i personalegrup-

pen, hvilket betød, at lederens opgave med at inddrage alle medarbejdere var 

vanskelig, ser vi i 2013, at lederen er trådt i karakter i en ny lederrolle og har for-

søgt at uddelegere og differentiere i personalegruppen, så arbejdet differentieres 

mere. Bl.a. har endline-analysen vist, at dagtilbuddene har håndteret forskellen 

mellem uddannede og ikke-uddannede på nye måder og på forskellig vis, og at 

der har været en bestræbelse på at have fokus på alle. Som vist i analysen på-

virker arbejdspladskulturen lederens muligheder for at realisere sine ambitioner 

om at indføre mere organisering, kritisk refleksion og ny faglighed.

 

TRE MARKANTE FORANDRINGER I ET PERSPEKTIV OM ORGANISATORISK 
LÆRING 

Der er fundet markante, store virkninger af arbejdet med organisatorisk læring i 

VIDA-programmet på tre punkter:

•  Mere fokus på at arbejde vidensbaseret, målrettet og systematisk gennem 

en teoribaseret pædagogisk praksis, der indebærer refleksion og eksperi-

mentering

•  Ændrede ledelsesformer, ledelsesrolle og organisatorisk læringskapacitet, 

herunder en mere strategisk og systematisk ledelsespraksis og en øget op-

levelse blandt medarbejderne af at møde opmuntring, støtte, og positiv re-

spons på udvikling af nye idéer og det at handle på nye måder 

•  Øgede forventninger til VIDA-programmets effekter på kort og lang sigt, 

ligesom at motivation for at arbejde med VIDA er steget i tre ud af fire kom-

muner. 

RESUMÉ
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KAPITEL 1

INTRODUKTION 

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Som en del af VIDA-projektet undersøger vi, hvordan VIDA-programmets uddan-

nelses- og kvalificeringsprocesser påvirker deltagernes konkrete implementering 

af VIDA og fornyelse af pædagogiske praksisser i et perspektiv om organisatorisk 

læring og innovation. 

I denne forskningsrapport 2 belyser vi casestudiets overordnede forsknings-

spørgsmål: Hvordan realiserer de udvalgte og undersøgte VIDA-dagtilbud VIDA-

interventionerne i praksis, og hvilke faktorer fremmer og hæmmer denne udvik-

lingsproces ud fra et perspektiv om organisatorisk læring?

Målet for forandringen af de pædagogiske praksisser i VIDA-projektet er social 

innovation defineret som kvalitative forbedringer af indsatsen for socialt udsatte 

børn i Danmark. Casestudiet undersøger hypotesen om, at deltagelse i VIDA-

uddannelsen ændrer dagtilbuddenes pædagogiske praksisser, og om, at der på 

den måde skabes nye og forbedrede rutiner over for børnene, som igen skaber 

grundlag for, at børn i VIDA-dagtilbud får nye muligheder for trivsel, læring og 

udvikling gennem inklusion.

Internationale interventionsstudier (fx Fixsen et al., 2009; Durlak and DuPre, 

2008; Zwarenstein and Reeves, 2006; Simpson, 2009) viser, at implementering af 

interventioner ofte har vanskeligt ved at koble viden til praksis. Vi ser i studierne 

eksempler på sådanne udfordringer forårsaget af faktorer som bl.a. praksiskon-
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tekst, kultur, manglende opbakning fra deltagerne, modstand og/eller tilbagefald 

til gamle rutiner etc., som i sidste ende har den konsekvens, at professionelles 

praksisser eller rutiner ikke ændrer sig over for målgruppen. I VIDA-programmet 

er målgruppen alle børn, herunder gruppen af udsatte børn, i VIDA-dagtilbud. 

Casestudiet undersøger, hvordan viden fra VIDA-uddannelsen, som primært til-

egnes af enkeltindivider (pædagogisk leder og medarbejder), udvikles og forank-

res i form af nye, kollektive pædagogiske praksisser og rutiner, som er gældende 

for hele gruppen af ansatte i VIDA-dagtilbud. Vi vil således gennem casestudiet 

afdække, hvordan viden fra VIDA-uddannelsen tilegnes af enkeltpersoner og 

transformeres til viden, der bliver organisatorisk forankret og institutionaliseret 

i det samlede VIDA-dagtilbud. Teoretisk anvender vi begreber fra forskningsfel-

tet organisatorisk læring med det formål at kunne beskrive og forklare kollektive 

læringsprocesser i VIDA-dagtilbud. 

Vi bestemmer i casestudiet, inspireret af Argote & Miron-Spekters (2011) defini-

tion, organisatorisk læring til at være en forandring i organisationens viden som 

et resultat af videnstilegnelse og erfaring. Organisatorisk læring kan vurderes på, 

om der er forekommet en konkret forandring i de generelle pædagogiske praksis-

ser eller rutiner. Forandringer i praksisser eller rutiner opfattes som en afspejling 

af forandringer i organisationens vidensgrundlag og er derfor at opfatte som tegn 

på, at organisatorisk læring er forekommet i det undersøgte VIDA-dagtilbud. 

Casestudiet bidrager således med viden om professionelle læreprocesser og den 

relation, der viser sig mellem uddannelse, implementering af ny viden og ny pæ-

dagogisk praksis. Denne proces antages indirekte at påvirke effekterne på bør-

neniveau, som vi undersøger i VIDA-projektets effektstudie. Det primære fokus 

for casestudiet er heroverfor at belyse konkrete læringsprocesser med fokus på 

professionelles fornyelse af eksisterende pædagogiske praksisser og rutiner i det

samlede dagtilbuds arbejde med udsatte børn2. 

Casestudiets overordnede forskningsspørgsmål er blevet operationaliseret til føl-

gende tre forskningsspørgsmål, som vil blive besvaret efterfølgende:

•  Hvilke konkrete konsekvenser i form af nye pædagogiske praksisser eller 

rutiner fører VIDA-interventionen til i de udvalgte og undersøgte dagtilbud?

2 For nærmere beskrivelse af casestudiets design henvises til VIDA-statusrapport 1, Jensen et al., 
2011a, for beskrivelser af deltagernes forudsætninger for arbejdet med VIDA-programmet fra 
baseline henvises til VIDA-statusrapport 2, Jensen et al, 20011b, for beskrivelser af hvordan le-
derne løbende arbejdede med at skabe grundlag for forankring af viden i organisationen forstået 
som organisatorisk læring henvises til VIDA-statusrapport 3, Jensen et al., 2012a. Endelig for 
beskrivelse af en followup på deltagernes flow i udviklingsprocessen henvises til identificerede 
udviklingstendenser, VIDA-statusrapport 4, Jensen et al., 2012b). 
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•  Hvordan igangsætter og fastholder ledere interventionen i deres dagtilbud, 

så det individuelle læringsforløb gennem VIDA-uddannelse bliver til en or-

ganisatorisk læreproces med socialt innovationspotentiale?

•  Hvordan arbejder ledere fra de forskellige ledelsesniveauer − herunder kon-

sulenter − og medarbejdere med VIDA-interventionen?

I denne VIDA-forskningsrapport 2 præsenterer vi resultater fra den sidste data-

indsamling (endline), der er foretaget i casestudiet, en survey der matcher den, vi 

gennemførte ved projektets start(baseline) og midtvejs, og en interviewundersø-

gelse, der matcher den, vi ligeledes gennemførte i 2011 (baseline), bortset fra at 

vi i 2013 frem for individuelle interview har gennemført fokusgruppeinterview 

med lederne fra VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-institutionerne. Hensigten med de 

tre nedslag er at kunne holde resultater op imod tidligere resultater og derved 

undersøge den progression, der har fundet sted. 

Analysen er bygget op over de to forskningsspørgsmål, som har guidet casestu-

diet: hvordan realiserer de udvalgte og undersøgte VIDA-dagtilbud interventio-

nerne i praksis, og hvilke faktorer fremmer og hæmmer denne udviklingsproces 

forstået som organisatorisk læring? En dybtgående analyse af det tredje forsk-

ningsspørgsmål om, hvordan ledere på forskellige ledelsesniveauer arbejder med 

VIDA-interventionen, falder uden for formålet med denne rapport3.

1.2  TEORETISK BAGGRUND OG VIDA-PROGRAMMETS  
 PERSPEKTIV OM ORGANISATORISK LÆRING

Hvad kendetegner helt grundlæggende en organisation, der lærer, som nogle af 

grundlæggerne af forskningsfeltet organisatorisk læring også spørger (Argyris & 

Schön, 1996)? Intuitivt har de fleste en fornemmelse af, at der findes mere end 

bare det enkelte individs læring. Alle, der har været en del af en arbejdsplads, 

kender til fælles regler, kollektive vaner og rutiner og værdier og praksisser, som 

på en eller anden måde styrer grupper af individers måder at handle på. Disse 

kollektivt funderede handlemåder kan ændre sig. Med udgangspunkt i relevant 

forskning på området definerer vi i det følgende begrebet organisatorisk læring 

og fremstiller hvilke faktorer, der påvirker processen på vej mod organisatorisk 

læring og innovation. 

3 For en nærmere beskrivelse af konsulenternes arbejde med support til implementering af VIDA-
programmerne i en kommune henvises til Kristoffersen, Rasmussen & Jensen (2013). VIDA-mo-
delrapport 2. Uddannelse og implementering. I: VIDA-forskningsserien 2013:02, kap. 4 og 5.

KAPITEL 1 - INTRODUKTION



16

En gennemlæsning af forskningsbaseret litteratur på området organisatorisk 

læring viser, at forskningsfeltet er præget af tre forskellige overordnede bestem-

melser af, hvordan organisatorisk læring kan defineres, og som hver især har 

deres forståelse af den organisatoriske læreproces og resultat (Brandi & Elkjær, 

2011; Hong, Easterby-Smith & Snell, 2006).

Den første bestemmelse af organisatorisk læring bygger på et beslutningsori-

enteret perspektiv og kobler organisatorisk læring sammen med, hvordan orga-

nisationer forstået som bureaukratier ændrer strategier og regler, og hvordan 

beslutninger gennemføres gennem disse strukturændringer. Her er læringsper-

spektivet funderet i en forståelse af organisatorisk læring som adfærdsændring, 

og målet med læringen er, at der skabes en mere effektiv adfærd i form af nye 

organisatoriske rutiner.

Den anden bestemmelse bygger på et handlingsorienteret perspektiv og forbin-

der organisatorisk læring med den måde, medlemmer af et givent læringssystem 

ændrer deres handlinger på på baggrund af viden, overbevisninger, antagelser, 

følelser, værdier, normer og handlingsregler. Når individer bearbejder denne vi-

den, er det målet med læringen, at den resulterer i nye og mere hensigtsmæssige 

handlinger.

Inden for den tredje bestemmelse, der bygger på et kulturelt og praksisbaseret 

perspektiv, anses læring for at være en social proces, der udfoldes gennem inter-

aktioner i specifikke praksisfællesskaber. Det er her situationelt afhængigt af det 

specifikke praksisfællesskab, hvad og hvordan medlemmerne lærer. På baggrund 

af den kulturelle forståelse af organisationer ses organisatorisk læring som en 

forandring af en given organisations kultur, og målet med læringen er fornyelse 

af praksis. Organisatorisk læring sker således gennem ændring af værdier, over-

bevisninger og følelser ekspliciteret ved konkrete ændringer af sprog, artefakter 

og handlinger.

I VIDA-programmet placerer vi os teoretisk set et sted mellem det handlingsori-

enterede og det praksisbaserede perspektiv. Projektets interventionsprogram 

bygger således også på disse to måder at forstå læring og udvikling på, idet delta-

gerne på baggrund af tilegnelse af ny viden og erfaringer fra VIDA-uddannelsen 

indgår i kollektive læreprocesser og som et resultat af dette lægger planer for 

nye handlinger (den anden bestemmelse), der retter sig mod fornyelse af praksis 

(den tredje bestemmelse). I designet af VIDA-projektets interventionsprogram 

er det et centralt element, at den nye viden, deltagerne tilegner sig og udvikler 

gennem uddannelsesforløb og andre typer af udviklende interaktioner i netværk 
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og dagtilbud, spiller aktivt sammen med den kontekst og sociokulturelle ramme, 

deltagerne befinder sig i, hvad angår gældende viden, rutiner og aktiviteter. 

Afsættet i forhold til organisatorisk læring i VIDA-programmet er således denne 

kombination af et handlingsorienteret og et praksisbaseret perspektiv. Vi følger 

igen Argote & Miron-Spekters (2011) definition af organisatorisk læring ved 

at bestemme organisatorisk læring til at være en forandring i organisationens  

viden som et resultat af videnstilegnelse og erfaring. Tilstedeværelsen af orga-

nisatorisk læring vurderes ved at se på, om der er forekommet en konkret foran-

dring i de generelle pædagogiske praksisser eller rutiner.

Spørgsmålet bliver herefter, hvad der ifølge forskningen på området fremmer  

eller hæmmer en sådan organisatorisk læringsproces? 

Ligesom det var tilfældet med de tre grundbestemmelser af organisatorisk  

læring, er der inden for forskningsfeltet flere forskellige bud på, hvilke faktorer 

der fremmer organisatorisk læring, alt efter hvilket perspektiv man arbejder  

indenfor. 

Et perspektiv på faktorer, der fremmer det organisatoriske læringssystem, lig-

ger i begrebet læringskapacitet, og ifølge Alegre & Chiva (2007) afhænger en 

or ganisations læringssystems kapacitet til at forankre nye viden af to forskel-

lige typer interaktion: interaktioner mellem individer og grupper og mellem 

individer/grupper og artefakter som ting, processer, værdier og regler. Den første 

type af interaktion mellem mennesker og grupper åbner for en organisatorisk 

læringsdimension gennem eksperimentering (udforskning) og risikovillighed, 

mens den anden type interaktion inkluderer interaktion med omgivelserne, dia-

log og inddragende beslutningstagen. Disse dimensioner udgør også grundlæg-

gende faktorer, man skal være opmærksom på, når man arbejder med at under-

støtte organisatorisk læring.

I en lignende model over det organisatoriske læringssystem peger Marsick et al. 

(2003) på syv determinerende faktorer for organisatorisk læring. De syv faktorer, 

der både rummer individuelle og strukturelle forhold, som er vigtige i en organi-

satorisk læringsoptik, er: 

•  At skabe fortløbende læringsmuligheder

•  At facilitere udforskning og dialog

•  At opildne til samarbejde og teamlæring

KAPITEL 1 - INTRODUKTION
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•  At ”empower” medlemmer mod de fælles visioner

•  At koble organisationen til omgivelserne

•  At skabe adækvate systemer, så man fastholder og deler viden og læring 

•  At udvikle strategisk lederskab i forhold til læring.

Fælles for de to modeller er, at de fremhæver, at en række betingelser skal være 

til stede, for at man kan tale om et udviklende organisatorisk læringssystem. 

Disse betingelser bliver således vigtige forudsætninger for arbejdet med at 

implemente re og forankre den viden og de erfaringer, deltagerne får med sig fra 

deltagelse i VIDA-programmet. 

Vi anvender i casestudiet Alegre & Chivas (2007) model til at måle på det organi-

satoriske læringssystems kapacitet.

På baggrund af ovenstående betragtninger ser vi i alt fire overordnede faktorer, 

som viser sig at være centrale i forhold til at skabe fremmende betingelser for 

organisatorisk læring og social innovation: 

•  At der er en læringskultur i organisationen, som accepterer fejl og afprøvnin-

gen af nye idéer og viden

•  At der gives støtte fra ledelsen til dette indirekte gennem understøttende 

strukturer (regler, systemer osv.) og direkte gennem kommunikation om 

vigtigheden af dette fra leder til medarbejder

•  At organisationens medlemmer er engagerede og har motivationen og tillid 

til, at de kan få viden til at gælde på et organisatorisk niveau

At organisatorisk læring ikke bliver en ensidig proces fra leder til medarbejder, 

men at medarbejderne bliver inddraget i den organisatoriske læringsproces.

Som det fremgår af de fire overordnede faktorer ovenfor, er ledelse et centralt 

element i arbejdet med organisatorisk læring og innovation. Dette stemmer 

overens med VIDA-projektets bærende idé, hvor ledelse også er tænkt ind som 

et altafgørende aspekt. Det er således ledelsen, der har det overordnede ansvar 

for institutionens udviklingsforløb og implementeringsprocesser, og som en del 

af interventionsprogrammet tilbydes de deltagende institutioner et supplerende 

uddannelsesforløb kaldet faciliterede læreprocesser for ledere.

I den gennemgåede forskningslitteratur skelnes der mellem to lederroller: ma-

nagement og leadership. Rollen som manager udtrykkes gennem rationel adfærd 
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med fokus på administration, planlægning og implementering af strategier og 

politikker rettet mod reducering af kompleksitet og opnåelse af organisatoriske 

mål. Leadership-rollen er derimod kendetegnet ved en lederadfærd, som sætter 

fokus på at udstikke retning, skabe visioner og understøtte medarbejdernes mu-

ligheder for at skabe forandring og bevæge sig mod visionen. 

