
18. KONFERENCE OM VIRKSOMHEDSTEORI. 
 

D. 16. – 18. november 2007 
 

TEMA: Aktions/praksisforskning: Forskelle og forandring 

 

Undertema: Forskerens viden og alle de andres… 

Oplæg: Viden og samarbejde i praksisforskning 

Indledning:  

Udgangspunkt i dilemmaer fra praksisforskningsprojekter hvor vi har samarbejdet 
vældig tæt – ikke et kriterium, men blot eksempler der kan give anledning til 
diskussion om Viden og samarbejde i praksisforskning. 

Projekterne: Børneområdet – fra Brugerperspektiver, Samarbejde mellem de voksne 
og fællesskaber mellem børnene (rummelighed, børn m særlige behov) til faglighed 
og læreplaner i børnehaven…og tilbage igen: På tværs af famarb. & Inklusion i 
skolen… 

Det er projekter jeg har lavet bl.a. sammen med Ole V Rasmussen, Dorte Kousholt, 
Maja Røn Larsen og Anja Stanek. 

Konteksten er organiseringer hvor en række forskere organiserer et projekt med en 
række professionelle – typisk psykologer, pædagoger, konsulenter, ledere, 
forvaltningspersoner… 

– og der er dels mere traditionelle forskningsaktiviteter som interviews og 
observationer og dels mere traditionelle udviklingsaktiviteter i institutionerne  

og så er der mere sammenblandede aktiviteter som Fælles faglig Fora, workshops, de 
professionelle laver iagttagelser, skriver oplæg, holder oplæg  

– og som noget af det der måske overraskede os mest: De månedlige 
koordineringsmøder udvikler sig til forskningsmøder… Ikke bare planlægning af 
aktiviteter og koordinering men bearbejdning af materiale og diskussion af 
almengørelser, analyser og resultater… 

 

og jeg vil forsøge at arbejde mig frem imod: 

at samarbejde giver særlige muligheder i fht at udvikle viden  
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at vi må omtænke forholdet mellem professionel praksis og forskningspraksis 

Forskelle: ikke udviske forskelle: 

Vi arbejder med fælles genstandsproblematikker – vi forsøger at undgå at gøre ’de 
andre’ til genstand for forskningen,  

i det hele taget at overskride et ’de’ og i stedet organisere sammensatte ’vi’er’ – en ny 
slags kollektiv som Hysse har kaldt det 

Men selv om vi i den forståelse er forbundet i fælles bestræbelser har de alligevel 
forskellige betydninger for os og vi kan omsætte dem og forfølge dem på forskellig 
vis i hhv forsknings praksis og professionel praksis 

man kan sige at vi er forbundet gennem vore forskelle… 

og så er jeg blevet optaget af at vi i forskningssamarbejde er forbundet på vældig 
problematiske – og politiske – måder 

det må vi forholde os til og det kan vi udvikle viden gennem… 

Det vil jeg gerne diskutere – det handler også om hvad man kan bruge forskningen 
til… 

Opbygning:  

 

Indledning  

2 slags opgør 

 Viden ’ingen steder fra’ 

 indre inderliggjorte strukturer og personlige grunde 

Forankring 

Forskelle 

Forskningssamarbejde 

Forskningens bidrag? 
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2 slags opgør 

For at sætte det ind i nogle forhåbentlig genkendelige diskussioner… 

Dels opgøret med den uinvolverede viden og dels opgøret med både de inderliggjorte 
indre strukturer og også med fraskrivelsen af subjektets personlige grunde som kilde 
til at lære om almene forhold. 

1. Opgøret med den uinvolverede viden 

I stridighederne om hvordan menneskelige forhold skal forstås  

– i min kontekst typisk hvordan et problem skal forstås i en flerhed af forskellige 
parters stridende perspektiver på hvad børn skal og hvem der har svigtet når de ikke 
gør som de skal  

- der har forskningen ligesom fået til opgave at gå ind og levere en uinvolveret viden 
ud fra en vældig overlevelsesdygtig ide om at der findes et perspektiv hævet over de 
andre og en tradition om at det må defineres gennem en videnskab ”udenfor praksis”.  

