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Samtale
Evaluering

D a n m a r k s  P æ d a g o g i s k e  U n i v e r s i t e t



Autodidaktismen er over os. Det har næppe undgået de fleste

professionelles opmærksomhed, at idéen om læring er over os.

Men de færreste har gennemtænkt konsekvenserne heraf. I takt

med at vejledningen bliver fagenes dronning, overtager den kom-

petente person rollen som det organiserende centrum for uddan-

nelse og udråbes som mester for egen læring. Det stiller krav til

den enkelte persons talent for selv at gøre brug af en vejleder og

tilegne sig attraktive kompetencer. Det er et radikalt skifte; fra at

lære noget af nogen til at blive dirigeret til at lære af sig selv – self-

directed learning hedder det i moderne jargon. 

I evalueringen af pædagoguddannelsen i foråret 2003 er de

mulige konsekvenser af dette skifte prisværdigt åbenbaret: »Hvad

er det, der gør, at nogen vurderes til ikke at være egnede som

pædagoger – er det de faglige kvalifikationer eller personlige egen-

skaber/kompetencer, der ikke lever op til kravene? (…) hvis det er

de faglige kvalifikationer, der halter, er det undervisning og eksa-

miner, der skal gribes fat i, og hvis det er de personlige egenskaber

eller professionskompetence, der er problemet, er det snarere vej-

ledning og praktikgodkendelser, der skal strammes op. Og I sidst-

nævnte tilfælde må man nok erkende, at det er vanskeligt, for ikke

at sige umuligt, at opstille krav.« 

I øjeblikket ventes utålmodigt på undervisningsminister Ulla

Tørnæs’ svar i form af et samlet forslag til en ny lærer- og pæda-

goguddannelse. Men hvis det bliver en udgave af tidens svar, så

kommer vægten til at ligge på hin enkeltes læring. Det betyder, at

virksomhedslederes krav til at få udført et stykke arbejde på et be-

stemt niveau bliver sekundært, da ingen i selvlæringens tidsalder

arbejder, men realiserer sig selv i sit job eller sin uddannelse. Et tra-

ditionelt uddannelsessystems sammenbrud truer.

Traditionen er, at det er ’systemets’ ansvar at stille de studerende

over for de samme videnskrav og eksaminere heri. Aftagerne af de

uddannede kan så komme i den situation, at de – og deres orga-

nisationer – stillede krav om opdatering af arbejdskraftens kvalifi-

kationer, når skolevisdommen viser sig utilstrækkelig for at udøve

Selv-lærd

faget kvalificeret. Modsat er tidens krav, at det er personens eget

ansvar at tilegne sig de attraktive kompetencer gennem læring. Det

betyder, at uddannelsesinstitutionernes rolle bliver at tilbyde mu-

ligheden – for eksempel vejledning - for at tage ansvar. De profes-

sionelle gør sig følgelig til en del af en servicesektor, hvor de som

en slags moderniseret ‘tyende’ begynder med at spørge den stu-

derende: ’Hvad kan jeg gøre for dig? Hvor ønsker du dig hen med

din læring?’. Dermed fuldbyrder læreren skiftet fra ensliggørende

videnskrav til forskelliggørende kompetenceudvikling. Det betyder,

at vi vil se studerende og aftagere tænke opnåelse af egnethed på

egensindig vis: Talentfulde studerende vil tilegne sig kompetencer

– eventuelt på en uddannelsesinstitution – og så få certificeret sine

kompetencer et eller andet autoriseret sted. Og aftagerne vil drage

omsorg for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling ud

fra, hvad der synes umiddelbart afsætteligt, for eksempel i forhold

til forældrenes umiddelbare krav til elevernes skolegang.

Problemerne ved idéen om selvlæring er gamle og erfarede,

men i en hurtig, ung og uerfaren tid bliver andres erfaringer uhørte.

Til sidst nogle erfaringer fra en ung som er blevet ældre: Ikke alle

er lige talentfulde ud i at lære selv, og de bliver ladt i stikken i den

selvdirigerende lærings tidsalder. Uddannelse er jo groft sagt kom-

pensation for talent; ikke mindst en kompenserende indsats for, at

ikke alle og ikke alt kan læres ved egen indsats. Ligesom en per-

son gør en indsats for sine særlige interesser, så drager en virk-

somhed omsorg for sine særinteresser. Begge perspektiver er be-

grænsede. Et klogt og afbalanceret samfund må fastholde viljen til

at ensliggøre videnskrav af almen relevans. Måske er de verse-

rende idéer om læring – det vi passende kunne kalde læringsdis-

kursen – blæst bort inden længe. Alene af den grund kan det som

lærer være vigtigt at besinde sig på, at man ikke skal give afkald på

idéen om at afhjælpe de lærendes afmagt og vigtigt fortsat at have

viljen til at intervenere og hævde, hvad der er relevant at lære. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Kommentar: Hvad evalueringer dog

kan bruges til ...