Denne skelnen er vigtig at medtænke i forbindelse med organisatorisk læring, 

hvor der inden for organisations- og ledelsesstudier synes at være en tendens 

til, at management-ledelse faciliterer organisatorisk læring, som skal styrke ek-

sisterende viden og praksisser, mens leadership-ledelse synes at styrke organisa-

torisk læring, der skal forrykke og helt revidere eksisterede viden og praksisser. 

Den overordnede konklusion på relationen mellem ledelse og organisatorisk læ-

ring er, at ledelse er helt afgørende for integrationen af organisatorisk læring på 

tværs af niveauer i organisationen. Ledere kan således både fremme og hæmme 

integrationen af ny viden i nye kollektive praksisser ved at skabe et fundament 

bygget på fælles forståelser af organisationen og dens opgaver og mål.

Opsummerende skal det understreges, at det perspektiv om organisatorisk læ-

ring, som ligger til grund for VIDA-programmet, gør det relevant nærmere at 

undersøge, hvordan de pædagogiske medarbejdere fornyer og forandrer den 

pædagogiske praksis, og om der på den baggrund skabes kvalitative forbedringer 

med varig værdifornyelse for udsatte børn og deres forældre. Fornyelserne er i 

VIDA-programmet at forstå som social innovation. Vores argument for at koble 

organisatorisk læring med social innovation er baseret på den præmis, at en 

proces, hvor ledere og medarbejdere gennem VIDA-programmets kvalificerings-

strategier tilegner sig teoretisk og empirisk viden og gør sig erfaringer med at 

anvende denne viden med henblik på at ændre de pædagogiske praksisser, kan 

anskues som en organisatorisk læreproces. Hensigten er som nævnt at kvalifi-

cere deltagerne til at forbedre kvaliteten af det pædagogiske arbejde rettet mod 

udsatte børns læring og trivsel og social inklusion, og ud fra et perspektiv om 

organisatorisk læring finder dette sted, når den samlede organisation, dagtilbud-

det, arbejder med videndelingsprocesser og kollektive læreprocesser.

Casestudiet belyser, hvordan den organisatoriske læring udfolder sig i VIDA, og 

det falder således uden for formålet med denne analyse at undersøge koblinger 

til effekter for børn4. 

4 For en nærmere analyse af VIDA programmets effekt mål på børns udbytte henvises da til Jensen, 
B., Jensen, P. & Rasmussen, A.W. (2013).VIDA-forskningsrapport 1. Effekter af VIDA. I: VIDA-forsk-
ningsserien 2013:04.

KAPITEL 1 - INTRODUKTION
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1.3  RAPPORTENS OPBYGNING 

Rapporten er opdelt i seks kapitler. 

Nærværende kapitel 1 introducerer rapportens baggrund og formål. Kapitel 2 

beskriver casestudiets design og metodiske grundlag med det formål at skabe 

overblik over indsamlingsmetoder og analysemetoder i VIDA-casestudiet. Kapi-

tel 3 beskriver deltagerkarakteristika og population i VIDA-casestudiet. Kapitel 

4 belyser tre faktorer af betydning for organisatorisk læring baseret på data 

fra casestudiets surveyundersøgelse, og her lægger vi særlig vægt på at belyse 

forskelle eller progression fra baseline- til endline-måling. Kapitel 5 uddyber de 

samme faktorer af betydning for organisatorisk læring og har ligeledes fokus på 

udviklingen fra baseline til endline. Her er analysen baseret på data fra interview 

med samtlige ledere, der følger op på interview gennemført i 2011 (baseline). I 

kapitel 6 sammenfatter og diskuterer vi analysens fund og implikationer af disse 

fund i forhold til programmets forskningsspørgsmål og perspektiv om organisa-

torisk læring. 
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KAPITEL 2

DESIGN OG METODISK GRUNDLAG  

2.1  INTRODUKTION

Analyserne i casestudiet tager afsæt i de nævnte forskningsspørgsmål (se kap. 

1), tidligere dataindsamling og -analyser formidlet i de fire VIDA-statusrapporter 

samt dataindsamling og dataanalyse fra den tredje og sidste runde af målinger. 

Se figur 1 for en oversigt.

I VIDA-projektet har vi som vist anvendt flere dataindsamlings- og analyseme-

toder med henblik på at belyse forekomsten og udviklingen af pædagogiske 

praksisser og rutiner, samt hvordan ledere har arbejdet med at forankre viden 

fra VIDA-uddannelsen i deres samlede dagtilbud forstået som en organisato-

risk læringsproces. VIDA-projektet arbejder således mod at forstå arbejdet med 

udsatte børn i en organisatorisk og innovativ teoretisk ramme. De involverede 

kommuner og aktører, der indgår i casestudiet, befinder sig på flere niveauer i 

organisationen. På baggrund af Hestbæk et al´s (2005) gruppering af offentlige 

aktører har vi i designet og dataindsamlingen valgt at inddrage flere grupper af 

aktører:

Den første aktørgruppe består af institutionsledere, der har til opgave helt kon-

kret at implementere interventionen i institutionerne. Den anden aktørgruppe 

er medarbejderne i institutioner, der indgår i opkvalificeringen og anvendelsen 

af ny viden og bedre redskaber i forbindelse med arbejdet med udsatte børn. Den 

tredje gruppe af aktører er de offentlige medarbejdere, som befinder sig mellem 

daginstitutionschefer i forvaltningen og institutionsledere ude i institutionerne. 

Denne type medarbejdere er kommunernes konsulenter eller koordinatorer, der 

skal igangsætte og orientere om undersøgte interventionsprojekter. 
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Figur 1. Oversigt over VIDA-casestudiet.

Metode Sample Form Formidling

Baseline

(marts-juni 

2011)

Forskningsdesign - Præsentation af 

casedesign

VIDA-statusrap-

port 1 

(kap. 4.3)

VIDA-survey Leder og medar-

bejder fra VIDA, 

VIDA + og refe-

rence dagtilbud

(N=235)

Survey uddelt og 

udfyldt i forbin-

delse med VIDA-

uddannelsesfor-

løb og sendt til 

referencegruppe

VIDA-statusrap-

port 2

(kap. 2)

Kvalitative  

interviews 

Dagtilbudsledere

fra VIDA, VIDA +

(N=78)

Individuelle 

interviews med 

gennemført i 

deltagende kom-

muner

VIDA-statusrap-

port 3

(kap. 4)

Midtstatus

(marts-

juni 2012)

VIDA-survey En leder og en 

medarbejder fra 

hvert udvalgt 

dagtilbud i VIDA, 

VIDA + og refe-

rence (N=246)

Postenquete 

udsendt til alle 

deltagere

VIDA-statusrap-

port 4

(kap. 2)

Endline

(marts-

juni 2013)

VIDA-survey En leder og en 

medarbejder fra 

hvert udvalgt 

dagtilbud, VIDA 

VIDA +, reference-

gruppe (N=189)

Stort frafald 

blandt pædago-

ger i reference-

gruppe

Udfyldt sur-

vey- online 

udfyldelse og/

eller i forbindelse 

med kvalita-

tive fokusgruppe 

interviews 

VIDA-forsknings-

rapport 2

Kvalitative 

interviews 

Dagtilbudsledere 

(N=77)

Fokusgruppe 

interviews i kom-

muner

VIDA-forsknings-

rapport 2

De to typer dataindsamlingsmetoder, VIDA-survey til ledere og medarbejdere 

og kvalitative interview med alle ledere, udvalgte medarbejdere og et udvalg af 

konsulenter, beskrives nærmere nedenfor.



23

2.2  VIDA-SURVEY

Surveyundersøgelsen følger det overordnede spor fra VIDA-effektstudiet af børns 

kompetenceudvikling, og den er således gennemført i tre nedslag, i 2011, 2012 og 

afslutningsvis i 2013. I denne survey af dagtilbuddenes gældende praksis er der 

spurgt til deltagernes rutiner med hensyn til at arbejde med læring og fornyelse 

på måder, som kan defineres inden for rammerne af et begreb om organisatorisk 

læring. Undersøgelsens 3. nedslag tager udgangspunkt i sammenligninger med 

især baseline-målingen5. 

I nærværende rapport belyser vi således udviklingen i deltagerkarakteristika 

og de tre udvalgte temaer, som har været omdrejningspunktet for de hidtidige 

analyser: 1) pædagogiske faktorer, herunder deltagernes brug af et teoretisk ud-

gangspunkt, 2) ledelse og organisatorisk læring og viden samt 3) motivation for 

deltagelse i VIDA.

Der er således tale om en afsluttende undersøgelse, som tidsmæssigt finder sted 

efter projektets samlede uddannelsesforløb og institutionelle udviklingsforløb 

(fase 1, 2 og 3) samt de to faciliteringskurser for ledere (se en detaljeret beskri-

velse af faser og indhold i uddannelsesforløb og institutionelle udviklingsforløb i 

VIDA-statusrapport 1 (Jensen et al., 2011b) samt i VIDA-modelrapport 2 (Kristof-

fersen, Rasmussen & Jensen, 2013)). Endelig indgår der i survey-undersøgelsen 

et sidste tema, som handler om forældreinddragelse. Resultaterne vedrørende 

forældreinddragelse kan læses i VIDA-forskningsrapport 3 (Kousholdt & Berliner, 

2013) 6. 

Surveyanalysen kortlægger deltagernes forudsætninger (univariate analyser) og 

belyser udviklingen fra 2011-2013 (bivariate analyser). Alle spørgsmål udsættes 

for statistiske test vedrørende signifikante forskelle mellem de tre grupper i form 

af Chi2-test af krydstabeller og T-test ved sammenligninger mellem baseline- 

(1. nedslag) og endline-målingen. De tilfælde, hvor forskellene er signifikante, 

trækkes frem. Også i forbindelse med kommuneforskelle trækkes signifikante 

forskelle frem. De fire kommuner kaldes kommune X, Y, Z og Æ. 

5 For nærmere beskrivelse af designet for surveyundersøgelsen henvises til Jensen, B. (2011). VIDA-
statusrapport 1. Design og metode. I: VIDA-forskningsserien 2011:01.

6 Data er opbevaret på sikre log-drev og er anmeldt til Datatilsynet. 

KAPITEL 2 - DESIGN OG METODISK GRUNDLAG
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2.3  VIDA KVALITATIVE INTERVIEW

VIDA-surveyet er blevet suppleret med kvalitative semistrukturerede interview. 

I disse interview er viden om vores forskningsspørgsmål og de tre faktorer fra 

VIDA-surveyet søgt uddybet. Fokus har været på konkrete beskrivelser af eksiste-

rende pædagogiske praksisser i de undersøgte dagtilbud, samt hvordan dagtil-

budslederne oplever, at de har igangsat og fastholdt viden fra VIDA-uddannelsen 

med henblik på at skabe organisatorisk læring. I forhold til denne viden har 

forskningsgruppen i casestudiet sat fokus på at fremanalysere, hvilke elementer 

der har virket som fremmende henholdsvis hæmmende faktorer for implemen-

tering og afprøvning af nye pædagogiske praksisser. 

En overordnet hypotese i VIDA-forskningsprojektets casestudie er, at den måde, 

VIDA forstås og kommunikeres på af lederen, er en vigtig indikator for, hvordan 

afprøvningen af nye pædagogiske praksisser folder sig ud i hele organisationen. 

Det er påvist i et tidligere, tilsvarende interventionsstudie (HPA) (Jensen et al., 

2009a og b), at lederens rolle, som den der håndterer og navigerer i relation til 

projektet ved at inddrage medarbejdere i forhold til at ’gøre projektet til deres 

eget’, og reflekterer bevidst over evt. vigtige magtrelationer og over indhold og 

organisering af nye praksisformer, har stor betydning for implementering af 

forandringen. Selvom nogle ledere i udgangspunktet kan udtrykke en vis af-

mægtighed over for nye krav og store udefrakommende udfordringer, antages 

det, at et særligt fokus på at arbejde vidensbaseret og reflekterende med praksis 

og udvikling er vejen frem til en effektiv implementeringsproces og skabelse af 

organisatorisk læring. 

Disse forudsætninger er tidligere indkredset ud fra følgende faktorer: 1) institu-

tionernes tradition for at arbejde vidensbaseret og på et teoretisk grundlag, 2) 

institutionernes og især ledernes arbejde med at initiere deling af viden og skabe 

en produktiv læringskultur, der fremmer medarbejdernes læringskapaciteter, og 

3) faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer læring i dagtilbuddet, herunder 

deltagernes motivation for at deltage i VIDA. På baggrund af en operationalise-

ring af forskningsspørgsmålene i VIDA-casestudiet har forskningsgruppen arbej-

det med tre tematikker i interviewguiden, som er blevet forfulgt i dybden. De tre 

tematikker er identiske med tematikkerne, som er testet gennem VIDA-survey.

Den første tematik har fokus på, hvad der karakteriserer institutionernes pæda-

gogiske praksis over for udsatte børn, samt hvad der kendetegner deres nye pæ-

dagogiske praksisser og rutiner som følge af at deltage i VIDA-programmet. Her 

er lederne blevet spurgt om eksempler på nye pædagogiske praksisser og rutiner 
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i arbejdet med udsatte børn, og hvilke udfordringer de har haft i forbindelse med 

at få de nye praksisser forankret.

Den anden tematik følger ledernes arbejde med viden og transformation af 

denne viden til organisatorisk læring. Her er lederne blevet spurgt om, hvordan 

de har igangsat arbejdet med fornyelser baseret på ny viden fra deltagelse i 

VIDA-uddannelsen, og hvad de har gjort for at fastholde denne viden som nye 

pædagogiske rutiner i arbejdet med udsatte børn. 

Den tredje tematik handler om, hvad ledernes forventer, at VIDA-projektet vil 

få af konsekvenser for deres arbejde med udvikling af pædagogiske praksisser i 

fremtiden. På den måde bliver det muligt at analysere sammenhænge mellem 

strategier for arbejdet med børns læring, herunder udsatte børns læring, trivsel 

og inklusion, og påvirkningskilder og en forholden sig til disse, som lederne be-

retter det. 

Datagrundlaget består af båndede og transskriberede interview med alle delta-

gende ledere fra hhv. VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-dagtilbud, som er interviewet 

sommeren 2011 som en del af baseline-målingen (se Jensen et al., 2011b) samt i 

det tidlige forår 2013 som en del af endline-målingen. I endline-dataindsamling 

blev de kvalitative semistrukturerede interview gennemført som gruppein-

terview. Alle deltagere i gruppeinterviewet fik lige muligheder for at besvare 

spørgsmål, idet alle blev bedt om at forholde sig til samtlige spørgsmål.

Svarmulighederne i VIDA-interviewguide er hovedsagligt forhåndsstrukture-

rede ud fra temaerne. Interviewpersonen har i både det individuelle og grup-

pebaserede interview kunnet svare frit og nuanceret på de stillede spørgsmål, 

hvor svarene er blevet gransket med henblik på uddybelse, hvis det har vist sig 

nødvendigt. På denne baggrund har vi søgt efter svar på forhold omkring forny-

else af pædagogiske praksisser, og hvordan dagtilbuddet og lederen arbejder med 

viden og læring. 

Analysen af interviewdata er gennemført på et induktivt grundlag ved hjælp af 

det kvalitative software analyseprogram Atlas. Ti v.6.2 og dels ved deskriptive 

analyser af fænomeners forekomst, udbredelse og sammenhæng i materialet. 

Atlas. Ti v.6.2 er et kvalitativt softwareværktøj, som understøtter analyseproces-

sens strukturering af data og skabelse af viden ved at fremstille grundlæggende 

kategorier og gentagne mønstre i datamaterialet. På et helt generelt plan vil ana-

lysen fremstille mønstre i datamaterialet operationaliseret gennem forsknings-

KAPITEL 2 - DESIGN OG METODISK GRUNDLAG
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spørgsmålene: 1. arbejdet med pædagogiske praksisser og 2. viden og læring i 

VIDA-dagtilbud. Analysen af faktorer er primært foretaget i forhold til, hvilke 

udsagn interviewpersonerne konkret fremfører, samt hvilke gentagne mønstre 

i udsagn og holdninger der kan identificeres på tværs af interviewpersoner og 

dagtilbud. Med andre ord: Hvilke udsagn optræder gentagne gange og danner et 

mønster eller en grundkategori i forhold til de undersøgte tematikker? Analyse 

af data fra både baseline og endline er således gennemført som dels en indholds-

analyse af institutionsledernes svar og dels som en induktiv meningskondense-

ring. 

