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Professionalisering i dagplejen – muligheder og 

dilemmaer 

Jette Thuesen, 15.6.2011 

 

Jeg skal tale om muligheder og dilemmaer i professionalisering i dagplejen. Jeg kommer fra 

Roskilde Universitet, Center for Sundhedsfremmeforskning/Institut for Psykologi og 

Uddannelsesforskning, og jeg har siden februar sidste år fulgt ADIS. Jeg har deltaget i 

kursusdage, kollegial vejledning og interviewet dagplejere, pædagoger, leder og projektleder. 

Min forskning er gennemført under ledelse af Betina Dybbroe, som også har forsket i 

dagpleje. 

 

I mit oplæg vil jeg tale om ADIS og i et professionaliseringsperspektiv. Jeg taler om 

professionalisering ud fra fire overskrifter, der ifølge Salling Olesen sammenfatter forskellige 

perspektiver på professionalisering:  

 

1. Samfundsmæssig anerkendelse 

2. Kollektiv organisering  

3. Uddannelse og viden 

4. Subjektiv identifikation med professionen  

Samfundsmæssig anerkendelse   
Mange omsorgsforskere har beskæftiget sig med omsorgsarbejdets samfundsmæssige status 

og anerkendelse og de fleste er enige om, at omsorgsarbejde og -kundskab ikke er det, der 

nyder størst anerkendelse. Reproduktivt typisk kvindearbejde har ikke så høj 

samfundsmæssig status som produktivt typisk mandearbejde, og det kan forstås med 

henvisning til udviklingen i de vestlige kapitalistiske samfund, hvor produktivt og lønnet 

arbejde historisk har været betragtet som ”rigtigt” arbejde.  
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I det lys er det relevant at beskæftige sig med, hvordan dagplejen anerkendes 

samfundsmæssigt, og hvordan den stræber efter anerkendelse. Og hvordan ADIS kan 

medvirke til det.  

 

Mine undersøgelser tyder på, at (nogle af) dagplejerne savner samfundsmæssig anerkendelse 

og ikke altid oplever sig som en del af samfundet. Og at ADIS udpeger måder at blive 

anerkendt på. En spydspids siger om at være spydspids: ”Vi føler os som nogen i den 

virkelige verden, at vi skal lære nyt og være med. Min mand har været på kursus hos XX [en 

kendt udbyder af kurser for bl.a. finansverdenen], og han kender godt hjulet [et af 

redskaberne i ADIS] derfra, det er også noget de prøver. Vi er ikke bare dagplejere men også 

med i noget. Vi lærer nyt”.   

 

Citatet er interessant af flere årsager.  

Udtrykket ”bare” dagplejer går igen påfaldende mange steder i mit materiale på måder, som 

næsten kommer til at nedgøre dagpleje. Der laves en sproglig modsætning mellem dagplejere 

på den ene side og nogle der lærer nyt på den anden side. Når jeg trækker dette frem er det 

som sagt fordi det er påfaldende, så ofte der siges ”bare” dagplejer, eller vi passer ”bare” 

børn.  

Udtrykkene ”føler os som nogen i den virkelige verden” ”være med” og ”med i noget” 

fremstiller dagplejerne som nogle, der inden ADIS befandt sig ”udenfor” den virkelige 

verden. Det er måske udtryk for en oplevelse, som en del dagplejere kæmper med, at de som 

omsorgsarbejdere i hjemmet er lidt ”udenfor” samfundet. Men også, at det at lære nyt kan 

være en vej ud af denne perifere placering.  

 

Ifølge dagplejeledelsen er det et vigtigt formål med ADIS, at dagplejen etablerer sig som en 

kendt og respekteret del af kommunens børnepasningstilbud. At politikerne husker dagplejen 

som del af kommunens tilbud, og at forældrene når de skal vælge pasningsmulighed for deres 

små børn også har kendskab til dagplejen og vælger på et sagligt fagligt grundlag, som 

lederen formulerer det.. ADIS kan bidrage til det på forskellige måder: Dels gennem en 

styrkelse af den kollektive organisering, dels ved at sætte fokus på synlighed og på, at 

dagplejerne bliver i stand til og mere bevidste om at vise, hvad de kan og gør. 