Evalueringen af pædagoguddannelsen

udløste i foråret en omfattende debat

om, hvem der har ansvaret for børneop-

dragelse: Familien eller pædagogerne.

Lektor Inge M. Bryderup gør op med my-

ten om opdragelse.

Evaluering er død – længe leve 

evaluering

Det er umuligt at være imod, for hvem

tør sige, at de ikke gerne vil gøre det

bedre. Der kan dog være gode grunde til

at være kritisk over for evaluering, mener

Susan Wright, Danmarks Pædagogiske

Universitets nye professor i pædagogisk

antropologi.

Kunsten at være langsom i det

korte møde

Omsorg er et livsfænomen og på den

måde ikke til at komme uden om. Men

omsorgen har trange kår i en tid, hvor

produktivitet og effektivitet har overtaget

scenen, mener sygeplejerske og filosof

Kari Martinsen fra Universitetet i Bergen.

Samtale som ideal – ikke idyl

I kommunikationssamfundet er samtalen

idealet. Samtalen er sjælden, men når

den finder sted, kan den forandre os for

altid. Filosof Arno Victor Nielsen efterlyser

en samtalefilosofi, der kan forklare de

tegn i tiden, der peger i retning af et

samtalesamfund.

Find det rigtige spørgsmål 

Sokrates’ filosofiske principper for per-

sonlig stillingtagen skal inspirere lærere

og elever på en skole på Nørrebro til at

afklare deres værdigrundlag. Skolen har 

engageret Finn Thorbjørn Hansen fra

Danmarks Pædagogiske Universitet for at

finde ind til, hvad elever og lærere har til

fælles trods etniske forskelle.

Chat – mellem intimitet og distance

De færreste forældre har begreb om,

hvad der foregår, når deres børn går på

chatten. To forskere fra Danmarks Pæda-

gogiske Universitet har i hver deres 

undersøgelse kigget børnene over skul-

deren for at se, hvad der trækker ved det

nye medie.

Klasseværelset er et arnested for

demokrati

Skolen er et demokratisk lærested, hvor

læreren spiller en særdeles vigtig rolle i

at klæde eleven på til at indgå i et flerkul-

turelt, demokratisk samfund. Det mener

Irene Christiansen, nyudnævnt adjunkt

ved Danmarks Pædagogiske Universitet.



Samtale som ideal – ikke idyl

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Vi sidder over for hinanden i haven ved Institut for

pædagogisk filosofi, en mindre rød murstensbyg-

ning i tre etager ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet. Jeg med min båndtager og Arno med sine

ark med egne notater og udklip fra bøger og inter-

net. Papirerne omhandler pædagogik, medier og

konversationskunst. Om de store filosoffers bud på

samtalens natur. Navne som Ricœur, Habermas og

Heidegger, den sene Wittgenstein og frem for alt

Gadamer går igen flere steder.

Men det er ikke her i solen på bænken i haven,

historien begynder. Det startede med, at jeg sendte

en mail til Arno Victor Nielsen, hvor jeg spurgte, om

han havde lyst til at medvirke i en artikel i Asterisk

om ‘samtaler’.

Halvanden time efter lød svaret, at det ville han

gerne. Han forklarede samtidig, at han var tilhænger

af at være ordentlig forberedt, og nu, hvor vi mødes

tre uger efter, er de 17 tætskrevne sider det fysiske

bevis på hans forberedelser.

Det var egentlig meningen, at interviewet skulle

handle om den hyggelige samtale, hvor ingen mod-

siger hinanden af frygt for at ødelægge den gode

stemning – den vellykkede konversation med svi-

germor er vel det bedste eksempel på den form for

dialog. Men Arno Victor Nielsens skanning af filoso-

fiens kilder har givet ham en erkendelse, han ikke

havde ventet – og det bliver derfor interviewets ud-

gangspunkt:

»Det har været en øjenåbner for mig at opdage, at

der næsten ikke findes en samtalefilosofi. Al den fi-

losofi, som især pædagoger elsker, nemlig eksi-

stensfilosofi, handler om mennesker, der møder hin-

anden. Men det handler ikke om at samtale med

hinanden. De franske filosoffer Maurice Merleau-

Ponty og Paul Ricœur har ingen samtalefilosofi. Jür-

gen Habermas, der lavede kommunikationsfiloso-

fien, har ikke skyggen af en samtalefilosofi. Jeg har

ikke bemærket det tidligere, men det er interessant,

at der kun findes ganske lidt om samtalen inden for

filosofi,« siger Arno Victor Nielsen.