Det er jo også derfor at forskningspraksis traditionelt set er organiseret adskilt fra 
andre praksisser  

– og en meget stor del af vores videnskabelige diskussioner har så været om hvordan, 
med hvilke metode man da kunne gå ud i den virkelige verden og hente data om sin 
genstand – hente dem ind til forskningsværkstedet hinsides sociale strukturer, 
interesser og positionerede perspektiver.  

Derfor metode har sådan en pudsig status... 

Opgøret med den forståelse tænker jeg at vi er mange der deler. 

En væsentlig baggrund for vældig forskellige former for praksisforskning er 
udgangspunktet om at viden knytter sig til praksis, at vi skaber viden gennem en eller 
anden form for engagement og involvering i verden… 
Forskningen må altså se sig selv som en praksis der står i særlige forbindelser med de 
andre (inspiration fra Morten Nissen). 

Men hvis vi opgiver den ide med et udefrakommende særstandpunkt - hvad skal vi så 
overhovedet med forskning og videnskab?  

Uffe Juul Jensen er en af dem der formulere en anden vej til udvikling af almene 
viden 

Han siger: Videnskab er et område hvor alle har noget at bidrage med til sandheden. 
Det er ikke det samme som at hver blot har sin mening – der er noget fælles, noget 
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alment, men det skal udforskes på den særlige måde at vi skal se på hvor forskelligt 
det almene realiseres.  

Han siger også at det er når vi søger det almene vi forsker – på den måde er 
videnskabelig praksis et aspekt ved megen praksis –  

Den professionelle udforsker handlemuligheder og herigennem også almengørelser… 
men det er med et andet perspektiv. 

evt her: Forskning som praksis og praksis som udforskende… 

Det fælles – kan altså indfanges gennem konkret analyse af hvordan i varierende 
betydninger, relationer og bidrag spiller en rolle i en praksis... 

på den baggrund kan man tale om viden som et sp om OV 

indsigt i variationer over almene dynamikker – der på forskellig vis ’går 
igen’ i forskellige situationer – hvor der kan fremanalyseres sammenhænge 
mellem de forhold der er på spil  

– og det har Erik Axel vist hjulpet mig med at formulere… det er ikke en definition 
men en anden tilnærmelse end viden ingen steder fra… 

Når mennesker tager del i forskellige fællesskaber, handler de situeret i sociale 
strukturer, og set i det lys kan de konkrete deltagere lære os noget om mere 
overordnede praksisstrukturer.  

Vi kan med andre ord gennem deltagernes personlige erfaringer lære om almene 
sammenhænge 

For mig knytter det sig også til den banale pointe at mennesker lever deres liv 
sammen – vores liv er forbundne –  

vi er alle en del af de modsætninger vi udforsker… her? 

og det knytter sig til praksisbegrebet - vi deltager i noget fælles fra forskellige steder 
– derfor udvikler vi forskellige perspektiver og adgang til indsigt  

som mange andre også har bemærket: Viden er fordelt…  

og det er vigtigt for mit begreb om det almene at det er sammensat af variationer og 
bevægelser. 

Det giver (mindst) 2 pointer i fht det med praksisforskning i fht andre metoder og 
tilgange (som i skriver i programmet): 

Om at udforske det almene gennem det konkrete 
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og om at udforske ’det personlige’ som vejen til det sociale 

Og det knytter sig til det andet opgør jeg har valgt at tage med: 

 

2. Opgøret med både de indre inderliggjorte strukturer, det egentlig selv, 
informantens egen fortælling osv  

Det er et opgør praksisforskningen deler med mange andre, men i en tekst der tegner 
dette opgør meget tydeligt op  

– her som et sp om forskellen mellem fænomenologien og interaktionismen –  

blev det tydeligt for mig hvordan vi går forskellige veje med det. 