 

Med det udpeger lederen, hvordan dagplejen kan opnå højere grad af anerkendelse: 

Dagplejerne skal i højere grad markere sig som synlige aktører på et marked for 
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børnepasningstilbud. Et marked hvor synliggørelse og dokumentation er afgørende, og hvor 

forældrene italesættes som brugere, som dagplejen skal orientere sig imod. Og det synes at 

være i overensstemmelse med tanker, nogle af dagplejerne gør sig om, hvordan dagplejen 

skal overleve: 

 

”Der bliver stillet krav til os, og vi skal blive bedre og forstå hvad der sker, hvis vi vil 

overleve. Vi er ikke bare en kaffeklub længere. Selvfølgelig er der forældre, der har nok i, at 

vi bager boller og sådan noget, men der er rigtig mange i vores samfund, mange mennesker 

som bare vil have noget mere.”  

 

Logikken synes at være, at forældrene stiller nye krav, og det stiller igen krav til dagplejerne 

om faglig udvikling. Bemærk igen den lidt negative fremstilling af en dagpleje som ”bare en 

kaffeklub”, som dagplejeren her distancerer sig fra.  

 

Det er tydeligt når man taler med dagplejerne, at en del af dem kæmper med et dårligt image. 

Og det er et interessant fænomen, for nyere undersøgelser fra Rambøll om 

forældretilfredshed med dagplejen peger på, at forældretilfredsheden er meget stor. De 

forældre der har børn i dagpleje og som altså kender dagplejen er meget tilfredse. Og 

dagplejerne fortæller også selv om et forældresamarbejde, der for det meste er velfungerende.  

 

Så man kan overveje, på hvilken arena kampen for anerkendelse skal føres?  

Sammenfatning:  
Der er en grundlæggende problematik om manglende samfundsmæssig anerkendelse af 

reproduktivt arbejde og omsorgsarbejde.  

Dagplejen stræber efter anerkendelse gennem udvikling og synliggørelse og ved at markere 

sig som en mere synlig aktør på ”markedet for børnepasning”.  

Men de konkrete brugere anerkender allerede dagplejen….. 

Kollektiv organisering 

ADIS kan give et væsentligt skub til kollektiv organisering i dagplejen. Dagplejerne er 

allerede organiseret i den kommunale dagpleje, men med ADIS styrkes den kollektive 

organisering i hverdagen gennem heldagslegestue og legestuegrupper. Nogle grupper har haft 
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heldagslegestue længe, og nogle af grupperne er vante med for eksempel kollegial vejledning. 

Men for andre grupper har det været nyt at skulle fungere som en faglig gruppe med rutiner 

for faglig sparring, og med nye forventninger til både dagplejere og pædagoger. 

 

Det er ikke sådan, at dagplejerne forud for ADIS ikke har vejledt og støttet hinanden fagligt. 

Men med ADIS er det kollegiale institutionaliseret. I hvert fald i et vist omfang. Nogle 

grupper er ikke så langt endnu, begrundet i eksempelvis manglende fysiske faciliteter til 

heldagslegestue eller manglende tid til faglige aktiviteter i legestuegrupperne.  

 

For nogle af grupperne har ADIS været afgørende for kollegial sparring og fællesskab. En 

spydspids fortæller, at både det at begynde i heldagslegestue og at arbejde med ADIS-

metoderne i legestuegruppen har styrket gruppen fagligt og kollegialt:  

 

Spsp: … jeg føler at vi har lært at læse hinandens signaler på en anden måde og vi har fået 

mere tillid til hinanden og tør spørge lidt mere – hvorfor er det lige du gør sådan?  

Jet: Hvad gør det ved dig som dagplejer, at I har fået det kollegiale? 