Mere end meddelelser

Fælles for de fleste filosofiske bidrag er, at de beteg-

ner kommunikation som sproghandlinger, men de

mangler at begribe selve interaktionen. Forklaringen

kan ifølge Arno Victor Nielsen være, at filosofferne

selv ikke er fortrolige med samtalen.

»De docerer, og det på trods af at det at tænke er

at føre samtale med sig selv. For at være en god filo-

sof skal man kunne føre en samtale med sig selv, og

det kan de færreste. Tænker man efter, kræver det

en selvobjektivering af enorme dimensioner. Derfor

er jeg glad for, at jeg er blevet præsenteret for emnet

samtale – fordi det har givet mig noget at tænke

over«.

Ifølge Arno Victor Nielsen fastslog Martin Heideg-

ger, at sprogets egentlige væsen er at samtale. Hei-

degger mente, at sprog kan bruges til at kommuni-

kere eller informere med. Men en samtale handler

om mere end at informere eller kommunikere, for-

klarer Arno Victor Nielsen.

Til sammenligning udviklede den østrigske eksi-

stensfilosof Karl Jaspers noget, der minder om en

samtalefilosofi, fordi han bestemte forholdet mel-

lem to personer i en samtale som en kærligheds-

kamp, hvor det ikke handlede om at blive enige –

men om at kæmpe med hinanden. Helt så langt er

Paul Ricœur ikke nået, mener Arno Victor Nielsen. 

»Ricœur ville gerne være samtalefilosof ved at kri-

tisere strukturalismen, der mente, at mennesket

bare var talemaskiner. Ricoeur indvendte, at det var

subjekter, der talte – det talende subjekt. Men Ri-

cœur kender ikke til samtalen. Han kender kun tilta-

len, han taler til nogen, og det kvalificerer det ikke til

at være en samtale,« siger han og fortsætter:

»En virkelig samtalefilosofi finder vi hos Hans

Georg Gadamer. Han citerer et sted digteren Hölder-

lin: ‘Seit ein Gespräch wir sind’ (Vi er en samtale).

Descartes’ berømte udsagn ‘cogito ergo sum’ (Jeg

tænker, altså er jeg) erstatter Gadamer med ‘com-

munico ergo sum’ (Jeg samtaler, altså er jeg). Sam-

tale er ikke bare en kommunikationsform blandt an-

dre. Det er gennem samtalen, vi bliver mennesker og

finder sammen og skaber samfund.«

»Kendetegnende for samtalen er jo, at det talende

subjekt forsvinder, fordi samtale er overskridelse af

selvet. At samtale er at glemme sig selv. Det sker, når

to personer bliver ét gennem et fælles tredje ‘vi’. Det

er en selvoverskridende handling, som vi kender det

fra Bibelens pinseunder, hvor disciplene begyndte at

tale i tunger. De bliver ekstatisk delagtiggjort i et fæl-

les tredje. De taler ikke hvert deres sprog, men er for-

enede i et tredje sprog.«
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I kommunikationssamfundet er samtalen idealet. Samtalen er sjælden, men når den finder sted, kan den forandre os for altid. 

Filosof Arno Victor Nielsen efterlyser en samtalefilosofi, der kan forklare de tegn i tiden, der peger i retning af et samtalesamfund.
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Kommunikation handler om udveksling af tegn. 
Samtale er derimod noget, de færreste kan.



6

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Venner og ægtefolk

Arno Victor Nielsen mener, at i kommunikations-

samfundet er samtalen det fine, det ædle, idealet.

Snak, skænderier og kommunikation er forfalds-

former af samtalen. 

»Samtale er noget, de færreste kan. Mange men-

nesker lærer måske at kommunikere, men det er

ikke sikkert, de har evnen til at samtale. Kommuni-

kation handler jo bare om at udveksle tegn. Menne-

sker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan

bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det

er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles

projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det

handler om at lege og udforske frem for at kæmpe

for at få ret. Samtale handler om at forsøge at blive

klogere ved hjælp af hinanden.«

Som eksempel nævner Arno Victor Nielsen, at

ægtefolk ikke samtaler med hinanden. Det kan de

simpelthen ikke. Ægtefolk meddeler sig til hinanden.

Det er kun venner, der kan føre en rigtig samtale,

fordi det forudsætter en vis distance. 