I deres indledning til bogen: Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv 
skriver Margaret Järvin og Nanna Mik-Meyer nogle ti ng der giver mig mulighed for 
at præcisere noget 

det er ikke for at falde specielt over dem - jeg synes det er en god bog og en god 
indledning, men netop fordi de formulere tingene så klart bliver nogle forskelle 
slående: 

De får meget smukt illustreret illusionen om noget særlig løsrevet indre noget som 
megen forskningsmetode handler om at nå ’ind til’ 

Så det handler jo også om forskellige genstandsopfattelser – hvad er genstanden for 
forskningen – når den er noget løsrevet indre må vi finde teknikker til at få det frem 
og til at holde den sociale forurening tilbage 

Når det er sociale betydninger der skabes i interaktionen (som det er i teksten), 
sociale identiteter og diskurser må vi ændre fokus fx OV 

fra ’sociale problemer’ til problemdefinitioner 

fra marginaliserede individer til stemplings- og marginaliseringsprocesser 

fra individuel motivation og intentionalitet til den sociale samhandling (ibid s. 12) 

Selv om det er besnærende og ikke langt fra hvad jeg selv gerne ville kunne skrive – 
særlig den med marginaliseringsprocesserne - har jeg det problem om vi risikere at 
netop de sociale problemer falder ud  

praksisforskning er for mig  problemorienteret og må ikke miste problemet i 
analysen 
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i tæt tilknytninger til det oplever jeg at liv, betydninger og grunde falder ud 

(det behøver ikke være i ental – men hvordan mennesker lever deres liv, hvad 
marginaliseringsprocesser og stempling betyder i deres liv og deres grunde til at 
gøre som de gør – eller fx de professionelles grunde til at bidrage til disse 
processer…) 

- her takker jeg for inspiration fra Ole Dreier – både i fht de personlige grunde og dit 
livsførelsesarbejde! 

Den næste præcisering går på at lægge 

’afstand til et formål om, at man kan (og bør) lokalisere motivationer og intentioner 
hos enkeltsubjekter.’ (s. 14) 

Jeg kan jo godt være enig i at vi ikke skal lokalisere ’indeni’ men hvis spørgsmålet 
om intentioner ikke stilles/udforskes risikerer vi at tage dem for givet? 

det fremstår som givet at jeg vil positionere mig, jeg vil fremstille mig selv positivt… 

Det sidste citat handler om at man må fokusere på 

’…skabelsen af sociale identiteter, på interviewpersonernes strategier for (positiv) 
selvpræsentation og på interviewets narrative karakteristik.’ (s. 17) 

Tillægger vi ikke subjektet en drivkraft her? 

Man kunne selvfølgelig sige at i det markedsorienterede samfund vi lever i er det en 
betingelse af skulle promovere sig selv, men der er vel forskel på en sådan 
samfundsmæssig organisering og så at det nu en gang er entydigt det der sker – der 
sker vel også så meget andet 

jeg oplever at medforskere også gør så meget andet 

hvis man var rigtig strid: Det borgerlige individ i en markedsorienteret verden bliver 
til almen menneskelighed… 

 (i 70erne læste vi om det borgerlige individ og i dag har markedsgørelsen af den 
sociale sektor og uddannelsessektoren for ikke at tale om forskningen i den grad 
aktualiseret det problem i vores forskningssamarbejde …) 

Det er vigtigt for mig at erkende at der er mange dagsordener på spil – og i spil 

Det er lige så naivt at analysere ud fra kun en samarbejdende, vidensøgende harmoni 
osv. 
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Problemet knytter sig måske netop til dette ’inde’ – forfatterne går også i kødet på 
’indefra forståelse’ og indlevelse i andres livsverden’ – begreber der ligesom bliver 
fanget i det indre  

– men det er jo ikke indeni personen men fra et særligt ståsted i en social struktur… 

(Der er problemer med den figur der bliver ved med at sviche mellem indeni og 
udenfor…) 

Jeg mener praksisforskning interesserer sig for folks grunde til at gøre det de gør – 
og for at søge indblik i sådanne sammenhænge må man samarbejde… - vi er 
hinandens betingelser også for forståelse… 

så i stedet for teknikker og regler om ikke at påvirke, krænge sig selv væk osv.  