Spsp: Det er nemmere at være i legestue, også når vi kun er af sted to timer. For man ved 

mere hvor man har hinanden. Det er meget nemmere at komme af sted. Vi glæder os mere til 

det. Vi har jo fået det lavet sådan nu, at vi er af sted hver torsdag. Så de torsdage hvor vi ikke 

er i legestue, der har vi så lånt skolens gymnastiksal, så er vi så der med børnene. Og det er 

jo også noget der er kommet ud af det her ADIS. At vi egentlig har lyst til hinanden.  

(…) 

… også fordi vi har jo også lært noget af hinandens kompetencer. Vi tør at spørge lidt mere 

til, hvad gjorde du den gang du havde sådan et barn. Jeg kan godt huske du havde sådan et 

barn. Nu står jeg med et. Hvad gjorde du. Jo, det giver lidt mere tryghed.” 

 

Den kollektive organisering indebærer også disciplinering af hinanden – man kunne også 

kalde det en fælles etik. Man tager i højere grad medansvar for hinandens faglighed og en 

spydspids fortæller:  

  

D: Også som kollegaer har [vi] meget mere øje for, hvordan andre behandler børnene nu. 

Altså jeg tror, for ti år siden, hvis man så noget så tænkte man måske bare sit. Og så sagde 

man ingenting. Da tænkte man bare: Det er godt mine børn ikke er der. Men i dag tror jeg 
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virkelig ikke, altså jeg tror ikke det kan lade sig gøre, uden at der er nogen der går videre 

med det hvis der er noget grelt. Og det er egentlig dejligt at vide.  

J: Ja. Men det er måske også det, der giver anledning til konflikter i nogle grupper?  

D: Ja det er da det. Ja. Det er da altid det, når man skal gå ind sådan personligt og sige: Det 

jeg så der, det synes jeg ikke var i orden. Jeg kunne godt se du var stresset der - og kan vi 

gøre - kan jeg hjælpe dig på en måde eller sådan et eller andet, ikke også. Men det skal man 

jo også selv kunne turde, ikke også. Fordi at man kan jo godt få nogle hug tilbage  

 

Disciplineringen foregår på andre måder: Reglerne for hvordan for eksempel kollegial 

vejledning skal foregå, hvem der må tale hvornår og om hvad, kan være en hjælp for 

dagplejerne, der gerne vil tale med hinanden, når de er sammen. Også om andet end faglige 

temaer. En dagplejer siger om betydningen af regler, at de har lært reglerne og følger dem: 

”For ellers bliver det noget værre rod, for vi vil jo alle gerne snakke. Og det handler jo lige 

så meget om at lytte”.  

 

Spydspidskonstruktionen er et vigtigt element i ADIS. Som I har hørt er spydspidserne 

dagplejere der har fået en særlig uddannelse til at styrke grupperne og arbejde med metoderne 

- i samarbejde med pædagogerne. Når det fungerer synes spydspidsfunktionen at være et 

vigtigt bidrag til at styrke fællesskabet og den kollektive fagidentitet. Jeg spørger en 

spydspids, hvad hun tror det betyder for gruppen når det er hende, der kommer med noget: 

”jeg tror, det er vigtigt at det er en dagplejer, der kommer med energien. At det ikke er noget, 

dagplejepædagogen kommer og siger, så er det det, vi skal lære, og så er det det.”  ”Jeg tror 

det er noget med, at hvis hun kan, så kan vi også. Jeg er jo ikke pædagog (…) så jeg tror 

måske de tænker, hvis hun kan få så meget ud af det, så kan vi også”.  Hun understreger også, 

at hun ikke føler hun står alene, og at det er vigtigt, at hun deler ansvaret med pædagogen.  

 

Pædagogernes ændrede positioner og opgaver er et i øvrigt emne, jeg slet ikke kommer ind 

på. Og det er alene et spørgsmål om den begrænsede tid, og ikke fordi, de ikke har stor 

betydning for dagplejens professionalisering. Både som nogle der er med og støtter 

processerne, og som nogle, dagplejerne definerer en fagidentitet i forhold til.  