»Man kan sige, at ægteskab er intimitet uden sam-

tale, mens venskab er samtale uden intimitet.«

Konversationens kunst

Historisk set er den høviske kultur ved de europæiske

hoffer fra renæssancen og frem til den franske revo-

lution det bedste eksempel på konversationskunst i

ordets bedste betydning, mener Arno Victor Nielsen.

I den høviske kultur dyrkede man samtalen, der var

værdsat som en selvstændig kunstart. Det vigtigste

var for eksempel ikke at se teaterstykker eller besøge

kunstudstillinger. Det vigtigste var at konversere om

kunsten bagefter. I den borgerlige epoke gik konver-

sationskunsten til grunde, da aviser og tidsskrifters

anmeldere overtog rollen som kunstfortolkere - og

kritikere. Resultatet blev en monologisering af kon-

versationskulturen, og offentligheden blev professio-

naliseret og kommercialiseret.

Samtalen trænger sig på

I dag taler udviklingen for, at vi bevæger os i retning

af et samfund, hvor samtalen bliver mere central,

mener Arno Victor Nielsen. I politik, pædagogik og

videnskab ser han mange tegn på, at et samtale-

samfund trænger sig på.

»Det skal vi være glade for. Det er ikke nogen

tilfældighed, at samtalekøkkenet de senere år har

været en af de store sællerter i dansk boligindret-

ning. På grund af den monologe skriftkultur havde vi

næsten mistet evnen til at lytte,« siger Arno Victor 

Nielsen.

Et eksempel på en institution, hvor samtalen kan

få en renæssance, er skolen, hvor lærerens rolle skif-

ter karakter fra klasseunderviser til en rolle som vej-

leder. Det betyder, at pædagogikken bevæger sig i

retning af, at læreren og eleven skal samtale.

»Når undervisningen skal være differentieret, er

det umuligt for læreren at undervise den enkelte

elev. Derfor bliver undervisning nødt til at blive til

samtale, hvor læreren bliver vejleder og coach. På

samme måde som vi på arbejdsmarkedet ser perso-

naleledelse gennem samtale frem for udstedelse af

ordrer, kan man sige, at den manipulative pædago-

giks periode er slut og afløses af samtalepædago-

gikken. Det er i hvert fald idealet.« 

Arno Victor Nielsen fortæller, at udsigten til, at

samtalen får en større rolle, stemmer overens med,

at vi startede med den orale pædagogik i antikken,

middelalderen og renæssancen. I oplysningstiden

blev pædagogikken bundet til skriftlige medier i

form af skolebøger og tavleundervisning. I dag giver

det ikke længere mening at binde pædagogik til

skriftmediet. I stedet fører den moderne teknologi

pædagogikken tilbage til den orale pædagogik, fordi

læsning og skrivning bliver sekundært i forhold til

kommunikation og tale.

Netop fremkomsten af nye interaktive medier be-

tyder, at der bliver sat punktum for den monologiske

tidsalder, som især bogen var eksponent for. Takket

være internettet kan alle være modtagere og afsen-

dere. Afsenderprivilegiet tilhører ikke længere de få

som i Gutenbergepokens storhedstid. Alle kan i prin-

cippet offentliggøre deres tanker og følelser på in-

ternettet – og modtage reaktioner fra andre.

Også i videnskabens verden vil der komme flere

eksempler på videnskabelig produktion gennem

samtale, mener Arno Victor Nielsen. For eksempel

var Gilles Deleuze og Félix Guattari sammen om at

skrive hovedværket ’Hvad er filosofi?’ 

»Det, vi læser i bogen, er de to filosoffers samtale.

Bogen er springende og associativ og dermed ikke

opbygget efter de gængse regler for, hvordan man

strukturerer en tekst,« siger Arno Victor Nielsen, der

mener, at det giver mening at arbejde på den måde. 

»Den egentlige videnskabelige proces ligger i

samtalen med kollegerne, hvor man får idéer til for-

søg, som man efterkontrollerer og publicerer. Det

kreative opstår i samtalen med kolleger i forskerfæl-

lesskaber.«

Taler som en bog

Samtalen, dialogen og mundtligheden hører dog

fortsat til undtagelserne i videnskabens verden, hvor

skriftkulturen og dermed monologen stadig hersker. 

Resultatet er, at de fleste videnskabsfolk taler som

en bog, fordi de tror, at det er beviset på, at de er for-

skere, siger Arno Victor Nielsen.

»Men der jo ikke længere nogen, der lader sig im-

>

Samtale som ideal – ikke idyl

»De fleste videnskabsfolk taler som en
bog, fordi de tror, at det er beviset på,
at de er forskere.«



tagere af information, forsvinder det overblik vel,

som skriftkulturen kunne give ved at fordybe sig i et

bestemt univers eller fagområde? 