2.4  OPSUMMERING 

Designet for casestudiet følger som vist det overordnede spor fra effektunder-

søgelser af VIDA-programmernes indflydelse på børns outcomes ved at bestå 

af en baseline- (første måling), midline- (mellemmåling) og endline-måling 

(slutmåling) for at kunne måle ændringer i pædagogiske praksisser rettet mod 

fornyelse i de deltagende VIDA-dagtilbud. I casestudiet indgår flere forskellige 

dataindsamlings- og analysemetoder samt formidling af metode og resultater 

fortløbende på flere forskellige niveauer (se figur1). 
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KAPITEL 3

POPULATION OG 
DELTAGERKARAKTERISTIKA 

Surveyundersøgelsen er baseret på data samlet ind i fire kommuner: kommune 

X, kommune Y, kommune Z og kommune Æ, og heri indgår de tre forskellige in-

terventionstyper: VIDA-Basis, VIDA-Basis + (interventionsinstitutioner) og kon-

trolgruppen. 

Tabel 1 giver en oversigt over svarprocenter og frafald for hver kommune, og ta-

bel 2 viser kommunernes procentandel i hver interventionstype7.

Der er totalt set færre besvarelser i undersøgelsens 3. nedslag end i baseline (1. 

nedslag) blandt referenceinstitutionerne, mens VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-in-

stitutionernes antal er nogenlunde stabilt fra baseline til 3. nedslag. Den aktuelle 

samlede respondentgruppe er på 189 ledere og pædagogiske medarbejder fra de 

udvalgte dagtilbud. 

Opdelt på interventionstype og kontrolgruppe tegner der sig følgende billede af 

især kommuneforskelle på frafald og svarprocenter: VIDA-Basis- og VIDA-Basis 

+-interventionsinstitutioner har nogenlunde den samme svarandel for VIDA-Ba-

sis og VIDA-Basis +, hvilket ligner baseline. Svarandelen for VIDA-Basis og VIDA-

Basis + ligner således hinanden to år efter projektets start. Derimod er der sket 

et markant frafald i referencegruppen. Her var svarandelen (N=58) ved baseline, 

og denne er faldet til (N=27). I baseline-målingen var svarprocenten nogenlunde 

den samme i de tre grupper, mens den nu er hhv. 82 % (VIDA-Basis), 91 % (VIDA-

7 Se Bilag 1, tabel 1-6.
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Basis +) og 90 % (Kontrol). Med hensyn til kommuner har kommune Y en mindre 

repræsentation i datamaterialet med en procentandel på 19, mens kommune X 

ligger højest med en andel på 30 %. De to resterende kommuner Z og Æ ligger 

ensartet med en andel på 26 % (se tabel 2). Når vi ser på fordelingen på kom-

muner (tabel 3) er der en nogenlunde lige fordeling i antal svar helt generelt. De 

forskelle, vi så tidligere på kommunerne (se VIDA-statusrapport 2), fx en markant 

større andel af ledere i kommune X, har jævnet sig ud gennem forløbet

Med hensyn til svar fra lederne fordeler svarene sig med 35 ledere i VIDA-Basis 

og 32 ledere i VIDA-Basis +, mens der kun er 26 ledere i kontrolgruppen (se tabel 

4). Når vi ser på fordelingen af pædagogiske medarbejdere i forhold til interven-

tionstype, er der 34 pædagogiske medarbejdere i VIDA-Basis, 41 medarbejdere 

VIDA-Basis + og 14 medarbejdere i kontrolgruppen, der har svaret. Fordelingen er 

altså nogenlunde ens på ledere og medarbejdere i de to interventionstyper, mens 

det i kontrolgruppen næsten udelukkende er ledere, der har svaret. 

Forudsætninger for VIDA-deltagelse og implementeringsforløbet tager udgangs-

punkt i deltagernes baggrund. I beskrivelsen af deltagerkarakteristika er der fo-

kus på fire faktorer, som antages at have betydning for, at dagtilbud kan fremme 

børns læring og sociale udvikling.

Det drejer sig om: 1) ansættelsesform, 2) alder, 3) køn og 4) efteruddannelse. 

For det første har det som nævnt vist sig, at lidt færre pædagoger end ledere har 

deltaget, og vi ser dermed en lille overvægt af ledere i surveydata (jf. tabel 3 og 4).

Kommunernes ensartethed på dette punkt var forventet, idet dagtilbuddene var 

blevet bedt om at udpege en leder og en pædagogisk medarbejder til deltagelse 

i VIDA. Når vi alligevel visse steder ser lidt flere ledere, der deltager, skyldes det 

lokale aftaler. 

I relation til alder fordeler næsten halvdelen af respondenterne sig mellem 46-55 

år (se tabel 5). Det ses, at de unge (26-35 år) er mindre hyppigt forekommende. 

Der er ikke her signifikante forskelle kommunerne imellem. Vi ser ligeledes en 

markant, skæv kønsfordeling med en klar (ikke overraskende) overrepræsenta-

tion af kvinder. Således ser vi de samme mønstre, hvad angår alders- og kønsfor-

deling, som vi så ved baseline (2011).

Deltagernes uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig sådan, at langt den 

overvejende del (96 %), uanset tilhørsforhold til kommune og interventionstype, 

har en mellemlang videregående uddannelse. Vi kan således konstatere, at den 
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samlede deltagergruppe er meget ensartet, hvad angår formel uddannelsesbag-

grund. Set i forhold til kommuner har kommune Æ den største forekomst af re-

spondenter med en lang videregående uddannelse over 4 år (11 %), hvilket er en 

stigning i forhold til baseline (2011). 

Med hensyn til deltagelse i efter- og videreuddannelse inden for de sidste 12 må-

neder fordeler svarene sig i to lige store grupper (se tabel 6): En gruppe har ikke 

har taget efter- og videreuddannelse inden for de sidste 12 måneder., mens en 

anden gruppe har taget efter- og videreuddannelse i dette tidsrum. Dette møn-

ster genfinder vi uanset kommune og interventionstype. Tabel 6 viser, hvilke 

typer efter- og videreuddannelse VIDA-deltagere har deltaget i. 

Til forskel fra baseline og midtstatus, hvor de tre mest hyppigt forekommende 

typer efteruddannelse var: 1)interne kurser i kommunen, 2) konferencer, semina-

rer og temadage og 3) diplomuddannelse i ledelsehar mønstret nu ændret sig, så 

de tre mest hyppigt forekommende typer efteruddannelse i 2013 sammenlignet 

med 2012 er: 

1.  Diplomuddannelse i ledelse (steget til 49 % mod 34 % i 2012)

2.  Interne kurser (faldet til 34 % mod 53 % i 2012)

3.  Konferencer, seminarer og temadage (udgør stadig godt en tredjedel (31 %))

Af de 49 %, der er i gang med ledelse som efteruddannelse, er de 87 % imidlertid 

fra referenceinstitutioner. I baseline-målingen var det alene kommune Y, som 

prioriterede Diplom i ledelse, men dette billede har ændret sig ved 3. nedslag, 

hvor især kommune X og Æ også sætter fokus på lederudvikling.

Sammenfattende kan vi konkludere, at deltagernes baggrund ikke har ændret 

sig nævneværdigt i denne afsluttende del af surveyundersøgelsen. Når det er 

sagt, er det vigtigt at understrege, at der er sket en bevægelsen mod mere leder-

uddannelse. Dette kan være udtrykfor et behov for at styrke lige netop ledelse i 

en tid præget af nye krav og udfordringer i sektoren. VIDA har formentlig gjort sit 

til at skubbe på denne udvikling, og det at referenceinstitutioner mere hyppigt 

går i den retning, tyder på, at VIDA også indirekte kan påvirke kommunen til at 

handle mere strategisk i retning af øget professionel kvalificering.

KAPITEL 3 - POPULATION OG DELTAGERKARAKTERISTIKA 
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KAPITEL 4

UDVIKLING AF ORANISATORISK 
LÆRING OG INNOVATION I 
VIDA-DAGTILBUD 

4.1  INTRODUKTION

I det følgende analyserer vi de tre faktorer: 1) pædagogiske faktorer, 2) ledelse og 

organisatorisk læring og 3) motivation, som har været de gennemgående tema-

tikker i analyserne af forandringer i læringsprocesser i VIDA-Basis- og VIDA-Basis 

+-dagtilbud i perioden fra 2011 til 2013. 

Den første faktor teoretisk og refleksionsbaseret pædagogisk indsats drejer sig om 

deltagernes opfattelse af, i hvor høj grad de mener, at deres pædagogiske prak-

sis er målrettet og systematisk og teoretisk funderet. Den anden faktor ledelse, 

læring og viden undersøges ud fra spørgsmål om, hvordan deltagerne tilegner 

sig viden og om deres adgang til og muligheder for at finde og tilegne sig den 

for dem relevante viden. Den tredje faktor, den følelsesmæssige dimension af 

læringen, dvs. drivkraft og motivation, som den kommer til udtryk i den måde, 

deltagerne italesætter deres forventninger til VIDA på, er personbestemt, men 

selvfølgelig også knyttet til den læringskultur, der er til stede eller skabes i den 

enkelte institution og/eller i det samlede netværk, som institutionen er del af 

gennem VIDA-deltagelsen.

Analysen sætter fokus på den bevægelse (forandring), der har fundet sted fra 

baseline (2011) til projektets afslutning (2013) baseret på analysen af surveyun-

dersøgelsens lukkede spørgsmål8. 

8 De åbne spørgsmål, der også ligger i surveyundersøgelsen, er analyseret i tidligere publikationer 
med henblik på at pege på tendenser i forløbet. Analysen af de åbne spørgsmål er i denne afslut-
tende rapport afløst af analyser af de samme tematikker baseret på analysen af de kvalitative 
interview, se kapitel 5 i denne rapport. 
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4.2  PÆDAGOGISKE FAKTORER

Teoretisk viden og refleksionsbaseret pædagogisk indsats 

Der stilles tre spørgsmål til den første faktor vedrørende teoretisk viden og reflek-

sionsbaseret indsats ud fra: 1) om deltagerne ’arbejder ud fra bestemte pædago-

giske teorier’ i dagtilbuddet generelt og over for udsatte børn, 2) om deltagerne 

’arbejder målrettet og systematisk’ med indsatser over for udsatte børn og 3) om 

deltagerne ’dokumenterer arbejdet med indsatser for udsatte børn’.

Samlet set angiver analysen den måde, man som deltager i VIDA-Basis/VIDA-

Basis + har arbejdet med programmet på, implementeret programmet og derved 

forsøgt at opnå varig fornyelse med langtidseffekter også målt på børns udvik-

ling. Vi skal se nærmere på, hvordan deltagerne har udviklet sig på de nævnte tre 

spørgsmål.

For det første: Hvorvidt der arbejdes ud fra bestemte pædagogiske teorier generelt 

− og mere specifikt i arbejdet med udsatte børn? 

Ved afslutningen af VIDA (2013) arbejder en signifikant større andel af deltager-

ne ud fra bestemte pædagogiske teorier generelt set (tabel 7b) end ved baseline. 

Af de 169 deltagere, der har bevaret spørgsmålet, svarer 64 % ja til, at de ’arbejder 

ud fra bestemte pædagogiske teorier generelt (se tabel 7). Denne stigning i andel, 

der arbejder ud fra en teoretisk tilgang, så vi allerede i vores midtvejsanalyser 

(se VIDA-statusrapport 4, Jensen et al., 2012b), og den forholdsvis større andel 

deltagere, der arbejder ud fra en pædagogisk teori, er fastholdt til 2013. På dette 

spørgsmål ser vi desuden markante og signifikante kommuneforskelle. Tabel 

7a viser, at kommune X adskiller sig markant fra gennemsnittet, ved at 75 % af 

medarbejderne rapporterer, at de nu (i 2013) arbejder ud fra en bestemt pædago-

gisk teori. Modsat er der i kommune Z en mindre andel end gennemsnittet, der 

arbejder ud fra en pædagogisk teori. Der viser sig desuden forskelle mellem inter-

ventionstyper, idet det ser ud til, at en højere andel af VIDA-Basis +-institutioner 

rapporterer, at de arbejder ud fra pædagogiske teorier generelt i afslutningsfasen 

2013. Dette imidlertid uden at forskellene er signifikante. Ved afslutningen af 

VIDA (2013) arbejder således en signifikant større andel af deltagerne ud fra be-

stemte pædagogiske teorier generelt end ved baseline, og denne bevægelse så 

vi allerede ved midtvejsanalysen, så programmet giver tilsyneladende effekt på 

professionel kvalificering allerede efter det første år og videre frem til projektets 

afslutning. 

På spørgsmålet, om der arbejdes med ’pædagogiske teorier, når det gælder ud-

satte børn’, ændrer mønsteret sig fra det generelle billede. Vi finder igen en sig-
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nifikant stigning fra 2011, idet 43 % af alle deltagere dengang rapporterede, at de 

arbejdede ud fra en pædagogisk teori over for udsatte børn, mens andelen i 2013 

er steget til 59 %. Deltagerne har altså i gennemsnit ændret praksis med hensyn 

til at arbejde teoribaseret med udsatte børn sammenlignet med projektstart (se 

tabel 8). Når det er sagt, skal det samtidig understreges, at selv om der er sket et 

stigning fra 2011, er der stadig en større andel, der generelt arbejder med pæda-

gogiske teorier, end når spørgsmålet handler om at arbejde med en pædagogisk 

teori i arbejdet med udsatte børn. 

Vi har også undersøgt, hvorvidt der er forskel på ledere og medarbejdere, hvad 

angår det at arbejde ud fra bestemte pædagogiske teorier, og finder noget over-

raskende, at 63 % af pædagogerne svarer ja til spørgsmålet mod 55 % af lederne.

Tallene viser således både, at den stigning, vi har set fra 2011 til 2013, er en mar-

kant og høj-signifikant forandring, og vi kan have en positiv forventning om, at 

denne andel, der arbejder vidensbaseret, vil stige fremover, hvilket vi bl.a. bygger 

på de udsagn, vi finder i de kvalitative interview med samtlige ledere (se kap 5). 

Når dertil kommer, at pædagogerne mere hyppigt end lederne rapporterer, at de 

arbejder ud fra bestemte pædagogiske teorier, er dette et meget lovende resultat.

Resultaterne på det andet spørgsmål om, hvorvidt der arbejdes systematisk og 

målrettet med indsatser for udsatte børn viser endnu mere markante forbed-

ringer. Størsteparten af deltagerne rapporterer, at der arbejdes systematisk og 

målrettet med indsatser for udsatte børn i deres dagtilbud, og forandringen fra 

2011-2013 er højsignifikant (P=0.000) (se tabel 9a og b). I midtvejs-undersøgelsen 

så vi signifikante kommuneforskelle på dette punkt. Dette har udlignet sig noget, 

omend vi ser forskelle, som fx i kommune X og Y, men forskellene er ubetydelige 

og dette er forskelligt fra midtvejs-analysen. Vi ser ikke nogen signifikante for-

skelle på de tre interventionstyper VIDA-Basis, VIDA-Basis + og kontrolgruppen) 

og heller ingen forskelle mellem ledere og medarbejdere på dette punkt.

Det tredje spørgsmål, som er belyst inden for den første faktor, drejer sig om, 

hvorvidt deltagerne dokumenterer indsatser for socialt udsatte børn. Hovedpar-

ten, dvs. 81 % af alle, svarer, at de dokumenterer indsatser, 13 % svarer `nej´, og 

6 % svarer `ved ikke´. Der er ikke sket signifikante forandringer på dette punkt 

siden 2011. Vi ser små forskelle i kommunernes svar på dette spørgsmål, men 

de er ikke signifikante. Det samme er tilfældet for interventionstyper og kontrol-

gruppe (se tabel 10a og b).

KAPITEL 4 - UDVIKLING AF ORANISATORISK LÆRING OG INNOVATION I VIDA-DAGTILBUD
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4.3  LEDELSE, ORGANISATORISK LÆRING OG VIDEN 

Det antages som nævnt, at ledelse er af afgørende betydning for dagtilbuddets 

åbenhed og kapacitet til organisatorisk læring. Desuden antages det, at medar-

bejdernes tilgang til og muligheder for selv at være involveret og arbejde med vi-

den, er faktorer af betydning for arbejdet med VIDA-modelprogrammerne. Ana-

lysen sætter derfor fokus på tre aspekter ved ledelse og organisatorisk læring: 1) 

ledelsesanciennitet og -erfaringer, 2) strategier i forbindelse med organisatorisk 

læring og 3) viden. 