 

Det som sagt forskelligt, i hvor høj grad grupperne profiterer af ADIS. Der er også eksempler 

på, at det er gået den anden vej end I lige hørte. Nogle grupper har forud for ADIS haft nogle 

uoverensstemmelser, der har været til at leve med, så længe de ikke har skullet så meget med 



6 
 

hinanden. Men som er blevet aktualiseret af ADIS med de øgede krav til samarbejde i 

gruppen. Jeg vil illustrere det med en lille fortælling:  Jeg overværer en samtale i en legestue, 

hvor deltagerne skal beskrive deres trivsel på en skala fra et til ti. Ved projektets begyndelse 

og nu. En dagplejer fortæller, at da projektet begyndte  sagde hun vist 8. Og det gør hun også 

nu, men det er en anden slags 8-tal. Og havde man spurgt hende undervejs, havde hun nok 

sagt 4.   

Sammenfatning: 
ADIS kan styrke legestuegrupperne som kollegiale fællesskaber.  

Spydspidsfunktionen er sammen med pædagogen vigtig for processerne, og ADIS indebærer 

nye funktioner for dagplejepædagogerne.  

Forsøg på at styrke grupperne kan også aktualisere latente konflikter.  

Uddannelse og viden 
ADIS kan bidrage til uddannelse af dagplejen ved at etablere strukturer og metoder, der 

skaber rum for faglig samtale. Det drejer sig blandt andet om at styrke legestuegrupperne som 

læringsrum, og gennem metoder som kollegial vejledning og anerkendende narrativ 

metode/den gode historie at give dagplejerne mulighed for at udvikle eller styrke et fælles 

sprog om dagpleje, hvor hverdagserfaringer og tavs viden sprogliggøres.  

 

Sprogliggørelse af hverdagserfaringer og fælles sprog 

På spørgsmålet om, om det er vigtigt at udvikle et fælles sprog siger en dagplejer:  

”Ja. Det tror jeg, .. ja. Det er det. Men det tror jeg godt man som dagplejer kan miste. Fordi 

du går med de børn her, ikke også, og der behøver du ikke sætte noget sådan - fine faglige 

ord på noget som helst. Men så lige pludselig så skal vi til det også i læreplaner. Så skal vi til 

at lære at formulere os. Og det tror jeg der er mange der har svært ved. Det er der rigtig rigtig 

mange tror jeg faktisk. De ved det hele inde i hovedet. Det er jeg ikke i tvivl om. Og i maven 

og kan fornemme.  Men lige få det ud med ord og få det ned på papiret, det er bare svært for 

en dagplejer tror jeg. Og det er nok også derfor de der læreplaner, at folk de.. ÅH NEJ, nu 

skal vi sætte ord på, nu skal vi virkelig til at tænke., Selv om, - de gør det jo.”  

 

Dagplejeren refererer her til pædagogiske læreplaner som et systemkrav, der er med til at 

rette opmærksomheden mod nødvendigheden af at udvikle et fagligt sprog om dagpleje. 
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I ADIS er der et stort fokus på sprogliggørelse af hverdagserfaringer. Og det kan der være 

mange gode grunde til: Dybbroe skriver i sine analyser af dagplejeuddannelse for mere end ti 

år siden, hvordan dagplejernes hverdagserfaringer ikke integreres i dagplejeuddannelse,  og 

hun siger at det er med til at forstærke det dilemma, hun kalder dagplejens akilleshæl: At 

dagplejearbejdets karakter hvor intimiseringen er en kernekvalifikation gør det vanskeligt at 

”objektivere” arbejdet, at se på det udefra og dermed at kunne reflektere over arbejdet og 

udvikle praksis.  

 

Det kan stadig være svært for dagplejerne at få øje på deres praksis og at tale om den. En 

spydspids fortalte mig, at da hun foreslog sin gruppe at lave  ”den gode historie”, svarede en 

af dagplejerne hende: ”Jeg har ikke noget godt at fortælle. Jeg gør jo bare, som jeg plejer.”  