»Der har jo aldrig været noget overblik. Men fag-

idiotien viser, at eksperterne bliver dummere og

dummere, fordi de graver sig ned i snævre fagområ-

der. Befolkningen ved godt, at eksperternes udsagn

kun er sande inden for en bestemt kontekst. Det er

derfor, offentligheden forsøger at vise, at det kun er

udtryk for et begrænset perspektiv på verden, hver

gang der kommer nye undersøgelser.« 

Et farligt projekt 

Hvad angår udsigten til, at netværkssamfundet kan

udvikle sig til et samtalesamfund, erkender Arno Vic-

tor Nielsen, at han kan komme til at lyde for optimi-

stisk. Men samfundet er nødt til at gå den vej, ellers

går vi til grunde. Ekspertkulturens undergang bør og

skal føre til offentlighedens opgang, og her er sam-

talen idealet. Det betyder dog ikke, at samtale skal

være idyl – behagelig og uden knaster.

»En samtale er mere end bare at bekræfte hinan-

den. Der findes to ekstremer, der kan ødelægge en

samtale. Det ene er at ville nedgøre eller ødelægge

hinanden. Det andet er, at man blot bekræfter hin-

anden. Der findes en tredje vej, hvor man bekræfter

den anden i, at han kan blive bedre og klogere. »Hør

på mig, og så hører jeg på dig, og så flytter vi os et

sted hen, som vi på forhånd ikke har bestemt«. Det

gør naturligvis en samtale til et farligt projekt – for

tør vi overhovedet blive forandret? Det er ikke sik-

kert.«y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk
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ponere af folk, som snakker i lange indholdsløse

sætninger, som læger for eksempel gør,« siger Arno

Victor Nielsen, der mener at videnskabssamfundets

faldende status betyder, at videnskabsfolk skal blive

bedre til at tale med mennesker.

»Vi, der kalder os forskere, er nødt til at lære at tale

et menneskesprog, hvilket egentlig er et paradoks.

En forsker er netop en person, som får monopol på

et område ved at lære et umenneskeligt sprog. Selv

om statsminister Anders Fogh Rasmussen havde

sine egne motiver til at gøre op med eksperter og

smagsdommere i sin nytårstale, vil jeg gerne se det

positive i opgøret med besserwisserkulturen. Det er

en kultur, der opstod med skriften, de skriftkloge og

dem der havde monopol på at meddele sig. Den

voksende demokratisering betyder, at vi ikke gider

umyndiggørelsen. Vi ved godt, at det handler om et

magtspil, når nogle mennesker har problemformu-

leringsprivilegiet. Økonomer har for eksempel ene-

ret på en del af tilværelsen, fordi ingen andre forstår

dem. Det betyder ikke, at de nødvendigvis taler

sandt, men blot at de har fået et privilegium. Som fi-

losoffen Ulrik Beck skriver i sin bog om risikosam-

fundet, har mennesket mistet retten til at føre mo-

nologer, fordi offentligheden er blevet klar over, at

afsenderen selv er en del af risikoen,« siger Arno Vic-

tor Nielsen, der understreger, at samfundet selvføl-

gelig fortsat har behov for eksperter, der sætter sig

ind i tingene. Men demokratiseringen betyder, at

man ikke uden videre tager deres ord for gode varer.

»Det ville selvfølgelig være rart, hvis vi kunne over-

lade det til eksperter, så folk kunne beskæftige sig

med vigtigere ting. Men det kan man ikke længere.«

Hvis problemformuleringsprivilegiet betvivles, og

internettet betyder, at alle bliver afsendere og mod-

Lektor Arno Victor Nielsen

Institut for pædagoisk filosofi

Danmarks Pædagogiske Universitet

»At samtale er at glemme sig selv.«
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I sokratiske dialoggrupper skal deltagerne ikke
lære disciplinen filosofi. De skal lære at filosofere.
Blandt andet om deres egne værdier.
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Find det rigtige spørgsmål 

I snart to dage har Sokrates siddet bomstille midt

på stuebordet i en villa i Vangede og fulgt en gruppe

folkeskolelæreres forsøg på at lære at filosofere. Ad-

junkt Finn Thorbjørn Hansen fra Danmarks Pædago-

giske Universitet har medbragt den lille stenfigur af

Sokrates, fordi de ni lærere fra Heimdalsgades Over-

bygningsskole for en tid skal prøve at fungere som

sokratisk dialoggruppe. 