Lederanciennitet

I alt 93 ledere har besvaret dette spørgsmål, idet det kun er lederne, som skal 

svare. Det mest almindelige er stadig, at den gennemsnitlige lederanciennitet 

er 4-10 år. Vi ser signifikante forskelle på kommuner her i 3. nedslag i 2013, og 

denne bevægelse var allerede i gang i midtvejsanalysen (se VIDA-statusrapport 

4). Kommunerne afviger fra hinanden, ved at kommune X har en større andel af 

nye ledere (leder i 1-3 år). 52 % af lederne i kommune X har et års erfaring eller 

mellem et og tre års erfaring, i kommune Y har lederne hyppigst mellem fire og 

ti års erfaring (54 %), i kommune Z er der to store grupper, dem med fire til ti års 

erfaring (38 %) og mere end 15 års anciennitet (38 %), og endelig er der kommune 

Æ, hvor den primære lederanciennitet er mellem fire og ti år (38 %). Kommune-

forskellene på lederanciennitet er signifikante (Se tabel 11a).

37 % af deltagerne har enten ikke tidligere eller kun haft en lederstilling. Der er 

fundet signifikante kommuneforskelle på dette spørgsmål, bl.a. adskiller kom-

mune Z sig markant fra de andre kommuner, ved at 71 % her rapporterer, at de 

ikke har haft lederstillinger før (tabel 12a). Forskellen er højsignifikant (P=0,007). 

Der er ikke fundet signifikante forskelle mellem interventionsinstitutioner og 

kontrolgruppe. 

Ledelsesformer

Der er under anvendelse af spørgsmål fra ledelsesbarometret spurgt til ledernes 

anvendelse af a) regler og direktiver, b) holdninger og værdier, c) overvågning og 

opfølgning, d) anerkendelse og belønning, e) samarbejde og medindflydelse, f) 

selvstyre og selvledelse, g) dialog og coaching samt h) ordrer og instrukser.

 ’Top fem’ over ledelsesformer, som lederne i de deltagende dagtilbud i meget høj 

grad eller i høj grad har baseret deres ledelse på, er 1) samarbejde og indflydelse 

(100 %), 2) holdninger og værdier (95 %), og 3) dialog og coaching (84 %) og 3) 

anerkendelse og belønning (80 %) og 5) selvstyre og selvledelse (72 %). Den andel, 
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der svarer, at de i høj grad eller meget høj grad anvender ’regler og direktiver’ er 5 

%, mens ’overvågning og opfølgning’ er faldet helt fra som ledelsesform i seneste 

analyse (se tabel 13). 

Vi ser en lille tendens til, at ledelsesformen generelt set bevæger sig mod sam-

arbejdsledelse frem for individuelt prægede ledelsesformer. Der kan dog ikke 

påvises forskelle mellem kommuner eller interventionstyper i forhold til dette 

spørgsmål. Der kan spores forskelle på den ledelsesform, der drejer sig om `aner-

kendelse og belønning´. Her rapporterer en signifikant større andel (P=0, 019) fra 

kommune Z, at man i meget høj grad anvender denne ledelsesform, og samme 

kommune rapporterer også i højere grad end andre kommuner, at de satser på 

`samarbejde og medindflydelse´ (P=0,016). 

Som tidligere diskuteret (se også VIDA-statusrapport 4, Jensen et al., 2012b) kan 

der være en tendens til, at nye former for ledelse er på vej frem i dagtilbud, såsom 

selvstyre og selvledelse samt dialog og coaching. Som nævnt andre steder, er le-

delsesformernes betydning noget, vi har lagt stor vægt på i VIDA-uddannelsen og 

de tilknyttede faciliteringskurser for ledere med henblik på at bibringe lederne 

værktøjer til at træde i karakter i lederrollen i forbindelse med implementering 

af VIDA-modelprogrammerne. Denne tendens, selv om den er svag, til at der er 

sket en bevægelse i anvendelsen af ledelsesformer er noget, vi vil interessere os 

mere for, også med henblik på at undersøge ledelsens betydning for effekter målt 

på børn (se også Jensen, Jensen & Rasmussen (2013), VIDA-forskningsrapport 1). 

Organisatorisk læringskapacitet 

Baseret på OLC-instrumentet (se kap. 2) har vi undersøgt en antagelse om, at en 

opmuntrende og eksperimenterende kultur, risikovillighed, inddragelse af med-

arbejdere i beslutninger, fri kommunikation i organisationen og interaktion med 

omgivelserne er vigtige faktorer, som påvirker muligheder for organisatorisk 

læring (se tabel 14). Disse faktorer har været helt centrale at oparbejde gennem 

VIDA-kvalificeringsprocesserne, og de er derfor også vigtige at følge gennem ud-

viklingsprocessen fra baseline (2011) til projektets afslutning (2013).

Generelt er både ledere og medarbejdere højt placeret på den anvendte skala (fra 

Meget enig til Meget uenig). 

Vi finder ved afslutningen af projektet markante og signifikante forskelle fra ba-

seline (2011) på en række af de spørgsmål, som er indeholdt i OLC-instrumentet. 

Det drejer sig om: 
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3.5 a I mit dagtilbud modtager man støtte og opmuntres, når man præsenterer 

nye idéer og viden. 85 % svarede enig i 2011 mod 96 % i 2013 (signifikansværdi 

på p=0.001) 

3.5 b I mit dagtilbud bliver nye initiativer mødt af en positiv respons, så man føler 

sig opmuntret til at udvikle nye idéer. 83 % svarede enig i 2011 mod 92 % i 2013 

(signifikansniveau på P=0,030) 

3.5 c. I mit dagtilbud bliver man opmuntret til at handle på nye måder. 84 % sva-

rede enig i 2011 mod 93 % i 2013 (signifikansværdi på p=0,022). 

3.5.d. I mit dagtilbud vover man sig ofte ud i ukendte områder (fx At bruge ny 

viden og metoder). Her svarede 64 % enig i 2011, mens det i 2013 efter VIDA-

forløbet var 83 % (signifikansværdi på P=0,000) 

3.5.e. I mit dagtilbud er det en del af arbejdet, at ledere og medarbejdere indsamler, 

diskuterer og afrapporterer, hvad der sker uden for dagtilbuddet. I 2011 svarede 

52 % enig til dette, mens andelen er steget til 69 % i 2013 (en signifikansværdi 

på P=0.001)

3.5.f. I mit dagtilbud er der procedurer for, hvordan man modtager og deler viden, 

der kommer udefra. I 2011 svarede 43 % enig, mens det i 2013 er steget til 55 % 

med en signifikansværdi på p=0.012

3.5 g. I mit dagtilbud opmuntres man til aktivet at interagere med omgivelserne. 

I 2011 svarede 77 % enig, mens det i 2013 var85 % der svarede enig, en signifi-

kansværdi på p=0,001

3.5.h. I mit dagtilbud opmuntres man til at kommunikere. I 2011 svarede 97 % 

enig, og i 2013 var dette 99 %. Forskellen er signifikant (p=0.024).

3.5.i. I mit dagtilbud er der en fri og åben kommunikation, På dette punkt er der 

ikke sket forandringer. Allerede i 2011 rapporterede en stor andel af deltagerne, 

90 %, at de var enige, og i 2013 var det 92 %. 

3.5.j. I mit dagtilbud er tværgående samarbejder en normal praksis. Igen ser vi 

en stigning i andelen, der svarer enig på dette spørgsmål. Således svarede 90 % i 

2011, at de var enige mod 96 % i 2013. Forskellen er signifikant (p=0-038).

Disse tal vidner om, at der er sket signifikante ændringer fra 2011 til 2013, som 

må formodes at være udtryk for en holdningsudvikling og forandring af arbej-

det med organisatorisk læring i de undersøgte dagtilbud som følge af VIDA-

programmet. 



37

Når vi i analysen kigger videre på forholdet mellem lederes og medarbejderes 

holdninger til de stillede spørgsmål, finder vi stadig signifikante forskelle. Men 

på en del indikatorer er forskellene elimineret, hvilket drejer sig om følgende: 

• 3.5a I mit dagtilbud modtager man støtte og opmuntres, når man præ- 

 senterer nye idéer og viden

• 3.5b I mit dagtilbud bliver nye initiativer ofte mødt af en positiv  

 respons, så man føler sig opmuntret til at udvikle nye idéer

• 3.5c I mit dagtilbud bliver man opmuntret til at handle på nye måder.

Det vil sige, at de pædagogiske medarbejdere oplever, ligesom lederne, at man 

på en række områder har udviklet kapacitet til organisatorisk læring i dagtilbud-

det. Man støttes og opmuntres, når man præsenterer ny viden, bliver mødt af 

positiv respons og føler sig opmuntret til at udvikle ny idéer og til at handle på 

nye måder. Her er der således sket en positiv forandring og gabet mellem lederen 

og medarbejdere på punktet er mindsket.

På andre spørgsmål, der bl.a. drejer sig om fri og åben kommunikation, involve-

ring og en understøttelse af kommunikation, er der stadig et gab mellem den 

måde, lederne opfatter det på, og den måde, medarbejderne oplever det på.

• 3.5i I mit dagtilbud er der en fri og åben kommunikation

• 3.5k I mit dagtilbud involverer lederne/ledergruppen ofte medarbej- 

 dere i vigtige beslutninger

• 3.5m I mit dagtilbud føler medarbejderne sig involveret i  

 beslutninger

• 3.5n I mit dagtilbud understøtter lederne kommunikation.

Der er således på sin vis tydelige forskelle på lederes og medarbejderes opfattelse 

af situationen, som vi også så det i 2011-undersøgelsen (baseline). Forskellen er i 

alle spørgsmål, at lederen vurderer den enkelte faktor som værende `bedre´, end 

den er set fra medarbejdernes synspunkt. Spørgsmål 3.5a og 3.5b udgør tilsam-

men den eksperimentelle dimension, 3.5c er en ud af to faktorer under risikota-

gende adfærd, 3.5i udgør en faktor i dialogdimensionen, mens 3.5k, 3.5m og 3.5n 

udgør de tre faktorer for dimensioner, der handler om graden af oplevelse af at 

blive inddraget i beslutningsprocesser i dagtilbuddet. 
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Vi ser, at den eksperimentelle dimension og risikotagende adfærd har ændret sig, 

så medarbejdernes opfattelse nu mere ligner lederens opfattelse af, hvor meget 

plads, der er til at eksperimentere og inddrage ny viden i dagtilbuddet. Men på 

den anden side, med hensyn til oplevet inddragelse i beslutninger i dagtilbud-

det, ser vi stadig i 2013 en signifikant forskel på leder og medarbejder. I andre 

faktorer er der også forskel mellem leder og medarbejder, men forskellene her er 

ikke-signifikante.

Vi må konkludere, at udfordringen med hensyn til at gøre organisatorisk læring 

til en realitet, er mindsket gennem deltagelse i VIDA på flere punkter. Den orga-

nisatoriske læring fordrer imidlertid, at alle deltagere i organisationen involve-

res, oplever ejerskab, har en fælles følelse af at der er skabt en åben læringskultur 

etc. Derfor er der stadig udfordringer, hvis deltagerne vil ’gå hele vejen’. Disse 

udfordringer ligger i, at lederen skal sikre sig, at medarbejderne reelt oplever 

den samme involvering og inddragelse, som lederen fremhæver, at han/ hun 

giver sine medarbejdere. I rapportens kapitel 5 ser vi i vores lederinterview den 

samme tendens, at lederen fremhæver, at han/hun giver sine medarbejdere nye 

muligheder for involvering og medinddragelse. Disse analyser vidner samlet set 

om, at der er sket markante forandringer til det positive på flere dimensioner, 

men også at der stadig er ’plads til forbedringer’ med hensyn til involvering, og 

her kommer lederrollen og -opgaven i fokus. 

 

Viden

Det tredje spørgsmål, der belyses inden for samme tematik, drejer sig om, hvor-

dan og hvorfra deltagerne tilegner sig viden. Ud fra spørgsmålet `Hvorfra mod-

tager du informationer om ny viden’, undersøges det, om viden er ’noget’, man 

tilbydes eller selv indhenter og lader sig inspirere af. Det antages, at deltagelse, 

involvering og det selv at tage initiativer til at tilegne sig viden og læring er en af 

de vigtige drivkræfter i forhold til læring.

Tabel 15a viser, at topscorerne i forhold til, hvor deltagerne modtager informa-

tioner om ny viden, er ’egen læsning’, ’deltagelse i kurser’ og ’fra kolleger’ og ’fra 

ledere’. Desuden viser tabellen, at der er ikke signifikante forskelle fra 2011 til 

2013. Den store forskel ser vi på spørgsmålet om viden fra forvaltningen mel-

lem VIDA-Basis/VIDA-Basis + og referenceinstitutioner. Der er åbenbart sket en 

videnstilførsel i kommunerne til referenceinstitutionerne, som ikke har noget at 

gøre med VIDA. 89 % af kontrolinstitutionerne fremhæver, at de har fået ny viden 

fra deres forvaltning, vs. gennemsnittet på 60 %, og denne forskel er signifikant. 

Der er ikke påvist signifikante forskelle mellem baseline- og endline-målingen, 

hverken hvad angår, hvordan deltagerne modtager ny viden, eller hvor lederne 
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får deres primære inspiration fra. Der er forskelle på kommunerne, så deltagere 

fra kommune X og Z i større omfang end de andre to kommuner rapporterer, at 

de får viden fra forvaltningen, og forskellen er signifikant. 

4.4  MOTIVATION SOM FORUDSÆTNING FOR LÆRING OG  
 IMPLEMENTERING AF VIDA-PROGRAMMER 

Den tredje faktor, motivation og forventninger til VIDA´s betydning, er under-

søgt ved at spørge til forventninger om, hvorvidt deltagelse i VIDA vil kunne gøre 

en forskel for udsatte børn her og nu, på langt sigt (ind i skolen) og på længere 

sigt (videre frem i livet). Dertil er der spurgt direkte til deltagernes motivation for 

at deltage i VIDA.

Forventninger

Analysen af 3. nedslag viser en signifikant forskel fra 2011 til 2013 med hensyn 

til at tro på, at VIDA vil gøre en forskel her og nu. Således svarer 81 % imod 74 % 

i 2011 af deltagerne positivt på, at VIDA-Basis/VIDA-Basis + vil gøre en forskel 

her og nu. Forskellen fra 2011 til 2013 er højsignifikant (p= 0,000). Vi ser også 

signifikante kommuneforskelle, og det er især kommune Æ, som adskiller sig 

ved, at 48 % af de adspurgte svarer ja, hvilket angiver, at forventningerne i denne 

kommune er lavere end i de andre kommuner (se tabel 16a). Ifølge VIDA’s bagved-

liggende teorigrundlag må det antages, at lave forventninger har betydning for 

engagement og implementering af programmet. 

Vi har også spurgt til forventninger til, om VIDA vil gøre en forskel længere frem 

i tiden (i skolen), her svarer nogenlunde samme andel som i 2011-undersøgelsen, 

dvs. ca. 75 %, ja. Vi ser igen kommuneforskelle, der er signifikante – og igen adskil-

ler kommune Æ sig fra de andre ved at have lavere forventninger (se tabel 16b). 

Disse svar antyder, at spørgsmålet om, hvorvidt man som dagtilbud kan gøre en 

forskel, er stort og måske vanskeligt at besvare. I undersøgelsen `Kan daginstitu-

tioner gøre en forskel?´ (Jensen, 2005) sås lignende svar, som blev tolket i retning 

af, at medarbejderne kan opfatte problematikken som samfundsskabt og som 

sådan ikke noget, dagtilbuddet kan klare, eller at man selv oplever sig magtesløs 

over for problematikken. Den samme undersøgelse pegede endvidere på, at de 

forventninger, dagtilbudsmedarbejderne havde til dagtilbuddet, afspejlede deres 

forventninger til egne muligheder. Positive forventninger afspejlede omvendt en 

grundlæggende tro på, at dagtilbuddet kan og skal gøre noget for udsatte børn, 

og hele den pædagogiske tilgang var innovativ og udviklingsrettet i dagtilbud, 
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der grundlæggende troede på, at man kunne gøre en forskel. I 2013-undersøgel-

sen af dette spørgsmål i VIDA ser vi positive forventninger, og især er de positive 

korttidsforventninger steget markant siden 2011.

Motivation

Den tredje parameter på forventninger er deltagernes motivation for at deltage 

i VIDA-modelprogrammerne. I 2013 svarer 80 %, at deres motivation er ’god eller 

meget god’ (tabel 17). Sammenlignet med 2012, hvor andelen var 74 %, vidner 

dette om en stigning. Der er signifikante kommuneforskelle (P=0.013). Igen ser 

vi samme tendens til, at kommune Æ i mindre grad end andre kommuner rap-

porterer om ’meget god/god’ motivation. Samlet set viser resultaterne en positiv 

motivation for deltagelse i VIDA, om end der er nogle faktorer, der kan se ud til at 

gribe hæmmende ind, og som virker forskelligt i de fire kommuner, hvilket vi skal 

se nærmere på i den følgende tematiske analyse af åbne spørgsmål. 