 

Samme spydspids fortæller, at den kollegiale vejledning er nemmere, fordi den tager 

udgangspunkt i et dilemma eller problem. Det kan være nemmere at tale om, end at tale om 

det man gør godt. Men heller ikke her er det helt enkelt, og en dagplejer mener at det let bare 

bliver det samme og det samme. Det generelle billede er dog, at når de fysiske og 

organisatoriske rammer er i orden og når dagplejerne kommer i gang med den kollegiale 

vejledning, så bidrager den til at dagplejerne får øje på deres hverdagsdilemmaer som så kan 

gøres til genstand for refleksion i gruppen. 

 

Et eksempel fra en kollegial vejledning:  

En dagplejer har problemer med et barn, der ikke vil sove til middag. Forældrene anser det 

ikke for at være et stort problem, for i deres hverdag betyder det, at barnet så sover lidt mere 

om natten. Dagplejeren mener nu stadig at det vil være bedst, hvis barnet sover til middag. 

Både for at få hverdagen i dagplejen til at hænge sammen, og fordi det er hendes erfaring, at 

et så lille barn har godt af at sove til middag. Dagplejeren taler med dagplejepædagogen om 

det, og de forfølger forskellige hypoteser om, hvorfor barnet ikke vil sove. Er det noget med 

ørerne, er han ked af at være i dagpleje, eller er der andet, der kunne begrunde at han ikke kan 

sove.  

Dagplejeren fortæller i den kollegiale vejledning om, hvad hun har prøvet og beskriver 

dilemmaet med at få barnet til at sove og med forældrene, som ikke anser det som så vigtigt, 

som hun og pædagogen gør. 
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I spørgerunden uddybes dilemmaet og i runden med kollegiale råd får dagplejeren dels 

bekræftelse fra sine kolleger på, at hun gør det rigtige, og dels får hun nogle konkrete råd. En 

kollega foreslår for eksempel at hun får forældrene til at give drengen en nattrøje med, som 

moderen har sovet med, og lader drengen sove med den. Pågældende dagplejer har gode 

erfaringer med den metode.   

 

Dette er på en måde et typisk moderne dilemma, hvor de professionelle skal agere mellem 

faglig viden og erfaring og forældrenes ønsker og behov.  Faglig autoritet er ikke nok, men 

skal forhandles med forældrene som brugere.  

 

Og det illustrerer også karakteren af dagplejefaglighed og -viden, som både er videnskabelig 

viden om børnepsykologi og pædagogik, men som også er meget konkret som at vide 

hvordan man får et barn til at falde i søvn. Og som er praktiske faglige skøn i den enkelte 

situation, hvor forskellige hensyn skal afvejes. Og det er viden, der er vanskelig at sætte på 

formel, men som kan komme i spil, deles og udvikles hvis der etableres tid og rum til, at det 

kan finde sted, rutiner der understøtter den faglige refleksion og nogle stærke dynamoer til at 

sætte det i gang.  

 

Endvidere illustrerer eksemplet de forskellige måder, kollegial vejledning kan indgå i 

dagplejernes læring på: Dels ved konkret at få talt om eventuelle problemer og få kollegiale 

råd.  Dels ved at styrke rutinerne og fællesskabet så man faktisk bruger det til 

problemløsning. Og dels ved at den kollegiale vejledning kan få den enkelte til at få øje på og 

objektivere sin egen praksis.  Hvilket er en forudsætning for faglig refleksion.  

 

Og endelig viser eksemplet også, at erfaringsbaserede læringsrum er vigtige for dagplejernes 

læring, men at de ikke kan stå alene men må suppleres med andre slags viden. For eksempel 

pædagogisk viden.  