Dialoggruppen er et led i et værdiafklaringsprojekt

for skolen på Nørrebro, hvor halvdelen af eleverne er

af anden etnisk oprindelse end dansk. Projektet

løber frem til 2005 og skal forbedre rammerne for en

demokratisering af skolen og styrke elevernes de-

mokratiske dannelse. Målet er at undersøge, hvor-

vidt det kan ske ved at skabe et filosofisk frirum for

værdirefleksion og bevidsthed om lærernes og ele-

vernes værdigrundlag. Med andre ord skal de lære at

filosofere over de grundantagelser, som de til daglig

tager for givet.

Finn Thorbjørn Hansen er leder af projektet, og

han har bedt lærergruppen i stuen i Vangede om at

formulere den højeste værdi for skolen. Efter to da-

ges sokratisk dialog er de nået frem til en formule-

ring, hvor »den højeste værdi for Heimdalsgades

Overbygningsskole, hvor halvdelen af eleverne er af

anden etnisk baggrund end dansk, bør være at ud-

vikle ansvarlige og kritiske medborgere.«

Det lyder måske som et beskedent resultat efter

to dages diskussioner. Men bag hvert ord i formule-

ringen ligger en række fravalg og tilvalg – og adskil-

lige timers filosofiske diskussioner af, hvad der me-

nes med ‘ansvarlig’, ‘kritisk’ og ‘medborger’.

På vægge og døre overalt i stuen hænger store

plancher med indfald og konklusioner. Af plan-

cherne fremgår det hvilke andre bud på skolens

højeste værdi, der har været i spil. For eksempel »at

kunne begå sig i et samfund i forandring», »at give

eleverne udfordringer, der skaber det bedste afsæt

ude i verden«, og »at udvikle kritiske og ansvarlige

medborgere gennem faglige udfordringer«.

I realiteten er værdiudsagnet ikke det vigtigste for-

mål med dialoggruppen. Sokratisk dialog handler i

højere grad om at skabe en filosofisk samtalekultur,

og selv om seminaret nu er ved at slutte, har lærerne

tænkt sig at fortsætte diskussionerne, når de vender

tilbage til Nørrebro.

Stemningen i stuen er præget af tilfredshed og ud-

mattelse. Lærerne er enige om, at det er hårdt at

stille spørgsmålstegn ved begreber, de normalt tager

for pålydende.

»Det er interessant at opdage, hvor mange med-

betydninger vi lægger i de ord, vi bruger,« siger en af

de kvindelige lærere.

En mandlig kollega supplerer med, at det er en

udfordring at sætte ord på helt grundlæggende ting,

han aldrig har diskuteret med kollegerne før. Han

sammenligner det med en tur i Tivolis rutschebane.

»Der har været både døde perioder og øjeblikke af

ny, klar indsigt – ja visdom.« 

Nelson og Sokrates 

Det var den tyske pædagogiske filosof Leonard

Nelson, der i 1920erne udviklede den sokratiske dia-

loggruppe inspireret af Sokrates’ samtaler med folk

på torvet i det gamle Athen. Sokrates var først og

fremmest interesseret i sine samtalepartneres egne

tanker og oplevelser. Han ønskede, at folk skulle

tage personlig stilling og forholde sig kritisk til deres

eget ståsted frem for at henvise til autoriteters ud-

sagn. Men ifølge Leonard Nelson var Sokrates’ sam-

taler – trods intentionerne om det modsatte – sna-

rere monologer end dialoger, fordi Sokrates førte

ordet det meste af tiden. 

For at skabe en samtalekultur uden et mester-

elev-forhold udviklede Leonard Nelson derfor prin-

cipperne for sokratiske dialoggrupper, hvor facili-

tatoren (‘Sokrates’) blot skulle skabe rammerne for,

at samtaleparterne kunne forholde sig åbent og filo-

soferende til hinanden.

Det betyder blandt andet, at grupperne skal un-

derlægge sig en række spilleregler, som fremmer ly-

sten og evnen til at sætte spørgsmålstegn ved de

grundantagelser, deltagernes værdier er baseret på. 

Reglerne bestemmer blandt andet, at man skal

tænke selv, tænke åbent og eksistentielt – og at del-

tagerne skal hjælpe hinanden med at holde den

røde tråd.

»Det kan måske lyde lidt stift, men det virker. Reg-

lerne opfordrer – eller tvinger – deltagerne til at

tænke i nye baner, så de bryder de almindelige møn-

stre for gruppesamtaler. Et af mønstrene er, at man

almindeligvis er meget opmærksom på at finde en

løsning på et bestemt problem. Men når man filoso-

ferer, er man ikke nytteorienteret, og man tager ikke

udgangspunkt i det givne, men i det mulige. I stedet

for at finde løsninger finder man på nye spørgsmål

ved for eksempel at spørge: »Hvad forstår du ved det

begreb«, »hvorfor mener du det« og »kunne det

eventuelt være anderledes,« forklarer Finn Thorbjørn

Hansen. 