4.5  OPSUMMERING

De mest interessante fund, der er fremhævet her i denne del af casestudiet, er de 

markante forandringer, der er sket fra baseline- til endline-måling (2011-2013) 

på afgørende parametre, som har at gøre med, om og hvordan VIDA-programmet 

implementeres og kommer til at påvirke de pædagogiske praksisser i dagtilbud 

på måder, så der reelt skabes forandringer i praksis.

Vi har fundet markante forbedringer på følgende tre områder. 

•  Mere fokus på at arbejde med viden og det at arbejde vidensbaseret, målret-

tet og systematisk med udsatte børn

•  Ændrede ledelsesformer og organisatorisk læringskapacitet, herunder en 

øget oplevelse blandt medarbejderne af at møde opmuntring, støtte og posi-

tiv respons på udvikling af nye idéer og det at handle på nye måder 

•  Forventninger til VIDA-programmets effekter på kort og lang sigt er øgede, 

ligesom motivationen for at arbejde med VIDA igen er steget. 

Vi har endvidere på en række punkter såsom ledelseserfaring og efter/videre-

udddannelse fundet markante kommuneforskelle, hvilket vidner om, lokale 

forskelle, som vi kan se slå igennem på forventninger og motivation, og som 

sådan måske er udtryk for lokale kulturer, samarbejdsforhold og interne forhold 

på forvaltningsplan, som kan spille ind på gennemførelse af et samlet interven-

tionsprogram som VIDA.
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KAPITEL 5

ORGANISATORISKE LÆREPROCESSER 
I VIDA − UDDYBNINGER VED 
KVALITATIVE ANALYSER 

5.1  INTRODUKTION

Surveyundersøgelsen er uddybet gennem analyser af data fra den kvalitative in-

terviewundersøgelse. Disse analyser er foretaget med henblik på at få en dybere 

forståelse af, hvordan de organisatoriske læreprocesser gennem VIDA-projektet 

har udfoldet sig, og hvordan det at arbejde vidensbaseret, målrettet og systema-

tisk har udviklet sig og været med til at forandre pædagogisk praksis gennem 

forløbet. 

Der spørges ind til, hvad der karakteriserer de undersøgte dagtilbuds pædagogi-

ske praksis rettet mod udsatte børn, hvordan arbejdet med at forankre viden fra 

VIDA-uddannelsen omsættes i organisatorisk læring, og hvilke faktorer der har 

påvirket læringsprocessen i VIDA-dagtilbud. 

Strukturen følger den samme, som vi så i foregående kapitel 4. Vi starter med at 

belyse, hvad der karakteriserer den pædagogiske praksis i de undersøgte dagtil-

bud efter deltagelse i VIDA-programmet. Derefter viser vi resultaterne af, hvor-

dan lederen har arbejdet med at inddrage ny viden fra VIDA-uddannelsen, og 

endelig ser vi på, hvordan lederne har arbejdet med VIDA i deres dagtilbud.

5.2  FORANDRINGER AF PÆDAGOGISKE PRAKSISSER 

Analysen af baseline-data på tværs af kommuner viste, at alle ledere opfattede 

arbejdet med udsatte børn som en naturlig del af dagtilbuddets kerneopgave. 



42

Til gengæld så vi i baseline-analysen (se VIDA-statusrapport 3) tre dominerende 

grundformer for pædagogisk praksis træde frem: 

1. En teoribaseret tilgang til praksis – repræsenteret ved en eksperi-

menterende læringsform og målrettet og systematisk arbejde med 

børnenes læring og dagtilbuddets forandring.

2. En erfaringsbaseret tilgang til praksis − karakteriseret ved en under-

søgende læringsform, hvor der er stor lyst til og behov for at blive 

mere bevidst om faglige begreber og anvende dem i relation til prak-

sis. 

3. En behovsbaseret praksis − er karakteriseret ved vaner samt en ruti-

nepræget pædagogisk praksis og tilhørende læringsform. Der er lyst 

til, men ikke stor tro på, at det at ændre praksis kan gennemføres, 

idet de ofte oplever rutiner som ikke-foranderlige. Praksis opbygges 

’ad hoc’. 

I baseline-analysen så vi en ligelig fordeling mellem de tre grundformers fore-

komst, således at 1/3 arbejdede vidensbaseret, 1/3 arbejdede erfaringsbaseret, 

og 1/3 arbejdede behovsbaseret. I det følgende ser vi på, hvad der karakteriserer 

den pædagogiske praksis i de undersøgte dagtilbud efter deltagelse i VIDA-pro-

grammet. 

Vi har i endline-målingen i forhold til tematikken om pædagogisk praksis spurgt 

lederne om, hvad der kendetegner deres pædagogiske praksis efter/som følge 

af deltagelse i VIDA-projektet. Vi sætter hermed fokus på, hvad der karakteri-

serer udviklingen af de respektive pædagogiske praksisser. På baggrund af den 

induktive analyse af interview vil vi fremstille de temaer eller mønstre i data, 

som endline-analysen af lederudsagn fører frem til. Temaerne vil således ikke 

være identiske med de tre nævnte grundformer fra baseline, men koble sig til 

baseline-analysen ved at vise udviklingslinjerne fra denne og derved vise, hvor 

udviklingen i de pædagogiske praksisser er forekommet som følge af deltagelse 

i VIDA-projektet.

Analysen viser forekomsten af fire tilbagevende temaer i datamaterialet, der be-

skriver, hvordan lederne mener, at den pædagogiske praksis har forandret sig i de 

deltagende VIDA-dagtilbud. Vi har for at tydeliggøre analysen fremstillet de fire 

temaer og eksempler på de udsagn, der danner det analytiske grundlag for de fire 

tematikker, i figuren nedenfor (se figur 2). 
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Figur 2. Temaer og tilhørende udvalgte udsagn

Tema Udvalgt data

Kontekst/ressourcesyn Og ellers så vil jeg sige, i øjeblikket har vi arbejdet meget med, 

at vi skal have en basispædagogik, som er inkluderende og i 

forhold til det, der har vi snakket meget om struktur, hvordan 

deler vi børnene op i relevante grupper, så alle bliver inkluderet 

(Y-P9-56)

Vi skal tænke i barnets ressourcer, vi skal tænke i vores egen 

praksis, og vi skal tænke i familiens ressourcer. Sådan at når vi 

laver handleplaner, så får vi kigger rundt i tre elementer, der har 

vi nok været lidt ensidige i gamle dage, tror jeg (Z-P1-23)

Refleksionskultur vi har oplevet rigtig meget, at der er blevet tænkt meget mere 

over vores praksis, det er helt sikkert, for Gudrun [anonymiseret] 

og jeg er kommet tilbage, og pædagogen, der har været med, er 

kommet tilbage og har været inspireret eller fået ny viden, og 

det synes jeg allerede fra den allerførste gang (Æ-P5-109)

Noget af det allervigtigste, jeg synes, der er kommet en anden 

kultur, en forståelse på… en anden rytme at arbejde i, kan man 

sige. Man tænker meget mere, man tænker mere på, hvad er 

det for nogle rammer, jeg skaber? Hvad spiller jeg ind med som 

person, altså, som pædagog i det her? Det er noget af det aller-

væsentligste, og så også når jeg tænker på kultur, så er kulturen 

det der med vejledt deltagelse (Y-P11-95)

Alle børn spiser med alle, men vi spiser mange flere forskellige 

steder i dag, end vi gjorde for tre år siden. Vi spiser måske syv 

forskellige steder i huset plus i en vuggestue, så bare i børneha-

ven syv forskellige steder. Ud fra den… ja, for før der var det to 

steder, så det er i hvert fald en af de der praksisser, som vi siger, 

vi skal være meget mere disponible rundt, meget mere opdeling, 

og så kan jeg se, så har vi også fået differentierede regler, altså, 

som i langt højere grad tager udgangspunkt i, det er sådan, den 

her gruppe har det, eller det er sådan, det her behov er (X-P14-

181)
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Strategisk og systematisk 

tilrettelægning

jeg synes også læringsrummene, børnene i grupper, og vi arbej-

der mere systematisk dag for dag. Det er jo tydelige eksempler, 

refleksionen med forældrene, dét at jeg tænker, at folk bare at 

have en kultur for, at vi altid havde løsninger, og vi ligesom 

har arbejdet på en mere reflekterende kultur med forældrene 

(X-P13-74)

Vi har også arbejdet rigtig meget med differentierede fællesska-

ber, for vi har også børn, der i langt højere grad lærer, hvis der 

er færre børn, så vi har også arbejdet med... Vi har ikke delt dem 

op i ti, men vi har tænkt, nogle børn har det bedre i en gruppe, 

hvor der er fem børn, andre kan faktisk godt være i en gruppe, 

hvor der er femten børn, så vi har differentieret det i forhold til 

børnenes kompetencer, evner (Æ-P4-99)

Vi har fået, og det er så qua VIDA, har vi fået udarbejdet den 

der fagmodel, som har givet os en struktur på vores evaluering. 

Vi havde… Det har i hvert fald været vores udfordring gennem 

mange mange år, og vi har fået sat en masse gode ting i gang 

(Y-P10-229)

Status quo Jeg vil sige, at jeg ikke synes, vores perspektiv har ændret sig 

stort i forhold til det, i forhold til VIDA, men der er en konkret 

praksis, om det så er her, eller hvad (Æ-P7-31)

Vi har været uden leder i en periode og har fået en ny leder nu, 

så mange af de ting, der har været i projektet er, jeg vil ikke sige, 

at de er gået tabt, de ligger der jo, men er i hvert fald gået sådan 

lidt længere… har ikke haft den store betydning (Z-P2-28)

Temaet `kontekst og ressourcesyn´ sætter fokus på en helt bestemt måde at 

forstå arbejdet med udsatte børn på, og refererer til, at man i institutionen gen-

nemdeltagelse i VIDA-projektet understreger vigtigheden af at styrke barnets 

relationer til andre, som de møder i forskellige typer af fællesskaber i og omkring 

dagtilbuddet, og på samme tid se en styrke i relationerne for udsatte børns læ-

ring og trivsel. 

Over halvdelen af lederne svarer, at VIDA-projektet har skabt et ændret blik på 

vigtigheden af at fastholde udsatte børn i forskellige typer af børnefællesskaber: 

”vi sætter også nogle pædagogiske ting i gang i forhold til deltagelse, altså fælles-

skabsdeltagelse og det at kunne blive inkluderet i et fællesskab omkring alle de 

aktiviteter” (Æ-P4-22). 
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Det viser sig således, at en stor andel af lederne har fået et mere sammensat syn 

på muligheder i arbejdet med udsatte børn, og en af de muligheder, der her er 

beskrevet, drejer sig om at skabe aktiviteter, der inddrager forskellige typer af 

fællesskaber i dagtilbuddet frem for at se isoleret på det enkelte barn og dets 

eventuelle individuelle problemer eller ’fejl og mangler’. Derved kan vi genfinde 

et af grundprincipperne bag VIDA-projektet, nemlig ressourcesynet. Temaet 

indebærer også, at man i den pædagogiske praksis sætter fokus på at styrke ud-

satte børns muligheder for at indgå i fællesskaber og er mere opmærksom på 

processer, der øger risikoen for, at børn bliver ekskluderet fra dem. Vi ser således 

en bevægelse hos de deltagende ledere mod en ressourceorienteret forståelse af 

udsatte børn efter deltagelse i VIDA-projektet.

Det andet tema `refleksionskultur´ refererer til den måde, hvorpå dagtilbud i 

hverdagen har udviklet en eksperimenterende og reflekterende tilgang til den 

generelle pædagogiske praksis. Dette kommer til udtryk i den måde, lederne 

beskriver personalets øgede fokus på at analysere, revurdere og udvikle egen 

pædagogisk praksis baseret på den viden og læring, de har opnået gennem VIDA-

uddannelsesforløbet og efterfølgende træning i at omsætte viden i praksis9. 

Det, der kendetegner udviklingen af de pædagogiske praksisser for deltagerne 

på dette punkt, er en øget eksplicitering af, at der arbejdes med at integrere vi-

den fra VIDA-uddannelse i hverdagens handlinger. Vi ser således i hovedparten 

af de deltagende dagtilbud en stærk tendens til aktivt at arbejde med at skabe 

en kultur kendetegnet ved refleksion over eksisterende handlinger kombineret 

med forsøg på at ændre forskellige typer af pædagogiske praksisser med afsæt i 

tilegnet viden. At arbejde reflekteret med ny viden som afsæt for forandringer er 

netop en af de aktiviteter, der kendetegnede den teoribaserede tilgang til pæda-

gogisk praksis i baseline analysen. I det følgende citat ser vi et tydeligt fokus på 

en praksis, hvor personalet eksplicit overvejer, hvordan der skal handles over for 

deres børn i dagtilbuddet:

“vi er blandt andet gået ind og har kigget på os som pædagoger, hvordan vi kigger 

på det enkelte barn, så vi har været inde at lave en selvrefleksion over hver enkelt 

barn, og den er også kommet i forbindelse med VIDA, hvor vi blev gjort opmærksom 

på, at nogle gange kan man godt ikke få set det enkelte barn, hvordan optimerer vi 

det bedst muligt, nå men det gør man, ved at hver enkelt pædagog går ind og laver 

selvrefleksion på de børn, man har i dagligdagen” (Æ-P4-61).

9 For nærmere indsigt i hvordan VIDA uddannelsen har været bygget op i faser og forløb med sta-
digt støtte intensitet i det reflekterende og eksperimenterende arbejde med praksis, henvises til 
Kristoffersen, Rasmussen & Jensen (2013). VIDA-modelrapport 2. Uddannelse og implementering. 
I: VIDA-forskningsserien 2013: 02.
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Det karakteristiske ved at følge VIDA-programmets oplæg til at arbejde med en 

pædagogisk praksis, der er baseret på eksperimenter og refleksion, er, at de in-

volverede dagtilbud oplever, at de bliver i stand til at bevæge sig væk fra rutine-

baserede handlingsmønstre og skabe forandringer. Deltagerne udvikler således 

rent faktisk potentiale til at bevæge sig fra den behovs- eller erfaringsbaserede 

tilgang, som vi så var arbejdsgrundlaget i to tredjedele af institutionerne ved 

baseline, til en mere teoribaseret tilgang ved afslutningen af VIDA-projektet. 

Den nye pædagogiske praksis åbner på den måde op for, at de ansatte tør og kan 

tænke nye pædagogiske løsninger på eksisterende udfordringer i hverdagen gen-

nem afprøvning af nye aktiviteter og organiseringer, her forstået som aktive læ-

ringsprocesser, som de selv igangsætter. Dette så vi også i surveyundersøgelsen 

(kap. 4), der viste et markant skift i institutionernes kapacitet til organisatorisk 

læring, og udviklingen fra baseline til endline i de deltagende VIDA-dagtilbud 

viser således, at de har udviklet deres kapacitet til at udvikle og afprøve konkrete, 

nye praksisser. Vi ser det samme fænomen eksemplificeret i følgende citat: 

”det handler igen ikke kun om udsatte børn, men om grupper af børn, det er, at 

der er blevet vendt om på formålet. Tidligere satte pædagogerne sig ned og lavede 

en ugeplan, meget ud fra hvad er det, vi har lyst til? Hvad er det, vi plejer at gøre? 

Nu får vi den vendt om, så nu ser vi på børnenes skemaer. Ser, hvad er det vores 

børnegruppe har brug for, og ud fra det planlægges så aktiviteterne” (Y-P10-163).

Citatet understreger, at dette dagtilbud ifølge lederen tidligere arbejdede ud fra 

en mere erfaringsbaseret pædagogisk praksis baseret på eksisterende rutiner. 

Efter deltagelse i VIDA- projektet udtrykker lederen, at den pædagogiske praksis 

ikke længere handler om at følge rutiner og vaner, men har åbnet op for at se ud-

fordringer i forhold til udsatte børn fra nye perspektiver, der øger handlingsmu-

lighederne i det givne dagtilbud. Hovedparten af de interviewede ledere omtaler 

i den sammenhæng forskellige typer af eksperimenter, som de har igangsat som 

følge af VIDA-programmet, og som alle kobler sig til temaet `refleksionskultur´, 

ved at man nu arbejder eksplicit med refleksion og læring og herigennem opnår 

udvikling af de pædagogiske praksisser. 

Den tredje tematik er `strategisk og systematisk tilrettelæggelse, og her viser 

endline-analysen, at VIDA-dagtilbuddene nu arbejder mere systematisk og 

strategisk med læring og forandringer set i forhold til baseline-målingen. At de 

organisatoriske læreprocesser i hovedparten af dagtilbuddene foregår systema-

tisk og målrettet indikerer igen en udvikling mod en mere teoribaseret tilgang 

til arbejdet med at forbedre de pædagogiske praksisser. Hermed ser vi i analy-
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sen også en karakteristisk, tydeligere ledelse stå frem i de undersøgte dagtilbud, 

som arbejder på en strategisk måde med at tilpasse ressourcer i dagtilbuddet, 

fx arbejdsdeling, strukturer og regler, viden og kompetencer, til de opgaver og 

udfordringer, de konfronteres med i forhold til at optimere trivsel og læring for 

gruppen af udsatte børn. 