– i min metodelæsning stødte jeg på aktuelle eksemplar hos Peter Ø Andersen, 
Marianne Horsdal – om at kontrollere den påvirkning vores personlighed og faglige 
tinggang kan have på det der undersøges - og der opstilles tekniske regler - 

for ikke at påvirke, for at nå frem til det egentlige  

I stedet for den vej kan man sætte det på hovedet og sige at vi samarbejder for at nå 
frem til personlige perspektiver på det fælles og derved lære om almene 
dynamikker… 

vi samarbejder for at få indsigt i personlige grunde og perspektiver 

Hvis man tager udgangspunkt i det med det fælles liv og placerer forskerne her også 
kan selve mødet, samarbejdet eller intersubjektiviteten ses som kilde til viden 

frem for forurening af materialet, fejlkilde, påvirkning af noget ’egentligt’. 

så i stedet for tekniske løsninger og regler om at forstille sig handler praksisforskning 
for mig om samarbejde – ikke for at påvirke men for sammen at komme frem til at 
hvad der er vigtigt for den anden… 

Det indebærer at vi arbejder med at overskride positioneringen forsker/udforsket, den 
der ved/den der ikke ved, neutral og objektiv/ureflekteret involveret 

 

FORANKRINGEN 

Vi må i stedet sammen reflektere involveringen så det her giver ikke rigtig mening 
uden en analysepraksis der forankrer forskelle og konflikter og sociale problemer i 
praksistrukturer… 
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Det knytter sig også til den diskussion om det kritiske projekt i praksisforskningen – 
kan vi være kritiske når vi samarbejder, involverer os så tæt?  

Ja, det mener jeg godt vi kan og skal, men også i fht kritikken mener jeg projektet er 
at forankre den i praksis – i strukturelle, organisatoriske og forståelsesmæssige, 
teoretiske vanskeligheder, modsætninger og konflikter. I noget alment. 

Jeg tænker at vi søger forståelse og overskridelse af problemer og konflikter gennem 
deres forankring både i sociale og historisk praksis og i historiske forståelsesmåder 
der strukturer dualismer og modsætninger. 

Så i stedet for tekniske regler har vi brug for teori om sammenhænge i menneskers 
liv – analytiske muligheder for at forbinde personlige grunde med sociale muligheder 
og betingelser… 

Det kan også nævnes at jeg tror vi på mange måder opererer med et andet teoribegreb 
end de fleste – i de metodetekster jeg har kigget i er teori ofte fremstillet som en del 
af forureningen – i hvert fald når man indsamler materiale.. 

Jeg tænker at noget vi har til fælles her er en brug af teori til at se sammenhænge og 
analysere forskelle – det gør selvfølgelig noget ved materialet og det skal det også  - 
der er ikke et rent materiale der skal plukkes men nogle sammenhænge der skal 
udforskes. 

 
…et teoribegreb der ikke ser teori som noget der gengiver, dækker, oplyser eller 

spejler en virkelighed uden for sig selv,  
 
men nærmere reflekterer, fremanalyserer sammenhænge og peger på 

problemstillinger og dilemmaer for forskellige praksisser som teorierne og 
forskningen selv er en del af. 

 

Så vi må gøre op med et syn på medforskeren som ureflekteret og objekt for vores 
påvirkninger 

og vi må gøre op med synet på forskeren som uinvolveret – forskeren er jo netop 
involveret på en anden måde 

 

FORSKELLE 

og det er måske det der gør samarbejdet så spændende og produktivt – I skriver en 
del om forskelle i programmet 
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selv om jeg forsøger at bombe nogle af de forskelle der har været tegnet, mener jeg 
da bestemt at det er forskelle 

og der sker noget når forskelle forbindes – ikke forenes 

og vi får mulighed for at udvikle sammensat viden – ikke fælles… 
Tænker vi tilbage til forsøget på at tale om viden som indsigt i variationer over 
almene dynamikker er det ikke så mærkeligt  
at sådan et sammensat forskningsfællesskab med forskere og professionelle fra 
forskellige fag og positioner og adgang til de fælles genstandsproblematikker  
udgør en mulighed for fra forskellige vinkler og ståsteder at have med 
problematikkerne at gøre i vældig forskellige situationer… 
 