Det er især i begyndelsen af processen, at sokrati-

ske dialoggrupper har behov for spillereglerne. Ef-

terhånden som deltagerne finder ud af, hvad det vil

Sokrates’ filosofiske principper for personlig stillingtagen skal inspirere lærere og elever på en skole på Nørrebro til at afklare de-

res værdigrundlag. Skolen har engageret Finn Thorbjørn Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet for at finde ind til, hvad

elever og lærere har til fælles trods etniske forskelle.

»Filosofisk dialog handler om at kunne
gå i dybden, være tålmodig og dvæle
ved begrebernes betydninger og ud-
sagnenes tavse forudsætninger.«

>
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sige at filosofere, smider de reglerne væk ligesom et

par krykker. 

»Sokratisk dialog lægger op til en mere filosofe-

rende måde at samtale på, som går mere i dybden.

Diskussioner om for eksempel pædagogik er tit

præget af, at folk ønsker at gennemtrumfe deres me-

ning ved at overbevise andre. Filosofisk dialog hand-

ler om at kunne gå i dybden, sætte tempoet ned,

være tålmodig og dvæle ved begrebernes betydnin-

ger og udsagnenes tavse forudsætninger.«

Faldgruberne 

De senere år har Finn Thorbjørn Hansen blandt an-

det prøvet at arbejde med sokratiske dialoggrupper

på højskoler, daghøjskoler og efterskoler og blandt

børnekulturkonsulenter, skolevejledere og organisa-

tionspsykologer. Hans erfaring er, at når folk diskute-

rer eksistentielle spørgsmål, er en af de mest almin-

delige faldgruber, at deltagerne begynder på

associationstænkning. Det vil sige, at deltagerne

kommer med indfald, fordi de har fået en bestemt

association, som de fortæller til de andre i gruppen,

selv om associationen handler om noget helt andet.

En anden faldgrube er, at deltagerne hæmmer den

filosofiske tænkning ved at diskutere, hvordan tan-

kerne omsættes til praksis. Den tredje faldgrube er

at psykologisere. Det sker, når deltagerne lytter mere

efter bagvedliggende følelser og motiver end til ind-

holdet i det, der bliver sagt.

»Den psykologiserende samtale kan være fin at

bruge, hvis man har behov for at rydde spændinger

af vejen. Men ønsker man at reflektere over emner

af almenmenneskelig og eksistentiel karakter, er en

filosoferende og sagsorienteret tilgang klart at fore-

trække, fordi den når ud over det blot personlige.«

I fremtiden håber Finn Thorbjørn Hansen, at so-

kratiske dialoggrupper blandt andet kan knyttes til

en række uddannelser – for eksempel lærer- og

sygeplejerskeuddannelserne. 

»På mange uddannelser opnår de studerende et

højt fagligt niveau. Men faglig udvikling og dannelse

er ikke det samme. Dannelse opnår man først, når

man også bliver spurgt til den eksistentielle betyd-

ning af teorierne – den personlige pædagogiske filo-

sofi man som lærer eller pædagog tænker og hand-

ler ud fra. På den måde er sokratisk dialog velegnet

som supplement til den faglige udvikling, fordi den

skaber rammerne for en eksistentiel dannelsespro-

ces,« forklarer Finn Thorbjørn Hansen.

Antipædagogik

Projektet på Heimdalsgades Overbygningsskole er

støttet af Københavns Kommune, CVU København

og Nordsjælland og Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet. I løbet af efteråret får nogle af lærerne et kur-

sus i, hvordan de optræder som facilitator. Derefter

skal eleverne, der går i 8.-10. klasse, afprøve meto-

den. Ifølge Finn Thorbjørn Hansen bliver det interes-

sant at se, i hvilket omfang eleverne er i stand til at

filosofere. 

Mens lærerne blev bedt om at diskutere skolens

højeste værdi, stilles eleverne over for mere enkle

spørgsmål, som de skal forholde sig til. Finn Thor-

bjørn Hansen er dog fortrøstningsfuld – også når det

gælder om at engagere bogligt svage elever.