En af årsagerne til det større fokus på at arbejde mere målrettet med reorganise-

ringer og strukturer er, at lederne i perioden med VIDA-projektet har erfaret, at 

et mere målrettet og systematisk fokus har haft positive effekter for kvalitet og 

effektivitet i de konkrete pædagogiske praksisser: 

”Vi er ikke en stor opdelt institution, men en funktionsopdelt, og VIDA har været 

med til at strukturere vores dag, så vi virkelig er nødt til at, hvem gør hvad hvornår, 

og hvem tager hvilke børn hvornår. Og vi arbejder rigtig meget i små grupper i 

forhold til alting, både i forhold til når vi har samlinger og aktiviteter, og dagen er 

delt op i gruppeaktiviteter faktisk hele tiden. Og det har rykket børnene, men det 

har i høj grad også rykket personalet helt vildt” (X-P13-90). 

I dette citat konkretiserer lederen, at de har indarbejdet en anden måde at struk-

turere deres hverdag på, som foregår på en mere målrettet måde. Nu overvejer 

de mere bevidst, hvordan man sætter børnegruppen sammen, og hvilke personer 

fra personalegruppen der passer bedst ind i opgaven med netop deres viden og 

kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk med den givne børnegruppe. 

Samtidig bliver det også tydeligt for den pågældende leder, at denne arbejdsmå-

de har en positiv virkning. Man ser i interviewene med lederne mange forskel-

lige eksempler på forskellige typer af strategiske indsatser i dagtilbuddene, der 

tydeliggør, at der er sket en udvikling mod en teoribaseret tilgang til arbejdet 

med de pædagogiske praksisser. Denne tilgang er nu den dominerende tilgang i 

VIDA-dagtilbud ved endline.

I forhold til den sidste tematik, `status quo´, skal det understreges, at det kun 

er meget få ledere i endline-undersøgelsen, der udtrykker, at de ikke har ændret 

tilgangen i den pædagogiske praksis efter at have deltaget i VIDA. For denne lille 

gruppe er det primære udsagn, at deltagelse i VIDA ikke har fået dem til at ændre 

fokus i forhold til arbejdet med udsatte børn, idet projektets metoder og viden 

(blot) var noget, de på forhånd arbejdede med, eller der kan være tale om leder-

skift.
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Analysen af baseline- og endline-data viser en markant udvikling for de under-

søgte dagtilbud hen mod en mere teoribaseret pædagogisk praksis med fokus 

på at skabe en refleksionskultur, hvor medlemmerne eksplicit eksperimenterer 

med nye, konkrete pædagogiske aktiviteter og processer, samt et større fokus på 

systematiske og strategiske reorganiseringer af de pædagogiske praksisser. Re-

sultatet er, at der er sket et tydeligt skifte for hovedparten af dagtilbuddene fra at 

arbejde ud fra en overordnet erfarings- eller behovsbaseret pædagogisk praksis 

til en mere vidensbaseret og teoretisk pædagogisk praksis. 

Helt konkret viser analysen således, at majoriteten af de deltagende dagtilbud 

har igangsat og forankret nye pædagogiske praksisser eller forbedret eksiste-

rende pædagogiske praksisser. 

5.3  FASTHOLDELSE AF FORNYELSER I DAGTILBUD

Det andet forskningsspørgsmål sætter fokus på, hvordan lederne arbejder med at 

implementere viden fra VIDA-uddannelse i skabelsen af nye, konkrete praksisser 

forstået som organisatorisk læring. I denne kategori er forskningsspørgsmålet 

blevet operationaliseret til tre underspørgsmål, som berører: betydning af faglig 

viden, ledernes måde at inddrage ny viden på i dagtilbuddet, samt hvad de har 

gjort for at forankre ny viden i form af organisatorisk gældende praksisser.

Overordnet set viste resultatet af baseline-analysen forekomsten af tre distinkte 

typer af læringsformer, som lederne satte i spil i forskellige kombinationer i 2011. 

De tre læringsformer var:

1.  Formel læring dækker i analysen over læringsmetoder, som foregår i en for-

maliseret sammenhæng som fx et møde med en dagsorden, et uddannelses-

forløb med et curriculum og læsning af faglitteratur, hvor eksplicit viden er i 

fokus. For flere af lederne foregår den formelle læring på en strategisk måde, 

dvs. koblet til mål og hensigter i dagtilbuddet.

2.  Informel læring refererer i analysen til læringsmetoder, hvor læring ifølge 

informanterne opstår på baggrund af sociale interaktioner i en given praksis 

og fællesskab. Denne læringsform og dens læringsmetoder fremstår overord-

net set ikke strategisk i baseline data. Informel læring kan fx være et møde 

i en netværksgruppe eller den læring, der opstår, ved at personalet løser en 

opgave sammen og i fællesskab reflekterer over løsningen af opgaven. 

Den tredje faktor knytter sig ikke direkte til læring i sig selv, men sætter fokus på 

den ramme, der er til rådighed, og som påvirker læreprocesserne. Denne er grund-

læggende forskellig fra de to foregående, idet den sætter fokus på de gældende 
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organisationsstrukturer og materialer, der er til rådighed i dagtilbuddet, frem for 

på uddannelse eller læring ved at udføre arbejdet. Vi betegner den arbejdsorga-

nisering.

Analyseresultaterne fra baseline viste, at de formelle læringsformer og -metoder 

var dem, der primært blev anvendt med speciel fremhævning af mødet, diverse 

efteruddannelsesaktiviteter og læsning af faglig litteratur. Arbejdsorganiserin-

gen blev dog fremhævet som en vigtig faktor for arbejdet med konkret inddra-

gelse af ny viden og læring i dagtilbud, men blev ikke i 2011 konkretiseret i det 

daglige arbejde med at forandre de pædagogiske praksisser. 

Vi følger samme analysemodel som i det foregående afsnit. Vi har således fokus 

på at fremstille udviklingslinjerne i forhold til, hvordan lederne har igangsat og 

fastholdt arbejdet med at anvende viden fra VIDA-uddannelse til at skabe forny-

elser af de pædagogiske praksisser. Vi viser således, hvordan udviklingen tager 

sig ud, når vi ser på den måde, lederne gennem interviewet beskriver arbejdet 

med at implementere og forankre viden på, og i denne sammenhæng hvilke læ-

ringsformer der er dominerende.

På baggrund af analysen af endline-data viser vores analyse følgende strategier 

for arbejdet med at skabe organisatorisk læring og videndeling, som de konkret 

er anvendt. Strategierne præsenteres i figur 3 og tager afsæt i spørgsmål, som 

omhandler: 1. hvordan deltagerne har igangsat og implementeret ny viden, 2. 

hvordan deltagerne har forankret viden i deres dagtilbud.
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Figur 3. Strategi og tilhørende udvalgte udsagn

Strategi Udvalgte udsagn

2.2 - implementering af ny viden

Eksperimentering ... altså, det vi gjorde, var, at vi så på, hvor er der størst gab mellem det, 

de voksne kan, og det børnene kan, så hvis der var for stort gab imel-

lem, at de voksne lå enormt højt på det sociale og børnene lå lavt, så 

tænkte vi, så er det der, der er et udviklingspotentiale i, hvordan vi går 

ind og arbejder med børnene (Z-P4-263)

eksperimenterne, da de skulle i gang, det fandt alle lidt spændende, og 

det er jeg sikker på, der vil blive ved med at køre flere eksperimenter, 

selvom VIDA er slut, fordi det er en god måde at prøve at forny sig på 

at sige, det her, det fortsætter vi med, eller det her duer ikke, altså. Men 

det er da eksperimenterne, der har sat gang i den øvrige personale-

gruppe (Y-P9-309)

Men jeg tænker, det skelsættende punkt for mig, og der hvor der blev 

sat noget i gang, og jeg kunne se en forandring af praksis, det var 

eksperimenterne, der gjorde det. At det blev så konkret på noget, og 

vi fik sat problemstillinger op, og så hvordan kunne vi løse den pro-

blemstilling, og derudaf sprang der fra pædagogerne gode idéer til at… 

Den dataindsamling vi havde bagefter, som der kunne komme noget 

refleksion ud af også, eller imens eksperimentet (X-P12-544)

VIDA-viden deles medarbejderne læste materialet, der var kommet ud omkring VIDA 

og kunne genkende nogle af de ting, der stod derinde, og nogle ting 

var også nye, og så diskuterede vi det på personalemødet, og så siger 

man, hvordan bruger vi det så i praksis, hvordan gør vi det synligt 

i forhold til børnene, og der har vi så haft nogle diskussioner, også 

nogle uenigheder omkring, hvordan man skulle angribe tingene, og 

der fandt vi så faktisk ud af, at der er nogle af medarbejderne, der 

stadig hænger med den der eksklusion (Æ-P5-263)

Der prøvede vi sådan nogle af øvelser, og det gav sådan en god bag-

grund for at starte det hele op, at vi havde nogle små… Jeg tror faktisk, 

at vi havde tre fire møder, der kun handlede om VIDA og ikke spor 

andet, og det tror jeg var en god investering at gøre det (X-P13-434)

Vi har gjort det hele omgangen rundt. Vi har startet i forældredelen 

med at få idéer i bestyrelsen, personalemøder, og som et projekt af, 

hvad skal man sige, idémæssigt alle tre steder, der har vi taget beslut-

ninger om hvilken type eksperimenter, men vi har simpelthen sørget 

for at lufte idéerne, få idéer (Z-P1-158)
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2.3 - forankring af ny viden

Strategisk styring at både vi i ledelsen, men også personalet ligesom har fundet ud af, 

at det bliver jo bare en sjovere hverdag, hvis man holder fast i de her 

ting, for når vi ikke gør det, så skrider det, og så bliver det bare ikke 

sjovt, så er det sådan, nå, okay, vinden blæser den her vej i dag, så gør 

vi det, ikke, men at det hele tiden er, at man er velforberedt, og man 

har en holdning til, hvad det er, man skal med en given børnegruppe 

(Æ-P4-277)

Jeg tænker i allerhøjeste grad, at det er en ledelsesopgave, og måden 

vi fastholder det pædagogiske, det er egentlig ved at lave en struktur, 

hvor vi gang på gang, hvad er det, det hedder, vi får medarbejderne til 

at snakke faglighed. Og det er jo både ved møder, og det er i forhold til 

det konkrete pædagogiske arbejde, og det er ved pauserne, kan man 

nærmest også sige (Y-P9-325)

VIDA er en usagt del af kulturen i XXXX-Børnehus, sådan så vi ikke, 

ej, nu snakker vi VIDA, det skal være en del af kulturen. Og der har vi i 

hvert fald lavet en samarbejdskontrakt, som bygger på VIDA-princip-

per, fra fejlfindingssyn til et ressourceorienteret syn. Vi har indskrevet 

i vores pædagogiske læreplaner, at hver stue som minimum skal ar-

bejde med mindst to eksperimenter om året (X-P14-664)

I forhold til at få igangsat arbejdet med at dele viden i dagtilbuddene, har lederne 

arbejdet med to grundlæggende strategier for videndeling. Disse kalder vi `eks-

perimentering´ og `VIDA-viden deles´. Som en første metode til at få igangsat 

og delt viden fra VIDA-uddannelsen har en stor del af lederne målrettet arbejdet 

med at igangsætte eksperimenter i deres dagtilbud. En udtalelse, der fremstår 

som repræsentativ for dette fund, kommer fra en leder i kommune Y: ”vi har 

igangsat fornyelsen, det har vi jo gjort igennem vores eksperimenter[...] vores 

eksperimenter, og det er faktisk sådan, at vi har lavet eksperimenter på alle stu-

erne i hele vores daginstitution. Det vil sige, at alle har arbejdet med noget, der 

giver mening for dem, og ændret noget af deres praksis, som var betydningsfuld. 

Og det var et fundament for i det hele taget at komme i gang med arbejdet” (Y-

P11-532). 

Flere ledere har i forbindelse med denne hovedkategori understreget vigtighe-

den af at inddrage og overdrage ansvaret for eksperimenterne til medarbejderne, 

således at man undgår tilbagefald til gamle praksisser, eftersom ”det nye” fra 

VIDA i udgangspunktet primært vil være ledelsens ansvar. På denne måde har 

lederne forsøgt at engagere og motivere medarbejderne til at arbejde med idé-

erne og værktøjerne, herunder eksperimenter, fra VIDA-projektet. 
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Denne måde at implementere ny viden på − ved at gøre det i praksis i en ekspe-

rimenterende form − kan forstås ud fra den tidligere identificerede informelle 

læringskategori, som vi fandt i baseline-undersøgelsen. Den informelle læring 

var her karakteriseret ved læring som følge af sociale interaktioner i en given 

praksis, hvor den enkelte og grupper får lov til konkret at afprøve og teste viden i 

form af nye måder at handle i den givne situation på. På denne måde får medar-

bejderne mærket virkningerne af VIDA, såvel som de oplever at blive inddraget i 

den organisatoriske læreproces.

Forskellen fra baseline er dog, at den informelle læring dengang af lederne blev 

forstået som ikke-strategisk, og som noget der opstod af at gøre ting sammen, 

mens eksperimenterne og dermed den informelle læring ved endline fremstår 

som en reflekteret og planlagt proces. Grundlæggende er resultatet i endline-

analysen, at den informelle læringskategori er blevet mere dominerende i lede-

rens arbejde med at implementere ny viden gennem eksperimenterne. 

I analysen ser vi, at eksperimenterne med nye, konkrete pædagogiske praksisser 

primært er sket med afsæt i en undersøgelse af forskelle mellem pædagogernes 

opfattelse af børnenes kompetencefordeling og en måling på børnenes kompe-

tencefordeling ved hjælp af VIDA-refleksionsværktøjet (Se VIDA-modelrapport 

1). Dette værktøj har i høj grad skabt situationer, hvor ledere og pædagoger har 

arbejdet med analyser af de gab, de fandt mellem deres rapporteringer af barnets 

handlekompetencer og deres egne kompetencer til at fremme børnenes handle-

kompetencer på udvalgte områder10. På basis af disse identificerede ”gab” har le-

derne i samarbejde med pædagogerne i dagtilbuddet udviklet nye handleplaner 

som løsningsmodeller og realiseret disse som nye pædagogiske praksisser.

Den anden strategi i forbindelse med implementeringen af ny viden betegner vi 

`VIDA-viden, og den repræsenterer det forhold, at hovedparten af lederne har an-

vendt forskellige typer af møder (fx personalemøder, stuemøder, fredagsmøder) 

til at præsentere dagtilbuddets samlede ansatte for indholdet i VIDA: 

”Vi gjorde det i starten, at vi tog lidt som du siger før, Kim [anonymiseret], med 

omkring at diskutere nogle af de der begreber. Hvad er det egentlig VIDA står for? 

Underbygge med litteratur, gå ud i grupper og diskutere det, både på tværs… nogle 

gange var det på tværs af hele huset, nogle gange var det vuggestuer sammen, 

nogle gange var det børnehaver sammen” (X-P14-586). 

10 For nærmere beskrivelse af begrebet ”handlekompetence” og værktøjer der understøtterdenne 
tilgang til det pædagogiske arbejde henvises til Jensen, B. (2013) (red.). VIDA-modelrapport 1. 
Materialer og værktøjer. I: VIDA-forskningsserien 2013:01. 
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Præsentationen er, som citatet viser, ikke sket som en envejskommunikation, 

men er gennemført som en aktiv og inddragende proces med fælles diskussion 

og refleksion over VIDA-projektet, og hvordan man skal få VIDA-viden realiseret 

som organisatorisk læring. Den anden hovedkategori er identisk med den for-

melle læringstype, som var dominerende i baseline-analysen.

I forhold til spørgsmålet om, hvordan VIDA-lederne har arbejdet med at igang-

sætte og implementere ny viden, viser analysen af endline-data således, at den 

informelle og formelle læringsform aktivt er blevet anvendt som værktøjer til at 

arbejde med fornyelse af konkrete pædagogiske praksisser. Bevægelsen i forhold 

til baseline er, at den informelle læringsform har fået en langt mere domineren-

de og strategisk rolle i lederens og medarbejdernes arbejde med at implementere 

ny viden. 