Vi arbejder hele tiden med forskelle – der er forskelle i relation til noget fælles 
hvilket ikke gør dem mindre konfliktuelle… 
Der er ikke bare forskelle mellem forskerne og ’de andre’ – der er også masser af 
forskelle internt mellem dem og internt mellem os… 
men det er jo også det vi lærer af – netop de konfliktuelle perspektiver kan analyseres 
og vise noget om de strukturer vi arbejder i og med 
Vi får indblik i hvordan det her er problematisk organiseret 
Vi har ofte fremlagt analyser af hvordan forholdet mellem forskellige parter – i mit 
felt fx lærere og pædagoger hos Erik fx håndværkere og arkitekter – de forskelle 
illustrerer strukturelle problematikker 
og sådan mener jeg også vi må placere forskningen ind: 
Forskningen er vældig problematisk forbundet til en række andre praksisser – fx 
professionel praksis som den bl.a. bruges til at evaluere, kontrollere, dokumentere, 
styre, standardisere og meget andet… 
Samtidig kan man jo sige at den arbejdsdeling er skabt i en historisk udvikling og 
genskabes og forandres og ikke mindst diskuteres – som vi gør her – den er ikke 
entydig. 
Lige præcis for tiden synes jeg den diskussion er meget aktualiseret af de politiske 
dobbeltheder – vi har jo fået påbudt at samarbejde! 
 – men hvordan og hvad skal forskningen bruges til – hvem skal styre den, hvilke 
interesser skal den samarbejde med – der er kæmpe modsætninger her og vi er midt i 
dem!!! 
(evt OV om at vanskeligheder fortæller om feltet, forbindelsen mellem os og 
teoretiske problemer…- ex med psykolog der ønsker dokumentation for hvad der 
virker – helt legitimt – men en ganske anden dagsorden – standardisering og 
metodefokusering…) 
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Forbindelser mellem praktiske dilemmaer og videnskabsteoretiske problemstillinger 
Dilemmaer i forskningssamarbejde kan illustrere  

• Betydninger i feltet 
• Problemstillinger knyttet til positioneringerne mellem forskning og praksis 
• Forståelsesmæssige modsætninger og vanskeligheder 

Vi må ’overskride’ både i teori og praksis 
Teoriudvikling gennem udforskning af praksisudvikling 
Fælles opgaver – forskellige steder, betydninger og muligheder 

 
Forskningssamarbejde 
I praksisforskning sætter vi, så vidt som jeg ser det, fælles genstandsproblematikker 
som forskningens genstand – og arbejder imod at gøre modforskerne til problemet…  
Det med det fælles er blevet diskuteret en del 
Er det overhovedet fælles – er det en illusion at sige at vi har et fælles problem som 
vi gerne fra forskellige steder vil udforske og forstå bedre og overskride i både teori 
og praksis? 
Jeg tror jeg vil sige både ja og nej 
Som jeg har været inde på før tror jeg der er rigtig mange forskellige dagsordener på 
spil i forskningssamarbejde og under alle omstændigheder udforsker vi et problem 
der stiller sig forskelligt for de involverede. 

de fælles genstandsproblematikker har forskellige betydninger forskellige steder – og 
kan se forskellige ud.. 

ex m børnefællesskaber eller børneperspektiver… 

indgår i forskellige faglige kampe. 

vi er nok forbundet i fælles bestræbelser men det vi gør sammen har forskellig 
betydning for os og vi arbejder videre med dem i forskellige praksisser 

vi fortsætter bestræbelserne, forfølger spørgsmål og omsætter viden på meget 
forskellig vis… 

og forskellige steder – universitetet, forskningskonferencer, videnskabelige 
tidsskrifter overfor institutioner, kommunale sammenhænge, faglige fora, tværfaglig 
koordinering 