 

Mangfoldighed 

Dagplejefaglighed og -viden består således af forskellige slags viden og praksis. Og 

forskellige dagplejere vægter forskellige videnformer højere end andre. Nogle taler hyppigere 

om deres arbejde i pædagogiske termer, nogle i praktiske termer og nogle bruger overvejende 

et omsorgssprog. Og noget af det jeg har fundet særligt markant i ADIS, er hvordan det 
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fremhæves som betydningsfuldt, at dagplejerne er forskellige. Faglig rummelighed og 

anerkendelse af forskellighed synes at være et vægtet princip.  

 

Man kan vel spørge, om mangfoldigheden er under pres?  

Som vi så lige før handler professionaliseringsbestræbelser også om at stræbe efter 

samfundsmæssig anerkendelse, og det sætter måske nogle rammer for, hvordan 

dagplejefaglighed kan og vil udvikle sig. Dagplejefaglighed udvikler sig i et samfund, hvor 

forskellige former for viden og praksis nyder anerkendelse. Og hvor de opgaver, fx dagplejen 

skal løse, også er med til at definere særlige måder at være dagplejer på.  

 

Et eksempel fra den pædagogiske forskning er Jensens undersøgelse af udsatte børn i 

dagplejen. Her fremskrives teoretisk nogle måder at være dagplejer på som mere ”egnede” til 

at løse en samfundsmæssig opgave med at bryde den sociale arv end andre. Jensen beskriver 

forskellige måder at være dagplejer på. Jeg mener man skal være forsigtig med sådanne 

analytiske kategorier, fordi man let forfalder til at få mennesker til at passe ind i dem. Og det 

er der stort set aldrig nogen der gør. Men de kan hjælpe os til at se nogle forskelle i måder at 

tale om dagplejefaglighed på. Jensen belyser nogle forskelle i dagplejernes faglige 

orienteringer blandt andet i forhold til to principper som hun kalder det tryghedsskabende 

princip og det kompetencefremmende princip. Det ligner en hel del Schultz-Jørgensens 

skelnen mellem dagplejen som en hjemlig pasningsform med hverdagens umiddelbarhed og 

dagplejen som en lille institution, med pædagogisk tilrettelagt påvirkning af barnet.  

 

Det tryghedsskabende princip er ifølge Jensen karakteriseret ved, at hjemlighed, ro 

regelmæssighed og tryghed er bærende værdier. Og det andet princip, det 

kompetencefremmende, er karakteriseret ved at der er fokus på at stimulere børns udvikling 

og læring, personligt, social og intellektuelt.   

 

Jeg spurgte før, om mangfoldigheden i dagplejen kan opretholdes, når dagplejen 

professionaliseres? Jeg vil mene den er under pres. Både ”udefra” når særlige former for 

arbejde og viden nyder større samfundsmæssig anerkendelse end andre, og ”indefra” i 

dagplejernes egen kamp for anerkendelse. For dagplejerne er ikke upåvirket af de forskellige 

måder at tale om dagplejefaglighed på:  
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Jeg talte med en dagplejer om det med forskellighed. Hun fortalte, at de på kurset havde talt 

om, at det var OK, at dagplejerne var forskellige. Men dagplejeren tvivlede på, at det faktisk 

forholder sig sådan: 

 

”Men jeg tror bare i dag, at folk også tænker, en rigtig dagplejer, det skal være en der laver 

noget med børnene fra de kommer til de går.”  

Og det man laver, skal helst være synligt, så man kan fortælle forældrene om det om 

eftermiddagen. Denne dagplejer fortæller, at man godt som dagplejer kan have lidt dårlig 

samvittighed når man ikke kan præstere noget synligt. Hvis man har siddet på stuegulvet en 

hel formiddag sammen med børnene, hvor der ikke sker noget, hvad skal hun så sige om 

eftermiddagen til forældrene?  

Sammenfatning 
 

Læringsrum i legestuegrupperne kan bidrage til udviklingen af en særlig dagplejefaglighed, 

hvor dagplejernes hverdagserfaringer bliver sprogliggjort.   

Dagplejefaglighed er præget af mangfoldighed, med forskellige styrende værdier og 

principper.  