Som nævnt har man i flere VIDA-dagtilbud fortsat arbejdet med at anvende for-

skellige typer møder og eksperimenter til at forankre ny viden, og disse strategier 

benævner vi `VIDA-viden deles´ og `eksperimentering´. Dertil ser vi også i vores 

endline-anlyse en ny hovedkategori i forhold til forankringen af ny viden, som vi 

kalder ’strategisk styring’. Denne grundkategori understreger i analysen arbejdet 

med at reorganisere og omstrukturere i dagtilbuddet med henblik på at under-

støtte forankringen ved: 

”at vi simpelthen lægger aftaler og beslutninger ind hos os og kun for et halvt år 

af gangen, men hvor vi også planlægger det pædagogiske indhold et halvt år af 

gangen, så vidt det nu kan lade sig gøre. Og det er simpelthen kalenderført og med 

personer og opgavefordeling og det hele, evaluering og dokumentation. Det hele er 

lagt ind i et kalendersystem” (Y-P10-831).

Den strategiske styring fremstår med al tydelighed i citatet. I endline-analysen 

har vi erfaret, at lederen efter deltagelse i VIDA-projektet har arbejdet betydeligt 

mere fokuseret med forskellige typer af målrettede reorganiseringer/restruktu-

reringer i dagtilbuddet med henblik på at styrke arbejdet med nye pædagogiske 

praksisser. Vi ser også dette fokus på strukturering og forankring af ny viden ved, 

at nogle ledere har udviklet metoder i form af fagmodeller, kontrakter, regler og 

andet i forbindelse med arbejdet med VIDA. 

Denne form for arbejde med strategisk styring og forankring kobler vi til den 

tredje læringsform fra baseline-undersøgelsen, arbejdsorganisering, hvor fokus 

er på arbejdsdeling, strukturer, regler etc. for udførelsen af arbejdet. En stor del 

af lederne har i forbindelse med endline-analysen erfaret, at denne faktor i høj 
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grad også påvirker forankringen af de pædagogiske praksisser. For at forankre ny 

viden fra deltagelse í VIDA i form af organisatorisk læring, er det for flere ledere 

nødvendigt med understøttende strukturer.

Resultaterne af endline-analysen i forhold til arbejdet med at skabe organisato-

risk læring som følge af VIDA-programmet viser således en udvikling mod en 

langt mere sammensat måde at arbejde med at implementere ny viden i forhold 

til det, vi så i baselineanalysen. I baseline så vi tre forskellige typer af lærings-

former med tilhørende læringsmetoder træde frem. Her var den dominerende 

læringsform den formelle, og den blev kun i enkelte lederes tilfælde anvendt 

målrettet. I endline-analysen ser vi derimod en mere ligelig fordeling af lærings-

former, hvor både det formelle, informelle og arbejdsorganiseringen kobles sam-

men med henblik på at skabe optimale betingelser for organisatorisk læring og 

dermed forankring af VIDA-programmets viden og værktøjer i dagtilbuddene.

5.4  FAKTORER AF BETYDNING FOR FORANDRINGSPROCESSER 

I forhold til spørgsmålet om hvordan lederne oplever, hvad der har påvirket ar-

bejdet med VIDA-interventionen, spurgte vi ind til, hvilke fremmende og hæm-

mende faktorer lederne oplever som udfordringer for arbejdet med at skabe nye 

pædagogiske praksisser over for udsatte børn, og hvad ledernes forventninger er 

til, at VIDA kan gøre en forskel. I det følgende fremstiller vi resultater fra analy-

sen af faktorer af betydning for arbejdet med VIDA-interventionen, som lederne 

har oplevet det. 

I baseline-analysen identificerede vi to modsatrettede måder at beskrive faktorer 

af betydning for arbejdet med læring, trivsel og inklusion på i dagtilbuddet rela-

teret til udsatte børn. Disse var: ydre og indre faktorer.

Ydre faktorer blev tidligere identificeret som forhindringer eller udfordringer i 

relation til at gøre en forskel for socialt udsatte børn. Her differentierede vi mel-

lem lederens oplevelse af betydningen af ressourcer, nedskæringer, normerin-

ger, forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede pædagoger, forandringer 

i kommunen og tid på den ene side til lederens italesættelse af betydningen af 

børnesammensætning og udsatte børns vilkår, som fx det at vokse op i en udsat 

familie på den anden side. Også de fysiske rammer blev nævnt som forhold, der 

kunne gribe hindrende ind. Dette forhold kom til udtryk på forskellig vis. For 

nogle institutioner drejede det sig om æstetik, for andre drejer det sig om plads, 

og en tredje nævnte, at de ’fysiske rammer’ bare ikke var gode nok.
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Indre forhold blev identificeret som interne faktorer i dagtilbuddet, som hindrer 

arbejdet med udsatte børn, og forandringer i dagtilbuddet. En gruppe ledere 

fremhævede i baseline-analysen, at det største problem var mangel på faglighed, 

både egen formåen som leder, personalets kompetencer og det forhold, at der 

var mange uddannede i personalegruppen, som ikke var rustede til at arbejde 

målrettet og videns- og læringsbaseret. En anden gruppe informanter beskrev 

rutiner, og det ’vi altid har gjort’ som en hindring − ikke mindst fordi personale-

gruppen ikke sådan lader sig rykke.

Andre indre forhold, som blev identificeret som forhindringer for at arbejde med 

fornyelse af indsatser for socialt udsatte børn, drejede sig om direkte modstand 

mod et system, der stiller større og større krav om at arbejde med planer, efter 

skemaer og mere struktureret, end man i dagtilbuddet ønsker, samt politiske 

trends, som man ikke kan identificere sig med.

Analysen af endline-data viser ingen betydningsfuld forskel fra baseline i forhold 

til deltagernes oplevelser af udfordringer og muligheder for realisering af VIDA-

projektet. Vi ser således i endline-analysen de samme faktorer af ydre og indre 

karakter, som har indvirkning på VIDA-interventionens realisering. I forhold til 

de ydre forhold fremstår følgende faktorer som primære i forhold til påvirkning 

af VIDA:

•  Ressourcer og manglende tid til VIDA

•  Uddannet vs. ikke-uddannet personale

•  Nyt vs. rutineret personale

•  Koordination af VIDA med andre projekter i dagtilbuddene, herunder for-

valtningens rolle i dette.

Analysen viser dog også nogle forskellige måder, hvorpå forskellen i personalets 

kompetencer er håndteret i forbindelse med implementering af VIDA-program-

met. 

Nogle ledere har haft fokus på at skabe et læringssystem og en kultur, hvor der er 

plads til alle typer af viden og kompetencer, herunder også ved at inddrage ikke-

uddannedes viden i dagtilbuddet. Der tales her om en respekt for alles viden, 

men på samme vis afspejler det også en målrettet afklaring af kompetencer i 

forbindelse med arbejdet med udsatte børn: 

”vi har egentlig taget udgangspunkt i den måde, vi har organiseret os på nemlig i 

teams, og så har vi taget udgangspunkt i noget teamteori, hvor vi bare kigger på 
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den enkeltes kompetencer, så vi har i teamene understøttet, hvad skal man sige, at 

alle ikke skal kunne alt, men at man meget har kigget på, hvad er det, så man hver 

i sær er spidskompetent i forhold til den her proces” (Y-P11-684). 

En anden måde at håndtere personalemæssige forskelle på er at acceptere disse 

forskelle og på den baggrund uddelegere ansvaret for at videreformidle viden 

fra og om VIDA til leder og det uddannede personale, som så har ansvaret for at 

differentiere opgaver og dele viden i arbejdet med VIDA-projektet. 

Endline-analysen viser således, at dagtilbuddene har håndteret forskellene 

mellem uddannet og ikke-uddannet personale på forskellig vis, men ikke desto 

mindre ser vi et generelt fokus på at få alle med i arbejdet med VIDA-projektet. 

Ser vi på resultaterne af analysen om betydningen af interne faktorer, fremstår 

følgende faktorer som primære i forhold til påvirkning af VIDA:

•  Ledelsesnærvær

•  Undgå tilbagefald til gamle rutiner

•  Skabe ejerskab og håndtere modstand

•  Se mening med VIDA

•  Kulturændring.

Hvor vi i baseline-undersøgelsen så, at en primær udfordring drejede sig om 

lederens syn på egne evner til at løfte VIDA-programmets målsætninger og me-

toder, viser analysen af endline-data en udvikling i forhold til de interne faktorer. 

Efter deltagelse i VIDA-modelprogrammet er lederne især optagede af, hvordan 

de kan bidrage til, at deltagerne fastholder den udvikling, som VIDA-projektet 

har igangsat og derved undgå tilbagefald til gamle rutiner. Desuden er det blevet 

tydeligt for flere af lederne, at arbejdet med at skabe udvikling for hele organisa-

tionen, som også indebærer en kulturændring, er en udfordrende proces, som de 

først er begyndt på med deltagelsen i VIDA-projektet..

5.5  TEORIBASERET PÆDAGOGISK PRAKSIS OG STRATEGISK  
 STYRING AF LÆRING SOM FØLGE AF VIDA

Analysen viser helt overordnet, at der ved VIDA-projektets afslutning i høj grad 

blev arbejdet vidensbaseret og læringsorienteret med et fokus på at eksperimen-

tere med nye pædagogiske praksisser og systematiske og strategiske reorganise-

ringer af dagtilbuddets pædagogiske praksisser. 
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I figur 4 fremstiller vi de tre identificerede typer af pædagogisk praksis, og i hvor 

høj grad og hvordan de hver især er karakteriseret ved at foregå strategisk og sy-

stematisk eller ustrategisk og usystematisk.

Vi så i baseline-analysen, at lederne fordelte sig ligeligt mellem en teoribaseret/

strategisk henholdsvis erfaringsbaseret/ikke-strategisk pædagogisk praksis. 

Endline-analysen viser med stor tydelighed, at der er sket en markant udvikling 

mod en dominerende pædagogisk praksis, der i højere grad er teoribaseret (il-

lustreret i figur 4 ved den gule pil). Dette er dog som påvist forbundet med nogle 

nye udfordringer som fx lederens ansvar for fastholdelse og ledelsesnærvær. 

Sammenholder vi dette med analysen baseret på VIDA-survey (kap. 4), vidner 

det om en positiv udvikling i arbejdet med pædagogiske praksisser. 

Figur 4. Sammenhæng mellem pædagogiske praksisser og implementering af viden fra 
baseline til endline

Grundform Strategisk og systematisk Ikke-strategisk og usystematisk

Teoribaseret pæda-

gogisk praksis

• Planlægning, målsætning og 

evaluering (møder)

• Organisering, strukturering 

(fx gruppestørrelser)

• Ledelsesstyring af projektfor-

løb, planer (evt.. teknologier)

• Gennemfører eksperimenter 

målrettet og med afsæt i 

viden

• Netværk internt og eksternt

• Videndeling i praksis

• Interaktion og kommunika-

tion

Erfarings- og  

behovsbaseret  

pædagogisk  

praksis

• Ansatte gør det, de plejer, 

men er søgende i forhold til at 

skabe en sammenhængende 

kontekst

• Nye handlinger og eksperi-

menter baserer sig på  

erfaringer

• Dagen tilrettelægges ad hoc

• Opgaven består i at ‘passe 

børn’ og opfylde basale behov

• Praksis baseres på børns 

parathed

I forhold til det andet forskningsspørgsmål om at skabe organisatorisk læring, 

ser vi også i endline-analysen en udvikling i de deltagende VIDA-dagtilbud. Hvor 

læringsformerne og -metoderne til at igangsætte og forankre viden fra VIDA-

projektet ved baseline var domineret af formel læring, ser vi i endline-analysen 

en udvikling mod en langt mere sammensat måde at arbejde med at implemen-

tere ny viden og arbejde med læring på. Dette ser vi i både den mere tydelige 

strategiske styring af læringsformerne, overlevering af viden gennem møder og 
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forskellige netværk med dialog og refleksion og i udførte eksperimenter, som le-

dere og ansatte har været med til at designe. 

Denne udvikling er sket i hovedparten af VIDA-dagtilbuddenes læringssystemer 

og kulturer. Dette fund matcher analyseresultaterne, som er lagt frem i kapitel 4, 

om den positive bevægelse fra 2011-2013, hvad angår det at arbejde vidensbase-

ret, målrettet og systematisk med organisatorisk læring, og med indikatorer på 

forandringer målt på deltageres mere positive forventninger ved endline til, at 

VIDA-programmet vil gøre en forskel. 

5.6  OPSUMMERING

Analysen af ledernes udsagn og beskrivelser viser, at der er sket ændringer i ar-

bejdet med at skabe nye pædagogiske praksisser, og at ledere og VIDA-dagtilbud 

har udviklet deres kapacitet til at igangsætte og forankre viden forstået som or-

ganisatorisk læring..

Vi kan hermed opsummere, at bevægelsen fra baseline til endline er kendetegnet 

ved en udvikling mod en mere vidensbaseret pædagogisk praksis kendetegnet 

ved kapaciteten til at eksperimentere såvel som en øget strategisk og systematisk 

kapacitet rettet mod at styre pædagogiske praksisser, som skaber organisatorisk 

læring.

På følgende tre områder ser vi forandringerne tydeligst:

•  Mere fokus for hovedparten af de deltagende VIDA-dagtilbud på at arbejde 

med en teoribaseret pædagogisk praksis karakteriseret ved en refleksions-

kultur og eksplicit inddragelse af viden som basis for pædagogisk praksis. 

•  En udvikling hen mod en mere systematisk og strategisk ledelsespraksis i 

arbejdet med at skabe forandringer. 

•  En udvikling mod en mere sammensat måde at arbejde med udvikling og or-

ganisatorisk læring på i VIDA-dagtilbud, som åbner op for eksperimentering 

og et tydeligere ledelsesfokus på, at arbejdet med viden og læring skal være 

strategisk og indeholde flere elementer end bare deltagelse i kursus. 
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KAPITEL 6

DISKUSSION OG KONKLUSION

6.1 INTRODUKTION

Inspireret af en gruppe organisationsforskere, der har sat fokus på at tydeliggøre 

strukturen og indholdet i organisatoriske læreprocesser (Crossan et al., 1999 ), 

vil vi her afslutningsvis diskutere, på hvilken måde vi kan forstå den organisa-

toriske læring, vi finder som følge af VIDA-programmet, og som er kendetegnet 

ved, at der er sket en udvikling af viden og erfaringer fra forskellige niveauer i 

organisationen hen mod nye former for pædagogisk praksis og nye strategier for 

at komme derhen. Organisatorisk læring består ifølge Crossan et al. (se Fig. 5) af 

en bevægelse fra et individuelt over et gruppe- til et organisatorisk niveau ka-

rakteriseret ved fire typer af organisatoriske læreprocesser på hver deres niveau.

De fire niveauer er relateret gennem det, Crossan et al. betegner som feed-for-

ward- og feedback- processer (ibid., s. 523). Feed-forward og feedback betyder, 

at organisatorisk læring kan udvikle sig på to forskellige måder. Processen fra 

individuel læring til organisatorisk læring kaldes for feed-forward, da fokus 

her er på at integrere individers viden, således at der skabes fælles forståelser 

og viden mellem gruppemedlemmer. Denne proces kan parallelliseres med ud-

viklende læreprocesser, som udgør basis for innovation. Den helt store praktiske 

udfordring i denne proces er at få de fælles forståelser i gruppen til at resultere i 

sammenhængende, konkrete nye handlinger baseret på den nye viden, som der 

har været arbejdet med i VIDA. 
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Figur 5. Organisatorisk læringsmodel (fra Crossan et al., 1999, s. 532)

Modellen skitserer også, at den organisatoriske læreproces finder sted i samspil-

let mellem organisationen og individet (feedback). Dette betyder, at vi skal forstå 

den organisatoriske læreproces’ individniveau som noget, der dels er præget af 

de institutionaliserede regler og procedurer, som gør sig både formelt og infor-

melt gældende i organisationen, og dels er præget af individers muligheder for 

at forandre. 

6.2 UDFORDRINGER I DEN ORGANISATORISKE  
 LÆRINGSPROCES 

I VIDA har vi tidligere gennem projektforløbet set, at udfordringer kan være 

forbundet med institutionaliserede regler, værdier og vaner, som kan være så 

stærke i en organisation, daginstitution eller kommune, at forsøg på innovation 

og mulige variationer i praksis ”ødelægges”. Hvis rutiner og procedurer er alt for 

institutionaliserede, kan det således betyde, at der ikke skabes plads til nyskabel-

ser. Det er fx det, vi ser eksempler på i udsagn om, at VIDA ikke ”bringer os noget 
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nyt”, eller ”vi har ikke de her problemer”. I forhold til undersøgelsen af realise-

ringen af organisatorisk læring i VIDA-dagtilbud viser det sig, at en stor del af de 

deltagende dagtilbud har været i stand til at igangsætte organisatoriske lærepro-

cesser, som er karakteriseret ved at være udviklende og udforskende med afsæt 

i enkelte individers tilegnelse af ny viden fra VIDA-uddannelse til forankring af 

nye organisatoriske praksisser. 