I de forskellige steder vil erkendelserne indgå i forskellige diskussioner og 
betydningstilskrivelser 
Det er også meget vigtigt for mig i fht praksisforskning at vi er alle en del af 
modsætningerne:  uklarheder, modsætninger og konflikter findes både i praktisk 
organisering og teoretiske forståelser 
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se bare på de psykologiske forskere og de teorier de fægter med! 
Om at beskæftige sig med ’det samme’ i forskellige – men forbundne – praksisser 
Om at deltage i en arbejdsdeling – Leontjev - det forbundne liv – vi er forbundne 
gennem vore forskelle… 
 
Forskningens mulige bidrag? 
Jeg mener at forskningssamarbejde kan organiseres på mange måder – jeg bliver så 
ærgerlig når de studerende spørger – er det nu samarbejde nok, eller deltagelse ’nok’ 
eller vi kan jo ikke lave praksisforskning for vi ved allerede hvad vi gerne vil 
udforske og man skal jo udvikle forskningsspørgsmål sammen med medforskerne… 
Alt det skal og kontrol og regler og teknik var jo det vi ville overskride… 
Og organiseringerne vil jo være i bevægelse og meget forskellige alt efter hvilket 
felt.  
Jeg er blevet mere og mere optaget af det sammensatte forskningsfællesskab – og 
derigennem også af forskelle 
Netop det projekt hvor mange ting i fht samarbejde lykkedes pressede for mig 
erkendelserne i retning af at fastholde forskelle og ikke overtage ansvaret – fx 
overtage et udviklingsansvar. 
(om at alle vil hjælpe hinanden – høfligheden om at ville hjælpe hinanden kan også 
ses som en hang til at stille sin egen proces udenfor…) 
Ulla Schødt skriver om at tage ansvaret tilbage – og om kriser og irritationsmomenter 
i forbindelse med at samarbejde med praksisforskere. 

Hun skriver også om at forskellige aspekter af forskning og udvikling blander sig i 
aktiviteterne (fx synes de professionelle at et interview simpelt hen er så 
udviklingsinitierende og det var det ikke udført ud fra) 

OV 
Om interviews: 

- noget der i den grad involverer 
- inspirerende og vækker til eftertanke 
- man arbejder videre med de problemstillinger  
- også provokerende – man bliver konfronteret med sin egen praksis 
- man bliver pirret på egen nysgerrighed og faglighed 

 
 Ulla Schødt: Om at være medforsker (Forældresamabrjede – forskning i 

fællesskab, Dans Psykologisk Forlag 2005) 

Hun skriver om at pædagogerne efter et interview går og snakker videre i 
institutionen – og sætter nye temaer på dagsorden til personalemødet og begynder at 
læse og organisere – det har vi ingen styr på 



Hun skriver også om at forskningen ikke leverer varen – og ikke kan ret meget i fht 
at skabe ændring i en kommune – her har praktikkeren mange flere muligheder! 

En af de mere provokerende ting er at hun skriver at forskere ikke kan holde et 
fokus! 

Det er et meget godt eksempel på at man kan diskutere hvorvidt det er det samme vi 
udforsker eller ej – eller om vi overhovedet VED hvad vi udforsker når vi sådan får 
det hele til at hænge sammen… 
OV: 

Fokus på sammenhænge mellem: 

 
1. Det enkelte 

barns læring og 
udvikling 

 
 
 
 
 

2. Børnefælles-
skabernes 
dynamikker

4. Faglighed  
 
 
 
 

3. Samarbejde  

 
 

 
I har skrevet om at ændre – ikke bare at beskrive praksis men i Marx’s ånd at ændre – 
deltage i at ændre synes jeg der skal stå… 
og jeg snakker måske mest om at undre sig… men jeg tror der er en forbindelse 
herimellem 

En af Ullas overraskelser kan måske illustrere dynamikken: OV 
 
’Vi havde som personalegruppe forestillet os en hurtig proces, blandt andet ved 

at ’bestille’ et resultat, måske et katalog vi kunne gå frem efter. Man ønsker jo at 
bestille et resultat – et bestemt resultat hvis jeg skal være helt ærlig: Kan vi ikke lige 
få hjælp tik at ordne det på den og den måde. Man ønsker en opskrift. Men vi skal 
selv skrive opskriften – og faktisk også selv udgøre dens ingredienser!’ 
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Selv om jeg ikke mener forskningen leverer varen i form af modeller, opskrifter og 
løsninger mener jeg heller ikke at det bare er et metarefleksionsprojekt 
Vi gør noget når vi forsker og en overraskelse for mig har været at blive konfronteret 
med at det var det vi gjorde der vakte ændring: 
OV om at selve det at kigge, undersøge 
 

’I har spurgt om nogle ting, som vi andre synes, er indlysende, lige indtil vi skal 
svare på dem.’ 