Mangfoldigheden er under pres.   

Subjektiv identifikation med professionen 
ADIS og udviklingen i dagplejen generelt stiller nogle særlige muligheder til rådighed for, 

hvordan man kan være dagplejer. Og på trods af idealet om rummelighed og anerkendelse af 

forskellighed vil jeg hævde, at der i dag er nogle måder at være dagplejer på, som nyder 

større anerkendelse end andre. Nogle dagplejere kan i højere grad end andre identificere sig 

med den udvikling, dagplejen er i.  

 

De dagplejere, der i højest grad synes at identificere sig med udviklingen, eksempelvis krav 

om synliggørelse, og med de muligheder ADIS stiller til rådighed, er for en dels 

vedkommende kvinder der har været på arbejdsmarkedet og som måske har forladt et job, de 

var glade for, for at blive dagplejer. Ofte af hensyn til familiens hverdag. For dem er det 

betydningsfuldt at blive synlige  og at blive set som fagpersoner i udvikling. Jeg har tidligere 

refereret til en dagplejer, der fortalte, at ADIS gav hende en følelse af at være med i den 
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virkelige verden. Det er kvinder, der ikke alene vil identificere sig med rollen som mor, men 

som vil anerkendes som professionelle, der lærer nyt, der har et videngrundlag og en praksis, 

de kan vise frem og begrunde fagligt:  

 

”Det giver anerkendelse, når medierne er interesserede i det, når de hører om at vi gør ting 

for børnene, at vi ikke bare sidder og drikker kaffe. At vi gør noget, og udfordrer dem”. 

 

”Den gode dagpleje er også en dagpleje, der er synlig: At vi er synlige i medierne også. At vi 

ikke kun er dagplejere, men også har noget at tilbyde fagligt.”  

 

”Vi skal vide hvad vi gør. Så de kan sige ”det er det, de kan i dagplejen.”” 

 

Arbejdet med læreplaner giver også mulighed for at dagplejerne kan udvikle en fagidentitet 

som fjerner sig fra ”bare” at være dagplejer: En dagplejer fortæller, at arbejdet med 

læreplaner ”giver en et større fokus. I stedet for [du] bare [er] dagplejer, så er der lige 

pludselig mening bag og noget forståelse for hvorfor vi gør som vi gør. Vi har løftet niveauet 

for hvad dagpleje er ved at arbejde med de her ting. Det har højnet kvaliteten.”  

 

Det ser ud til at udviklingen og de nye muligheder, den giver, har en stærk appel til nogle af 

dagplejerne. Og at den gør det muligt for dem at distancere sig fra en traditionel dagpleje, en 

”bare” dagpleje. Måske det også skal ses som led i en stræben efter anerkendelse som 

individer, der ikke alene identificerer sig med børnepasning og moderskab, men også med 

faglig udvikling og samfundsmæssigt anerkendte viden- og praksisformer.  

. 

”Jeg vil godt love dig for, der gik eddermademe længe før jeg til fester og sammenkomster 

sagde, at jeg var dagplejer. Jeg syntes det var nedværdigende og folk de var næsten så de 

løftede brynene. Det har jeg oplevet masser af gange. Men i dag siger jeg med stolthed i 

stemmen, at jeg er dagplejer. Jeg siger at jeg gør karriere inden for de bløde værdier.”   

 

Men samtidig er der også kvinder, der har mere vanskeligt ved at identificere sig med de nye 

måder at være dagplejer på. Dagplejere som eksempelvis mener, at der var mere vigtige 

måder at bruge pengene og dagplejernes tid på end et projekt som ADIS. Som identificerer 

sig med en dagplejefaglighed som er mere konkret og praktisk og mindre teoretisk og 

skriftlig. Som hellere vil have praktiske kurser end ”alt det der skriveri”. Som synes det er 
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synd, hvis dagplejen forandrer sig for meget: ”Det jeg sætter mest pris på ved dagplejen, det 

er lige netop at det er mødre (…) Men jeg kan da godt se, at der er nogle der synes, vi skal 

være nogle kloge åger alle sammen”.  