Resultaterne fra analysen i casestudiet viser, at der er kommet et stærkere fokus 

på at arbejde eksplicit med viden som afsæt for at udvikle de pædagogiske prak-

sisser og på en mere strategisk måde at arbejde med viden og læring på. For flere 

deltagende VIDA-dagtilbud har udviklingen i forhold til dette været et tydeligt 

eksempel på det, man kan kalde udviklende læreprocesser i organisationen el-

ler feed-forward- processer mod en mere teoribaseret tilgang. For Crossan et al. 

(1999) dette dog først være reelt organisatorisk gældende − forstået som en forny-

else − når nye kollektive forståelser er blevet til rutiner og regler i organisationen. 

En anden relevant diskussion i forbindelse med organisatorisk læring ser man 

hos Chris Argyris og Donald Schön (1996), som i deres teori tager afsæt i John 

Deweys pragmatisme. Deres definition på læring er at ”finde og rette fejl”, og 

organisatorisk læring forekommer, når organisationens medlemmers forstå-

else, indsigt og forklaring resulterer i ændret organisatorisk handling. Argyris og 

Schön (ibid.)definerer i udgangspunktet alle organisationer som lærende, men de 

kan være det i ‘produktiv’ eller i ‘uproduktiv’ forstand. De uproduktivt lærende or-

ganisationer er dem, hvor defensive handlingsteorier er i højsædet og forhindrer 

fri og åben udveksling af viden. 

De produktivt lærende organisationer er dem, hvor de defensive handlingsteorier 

er afløst af reflekteret afprøvning af, om tildelingen af (ofte negative) egenskaber 

og motiver hos ’den anden’ er gyldige tolkninger. Læreprocessen er imidlertid 

altid en individuel proces præget af problematiske situationer: “Organisatorisk 

læring opstår, når individer i en organisation møder en problematisk situation og 

udforsker den på vegne af organisationen.” (Argyris & Schön, 1996, s. 16).

En problematisk situation kan eksempelvis være, når individer oplever en over-

raskende forskel mellem det forventede og det faktiske resultat af en gennemført 

handling. En sådan problematisk situation kan igangsætte undersøgelse og eks-

perimentering, der består af formulering af problemet og afprøvning af hypote-

ser for at løse det. Udforskningsprocessen kan medføre ændringer i den enkeltes 

forståelse af organisationens aktiviteter og af organisationen som helhed. Men 

hvis et individuelt læringsudbytte skal blive organisatorisk, så må resultaterne 

blive en del af, hvordan andre fortæller om og forstår organisationen. 
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Et af grundlagene for igangsættelsen af VIDA-projektet har været, at deltagerne 

både på VIDA-uddannelse og i praksis er blevet opfattet som aktive lærende. Et 

af de vigtigste resultater fra analysen er, at VIDA-projektet for hovedparten af 

deltagerne har skabt et grundlag for at danne en refleksionskultur, der er kende-

tegnet ved afprøvning og testning af viden fra uddannelsesforløbet i praksis. Et 

helt afgørende parameter for produktiv læring er, at man i VIDA-organisationen 

er åben i sin kommunikation omkring, at det, man gør, kan gøres på en anden og 

bedre måde. 

Resultater fra VIDA-projektet tyder på, at man i flere dagtilbud har været i stand 

til at igangsætte læreprocesser med dette udgangspunkt, nemlig at vi kan handle 

på en anden måde over for udsatte børn med afsæt i viden og fælles refleksioner 

omkring skabelsen og afprøvningen af nye pædagogiske praksisser. På baggrund 

af de tilgængelige data og resultater fra endline analysen med særligt fokus på 

VIDA dagtilbuds øgede kapacitet til at arbejde eksperimentelt, er der stærke 

indikationer på, at vi med VIDA-projektet har været vidne til overskridende og 

produktive organisatoriske læringsforløb.

6.3 KONKLUSION OG PERSPEKTIVER

Formålet med denne VIDA-forskningsrapport 2 har således været at præsentere 

forskningsresultater baseret på casestudiet over forandringsprocesser, der er 

sket i institutionerne gennem VIDA-projektperioden fra 2011-2013, set ud fra et 

begreb om organisatorisk læring. 

Hvad er det særlige ved VIDAs tilgang til professionel kvalificering og læring?

Erfaringer fra det tidligere HPA-projekt (Jensen et al., 2009 viste, at denne form 

for professionel kvalificering igangsætter videndeling, der igen danner grundlag 

for opbygning af en refleksionskultur i dagtilbuddene. HPA-projektet viste, at tre 

forhold gjorde sig gældende som forudsætninger for en succesfuld implemen-

tering af programmet: For det første ledelse af videndeling, læring og konkret 

implementering i form at nye praksisser. Lederen, der var synlig og viste enga-

gement, var sig sin opgave som faglig rollemodel bevidst og tog ansvar for at 

igangsætte videndeling mellem medarbejderne og for at filtrere materialet og 

opnåede dermed størst grad af implementering af programmets intention. For 

det andet medarbejdernes evne, vilje og interesse for at deltage i arbejdet. Dette 

hang igen sammen med lederens evne og engagement, men også med deltager-

nes individuelle pædagogiske forudsætninger, vilje, motivation og kompetencer. 

For det tredje var det af afgørende betydning for programmets implementering, 
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at det lykkedes at skabe en lærings- og udviklingskultur for de professionelle, 

som inddrager alle. Kun derved opnåedes organisatorisk læring.

I VIDA har vi taget højde for disse erfaringer og fund. Det betyder, at uddannelsen 

i højere grad har haft ledelse i fokus, og at materialer og værktøjer først og frem-

mest retter sig mod lederen (se også VIDA-modelrapport 1). Der er derfor bl.a. ud-

viklet særlige lederkurser, som uddanner lederen til at træde ind i rollen som fa-

cilitator (se også VIDA-modelrapport 2, kap. 3). Desuden er deltagerne undervist 

i, hvordan organisatorisk læring kan realiseres, og helt konkret hvordan arbejdet 

med en eksperimenterende tilgang er et redskab til at skabe en lærings- og ud-

viklingskultur i dagtilbuddet, der inddrager alle (se også VIDA-modelrapport 3).

Det præsenterede casestudie bidrager med nye indsigter i, hvordan organisa-

torisk læring kan udvikle sig i dagtilbud som følge af en intens, målrettet in-

terventionsproces, der har professionel kvalificering med henblik på at styrke 

pædagogisk kvalitet og børns udbytte som overordnet mål. VIDA-projektet ta-

ger udgangspunkt i indsigter fra implementeringsforskningen, som fremstiller 

overførslen af viden til handling som en reel udfordring, når man arbejder med 

implementering af ny viden (se bl.a. Fixsen et al., 2009). VIDA’s tilgang har været 

at anlægge et organisatorisk blik på implementeringsprocesser ud fra den anta-

gelse, at en grundbetingelse for succesfulde implementeringer er, at ny viden og 

handlinger kan bevæge sig fra enkelte deltagere til gruppen af individer i den or-

ganisation, hvor interventionen skal have en indflydelse på hele organisationens 

praksis. Organisatorisk læring er netop et forskningsfelt, der sætter fokus på at 

forklare processer, når viden og handlinger er mere end bare individets viden og 

handlinger. 

Et grundspørgsmål inden for feltet organisatorisk læring har siden Argyris & 

Schöns grundlæggende arbejde fra 1978 været ”hvad er egentlig en organisation, 

som lærer?”, og videre i forlængelse heraf: “hvad kendetegner bevægelsen fra, 

at en person tilegner sig viden, til at denne viden bliver kollektivt gældende og 

dermed kan siges at udfolde sig organisatorisk? Sådanne spørgsmål har ligget 

til grund for 1) at opbygge VIDA-modelprogrammernes intervention omkring et 

perspektiv om organisatorisk læring og 2) at udforske, hvordan sådanne lærepro-

cesser reelt finder sted, og hvilke faktorer der kan henholdsvis fremme og hindre, 

at den organisatoriske læring realiseres.

Vi har gennem analysen af disse spørgsmål, som er lagt frem her vist, at på langt 

de fleste områder er VIDA-projektets hensigt om at skabe og fastholde organisa-

torisk læring blevet realiseret. Analyserne af de barrierer, som lederne selv peger 

KAPITEL 6 - DISKUSSION OG KONKLUSION
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på som noget, der kan hindre eller forsinke udviklingsprocesser som følge af 

VIDA, peger imidlertid også på, at der er nogle forhold - bl.a. inspireret af Crossan 

et al. (se kap. 6) -, som det vil være værd at undersøge nærmere både i forhold 

til at kunne forklare effekter eller manglende effekter af VIDA og i forhold til at 

kunne bringe hele feltet, udvikling af og i dagtilbud, endnu længere. Her tænker 

vi ikke bare på individuelle forhold som den enkelte leders kompetencer, uddan-

nelse eller følelsesmæssige oplevelse af situationen, men også strukturelle vilkår 

i kommuner, tid, ressourcer, forventningspres samt forhold der kan tilskrives 

kulturen, fastforankrede vaner, mønstre, strukturer og magtrelationer i organi-

sationen. 

Analysen, der er lagt frem her af VIDA, leder frem til en fortsat diskussion af, 

hvor meget VIDA-projektet − efter den aktive deltagelse – vil være i stand til reelt 

at etablere varige, nye rutiner, således at medarbejdere i VIDA-dagtilbud også 

efter projektets afslutning fortsat har motivation, forståelse og muligheder for at 

fortsætte arbejdet med eksperimenter, strategi og systematik i arbejdet med at 

skabe fornyelser af praksis med henblik på at skabe læring og trivsel for alle børn. 

Vil fx ansættelsen af nye medarbejdere kunne hæmme overleveringen af prin-

cipperne fra VIDA- projektet? Kan lederne fortsætte med at arbejde strategisk 

og systematisk med forandringer i VIDA-dagtilbud og på denne måde inkludere 

medarbejderne aktivt? Vil nye krav fra forvaltningen om stadig udvikling under-

støtte varig fornyelse som følge af VIDA, eller vil de nye tiltag overskygge de (ny)

etablerede kompetencer og organisatoriske forandringer? 

Videregående analyser og fortsat arbejde med VIDA vil kunne kaste lys over så-

danne spørgsmål i fremtiden.
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BILAG 1

Der er gennemført Chi2-test med henblik på at undersøge, hvorvidt fordelingen 

af deltagersvar afviger signifikant fra den forventede fordeling, givet variablene 

var uafhængige, og der dermed ingen forskelle var. Der arbejdes med et signi-

fikansniveau på 5 %, som er udtryk for sandsynligheden for, at fordelingen er 

opstået ved en tilfældighed. Idet Chi2-test bliver usikker, hvis mere end 20 pct. 

af cellerne har en forventet numerisk værdi på mindre end 5, er det desuden til-

stræbt at lægge svarkategorier sammen, i det omfang det har været forsvarligt, 

og i øvrigt undladt at chi2-teste, hvis dette krav ikke har været opfyldt. 

BILAG 1
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Tabel 1. Svarfordelinger opdelt på interventionsgruppe.

X Y Z Æ Samlet

VIDA Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Gyldigt udfyldte 18 94,7 25 96,2 14 82,4 12 63,2 69 85

Ubesvarede 1 5,3 1 3,8 3 17,6 7 36,8 12 15

Deltagere i alt 19 100,0 26 100,0 17 100,0 19 100,0 81 100

VIDA+

Gyldigt udfyldte 17 100,0 18 90,0 19 90,5 19 95,0 73 94

Ubesvarede 0 0,0 2 10,0 2 9,5 1 5,0 5 6

Deltagere i alt 17 100,0 20 100,0 21 100,0 20 100,0 78 100

Reference

Gyldigt udfyldte 8 100,0 5 100,0 7 87,5 7 77,8 27 90

Ubesvarede 0 0,0 0 0,0 1 12,5 2 22,2 3 10

Deltagere i alt 8 100,0 5 100,0 8 100,0 9 100,0 30 100

I alt 44 51 46 48 189

Tabel 2. Kommunernes procentandel i hver interventionsgruppe.
VIDA VIDA+ Reference

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

X 18 26,1 17 23,3 8 30

Y 25 36,2 18 24,7 5 18

Z 14 20,3 19 26,0 7 26

Æ 12 17,4 19 26,0 7 26

I alt 69 100,0 73 100,0 27 100

Tabel 3. Fordeling af medarbejdere – kommuner.
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Tabel 4. Fordeling af medarbejdere – institutionstyper.
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Tabel 5. Alder, køn, uddannelse. Procentvis fordeling på kategorierne

Kommune Institutionstype Total

Spørgsmål Kategori X Y Z Æ VIDA VIDA+ Kontrol

Hvad er din 

alder?
26-35 år 2 8 3 8 6 7 0 5

36-45 år 35 31 25 26 36 29 15 30

46-55 år 35 40 48 37 39 40 41 40

Ældre end 

56 år
28 21 25 29 19 25 44 25

Hvad er dit 

køn?
Kvinde 88 94 93 92 87 96 93 92

Mand 12 6 8 8 13 4 7 8

Hvad er 

din højeste 

færdiggjorte 

uddannelse

Gymnasial 

uddannelse/

HF

5 0 3 0 1 1 4 2

Mellemlang 

videregående 

uddannelse 

(mellem 3-4 

år)

95 100 98 89 96 97 93 96

Lang 

videregående 

uddannelse 

(over 4 år)

0 0 0 11 3 1 4 2

Total Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabel 6. Efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder. Procentvis fordeling på  
kategorierne

X Y Z Æ VIDA VIDA+ Kontrol Total Total
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1.8a Interne kurser  

(i kommunen)
27 28 75 33 43 21 33 34 15

1.8b Eksterne kurser 41 13 0 33 26 21 20 23 10

1.8c Konferencer, 

seminarer og 

temadage

27 28 50 33 37 21 33 31 14

1.8d Coaching 9 3 0 8 6 8 0 5 2

1.8e 

diplomuddannelse  

i ledelse

68 38 25 58 34 46 87 49 21

1.8f Masteruddannelse  

i ledelse
5 3 0 0 6 0 0 3 1

1.8g Pædagogisk 

diplomuddannelse
0 53 13 8 34 25 7 26 11

1.8i Andre 14 6 0 17 14 8 0 9 4
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Tabel 7a. Arbejder I ud fra bestemte pædagogiske teorier generelt i dit dagtilbud?  
Fordelt på kommuner.
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Tabel 7b. Arbejder I ud fra bestemte pædagogiske teorier generelt i dit dagtilbud?
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Tabel 8. Arbejder I ud fra bestemte pædagogiske teorier over for udsatte børn i dit  
dagtilbud? Fordelt på kommuner.
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Tabel 9a. I hvor høj grad arbejder I systematisk og målrettet med indsatser for udsatte 
børn i dit dagtilbud? Fordelt på kommuner.
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Tabel 9b. I hvor høj grad arbejder I systematisk og målrettet med indsatser for udsatte 
børn i dit dagtilbud? Fordelt på institutionstyper.
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Tabel 10a. Dokumenterer I indsatser for udsatte børn? Fordelt på kommuner.
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Tabel 10b. Dokumenterer I indsatser for udsatte børn? 
Fordelt på institutionstyper.
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Tabel 11. Hvor mange år har du været leder i det nuværende dagtilbud? 
Fordelt på kommuner.
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Tabel 12a.  Hvor mange lederstillinger har du haft før den nuværende lederstilling?
Fordelt på kommuner.
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Tabel 13a. Hvilke ledelsesformer anvender du primært?
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Tabel 14. Faktorer af betydning for organisatorisk læring.
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Tabel 15a. Hvorfra hentes informationer om ny viden?
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Tabel 15b. Hvorfra hentes informationer om ny viden fordelt på type?
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Tabel 16a. Har du en forventning om, at dit dagtilbuds deltagelse i VIDA-projektet vil gøre 
en forskel i forhold til udsatte børn på kort sigt (her og nu)?
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Tabel 16ax. Har du en forventning om, at dit dagtilbuds deltagelse i VIDA-projektet vil 
gøre en forskel i forhold til udsatte børn på kort sigt (her og nu)? Sammenligning mellem 
2011 og 2013.
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Tabel 16b.  Har du en forventning om, at dit dagtilbuds deltagelse i VIDA-projektet vil 
gøre en forskel i forhold til udsatte børn på lang sigt (i skolen)?
Fordelt på kommuner.
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Tabel 16c.  Har du en forventning om, at dit dagtilbuds deltagelse i VIDA-projektet gør en 
forskel i forhold til udsatte børn - på endnu længere sigt - videre frem i livet efter skolen?
Fordelt på kommuner.
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Tabel 17.  Hvordan er din motivation for at deltage i VIDA-projektet?
Fordelt på kommuner.
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Tabel 17b.  Hvordan er din motivation for at deltage i VIDA-projektet?
Fordelt på institutionstyper.
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