Forskningen vil altid indvirke 

Når vi spørger til selvfølgelighederne 

Når vi går og kigger:  

Det har været interessant at I har gået og kigget på praksis – Jeg ser anderledes 
på mit arbejde nu… 

Vi bidrager ikke med opskrifter men med nysgerrighed og måder at udforske 
konkrete situationer. 

 
Og den situerede undersøgelse kan ændre – fx siger en pædagog i et helt andet 
projekt: Iagttagelser bryder med en alfahan - mere alment udtryk kan man sige at 
iagttagelser kan bryde med kategoriseringer og individualiseringer 
men det er jo heller ikke ’uskyldige’ iagttagelser – man kunne jo også lave en isoleret 
iagttagelse af drengen der bekræftede kategoriseringen 
så der er noget med at vi arbejder med sammenhænge – her mellem hvad drengen gør 
og hvad de andre gør… ikke lovmæssigheder. 
så måske kunne man opsummere at forskningen bidrager med 
undersøgende praksis 
begreber, forståelser, påpegning af sammenhænge – fx sammenhængscirklen 
den bidrager til udvikling af organiseringer – ikke mindst gennem sin blotte 
deltagelse: 
organiseringer der giver mulighed for iagttagelser, for perspektivudvekslinger (som 
man også kan se i Ullas kapitel begynder de jo faktiske at organisere deres 
forældresamarbejde ret så anderledes selv om vi var så ufokuserede…) 
men det hang jo sandelig også sammen med at samarbejdet fik et andet indhold – fra 
blandingen af at servicere/tilfredsstille forældrene samt at opdrage dem til at se dem 
som bidragende til børnehavelivets fællesskaber 
fra gæstesynet til deltagere kalder Ulla det vist – men selvfølgelig ikke entydigt! 
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I fht viden og samarbejde: 
Der er hele tiden vanskeligheder og konflikter i det og dem mener jeg ikke vi skal se 
som fejl men som udfordringer til overskridelse og forståelse 
og det var det jeg skulle nå frem til: 

at vi i forskningssamarbejde er forbundet på vældig problematiske – og politiske – 
måder 

det er altså ikke uproblematisk at overskride alle de positioneringer jeg har lagt op til 
her! 

ex m reklamesprogdokumentation 

fortæller om hvad der er på spil i praksis 

om forholdet/forbindelsen mellem forskning og praksis – og den aktualiseres for 
tiden i Danmark pga markedsgørelse af den sociale sektor, nye former for kontrol og 
kvalitetstænkning, dokumentation, evaluering og standardiserede målinger… 

om videnskabsteoretiske dilemmaer i relation til at skabe viden. 

Overskridelse er en fælles opgave og interesse vi er knyttet til forskellige steder og 
på ret forskellig vis. 

Om at gå videre hver for sig forskellige steder – både bidrage til ’det samme’ hvert 
sit.  

Her bliver den fælles genstandsproblematik væsentlig. 

Og væsentligt – selv om det langt fra altid lykkes – at praksissiden også formulere, 
klargør deres udviklingsinteresser i samarbejdet – og helst så konkret som muligt (vi 
vil gerne kigges i kortene er ret diffust). 

Dette vil altid være sammensat – der er mange dagsordener på spil – fx udvikling, 
forståelse, greb om fagligheden, ’hjælpe børnene’ – men også legitimering, magt, 
konflikt, kontrol, reklame, udbredelse (dobbeltsidet) 

om at forstå noget bedre – overskride begrænsninger både forståelsesmæssigt og 
organisatorisk… 
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