 

Der er dagplejere, som ikke kan identificere sig med professionsudviklingen og med 

udviklingsidealet. Også dagplejere som er afholdt af både børn, forældre og kolleger. Og man 

bør vel overveje, hvordan man kan understøtte, at gode dagplejere, som er ”gode” på andre 

måder end dem, der er mest anerkendte, også fremover kan findes i dagplejen.   

Sammenfatning 
Nogle dagplejere kan i høj grad identificere sig med de nye måder at være dagplejer på, som 

ADIS tilbyder.  

Andre har mere vanskeligt ved at identificere sig med professionsudviklingen.  

Dette udelukker ikke, at man er afholdt blandt børn, forældre og kolleger.  

Perspektiver og refleksioner 

Jeg har I ADIS mødt en vis forsigtighed i forhold til at tale om professionalisering af 

dagplejen. Og det er en forsigtighed, der går igen andre steder, eksempelvis i Schultz-

Jørgensens bog DAGPLEJEN fra 2006.   

 

Spørger man dagplejerne om, hvad de tænker om professionalisering af dagplejen, møder 

man ikke nødvendigvis samme ængstelse. Jeg har spurgt nogle af dagplejerne, og en siger 

”det er da en god ide” i håbet om, at det så også betyder mere uddannelse. En anden siger ”Vi 

er da professionelle.”.  

 

Spørgsmålet er vel, om man kan tale om professionalisering som noget der kan vælges til 

eller fra. Der rettes i stigende grad opmærksomhed mod dagplejen som del af et 

samfundsmæssigt børnepasningstilbud, og det sker både gennem lovgivning, fx om 

læreplaner, gennem forskning, fx om dagplejens muligheder ift pasning af udsatte børn, 

gennem kommunernes ønsker om at sikre valgmuligheder for forældre, og gennem 

udviklingsprojekter som ADIS. Professionalisering er del af moderniseringen af den 

offentlige sektor og kan som sådan ikke vælges til eller fra. Professionalisering sker. Og 
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ADIS er led i professionaliseringen. Det interessante er, hvordan det sker og hvad 

professionaliseringen fører med sig – af virkninger og af ”bivirkninger”.  

 

Jeg har talt om professionaliseringsprocesser som det at stræbe efter samfundsmæssig 

anerkendelse, at organisere sig kollektivt, at være uddannet og have selvstændigt 

videngrundlag, og at den enkelte kan identificere sig med professionen og den retning, 

professionen bevæger sig i. 

  

Jeg har talt om, at der i professionaliseringen er en masse muligheder. Muligheder for at 

dagplejen kan blive mere kendt og anerkendt som del af et samfundsmæssigt tilbud om 

børnepasning, og muligheder for dagplejerne for faglig udvikling, faglige fællesskaber og 

faglige identiteter.     

 

Men der er også nogle mulige bivirkninger: Udviklingen kan også medføre en eksklusion af 

de dagplejere, der har sværere ved at identificere sig med de nye krav om synliggørelse, 

italesættelse af faglighed, og krav om at være i stadig udvikling.  

 

Skal man beholde de dagplejere, der ikke lever op til tidens krav om omstillingsparathed og 

livslang udvikling, men som af den grund godt kan være gode dagplejere, kan det være 

nødvendigt med ekstra opmærksomhed på, at udviklingsprojekter og udviklingen som sådan 

også kan virke ekskluderende på nogen.  

 

Det mit indtryk, at den udfordring i ADIS er blevet og bliver håndteret blandt andet med 

professionalisme (!), omtanke, en god portion humor og lidt anarkisme. Og de dagplejere, 

som har fået mest ud af ADIS er ikke nødvendigvis dem, der slavisk følger opskrifterne. Men 

også dem, der bruger ingredienserne til at lave deres helt egen ret.  

 
Jette Thuesen, 14.6.2011 
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