»Sokratiske dialoggrupper er i virkeligheden anti-

pædagogik, fordi der ikke er andet mål med meto-

den end at lære eleverne at filosofere. Erfaringerne

med børn og filosofi viser, at bogligt stærke elever,

der er gode til at finde det rigtige svar på et bestemt

spørgsmål, bliver mere usikre, når de skal filosofere,

fordi der ikke er givet noget svar på forhånd. Hvori-

mod såkaldt svage elever vågner op og viser deres

kreative sider.« 

Finn Thorbjørn Hansen fortæller, at før han be-

gyndte på projektet, var han meget optaget af, hvor-

dan sokratiske dialoggrupper kan bruges til at

Forskellen mellem diskussion og sokratisk dialog

I en diskussion vil deltagerne ofte: I sokratiske dialoggrupper skal deltagerne:

Have ret Undersøge og argumentere

Opnå et resultat Afvise resultatfiksering

Angribe og forsvare Samarbejde og tænke sammen

Overtale – koste hvad det vil Overtale og lade sig overtale

Promovere sig selv Argumentere sagligt, disciplineret og systematisk

Være dømmende Afvise antagelser

Tro at der findes et ‘rigtigt svar’ Finde det ‘rigtige spørgsmål’

Forcere tempoet Give sig god tid til at tænke

Reflektere inden for de givne rammer Filosofere ved at sætte spørgsmålstegn ved de 

givne rammer

Find det rigtige spørgsmål

>
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fremme de etniske elevers bevidsthed om egne

værdier og identitet. Hvis man udelukkende anlagde

en dansk demokratiopfattelse, ville det måske be-

tyde, at nogle værdier blev overset, fordi man ikke

havde blik for de kulturelle forskelle. 

»Men under de indledende interviews gjorde

lærerne mig opmærksom på, at de hellere så, at

man i fællesskab forsøgte at finde det almenmen-

neskelige på tværs af kulturelle forskelle. Lærerne

mente, at det ville fremme en følelse af fællesskab

og danne grobund for demokrati på en multietnisk

skole,« siger Finn Thorbjørn Hansen og henviser til,

at lærerne allerede nu overvejer at bruge sokratiske

dialoggrupper som supplement til den almindelige

projekt- og problemorienterede arbejdsform inden

for områder, hvor der ikke er noget problem eller

givne løsningssvar.

Smag for at filosofere

Der har blandt lærerne på Heimdalsgades Overbyg-

ningsskole været bekymring for, at autoritært opdra-

gede elever får svært ved at engagere sig i sokratisk

dialog, fordi referencer til autoriteter – for eksempel

Koranen – ikke er tilladt i den sokratiske dialog.

»Der kan opstå problemer, hvis man har at gøre

med unge, som er meget fundamentalistiske eller

har meget markante holdninger. Hvordan kan man

bygge bro for dem, så de også kan træde ind i det

filosofiske rum? Jeg håber, forskningsprojektet kan

give nogle bud på det,« siger Finn Thorbjørn Hansen,

der imidlertid har haft gode erfaringer med at lave

sokratiske dialoggrupper med kristne efterskoler.

»Da jeg ankom havde jeg en fordom om, at kristne

ville have svært ved at filosofere, fordi svaret synes at

være givet på forhånd. Men dér lærte jeg nyt – jeg

opdagede, at mennesker, som er optaget af det reli-

giøse, har udviklet et sprog for det religiøse og eksi-

stentielle. Så det kan være en gevinst for alle, hvis

der for eksempel er kristne eller muslimer i en dia-

loggruppe, fordi de er vant til at tænke over det

grundlæggende i tilværelsen.«

Hvad angår lærernes lyst til at fortsætte ad filoso-

fiens vej siger Finn Thorbjørn Hansen, at han tror, at

den sokratiske dialoggruppe giver lærerne større

indsigt i deres kollegers synspunkter, og hvad de selv

mener.

»Erfaringerne viser, at de får et mere nuanceret

begrebsapparat, fordi de finder ud af, at der ikke

bare findes én løsning, men at løsningerne ligger

mellem forskellige poler. Der kan også gå sport i det,

fordi man får smag for at filosofere. Man lærer at un-

dre sig og dermed åbner verden sig. Evalueringerne

viser, at lærerne bagefter får et undersøgende fæl-

lesskab op at stå. Kollegerne på lærerværelset taler

til hinanden på anden måde end de gængse strate-

giske og nytteorienterede meningsudvekslinger.«y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Finn Thorbjørn Hansen

Finn Thorbjørn Hansen, 39 år, er ph.d. og adjunkt ved

Institut for curriculumforskning ved Danmarks Pædago-

giske Universitet. Han har afsluttet kurser i filosofisk 

vejledning i Oxford og som facilitator i sokratiske 

dialoggrupper i Bruxelles og Køln.

Finn Thorbjørn Hansen har blandt andet skrevet

bøgerne ’Den sokratiske dialoggruppe’ (Gyldendal

2000) og ’Det filosofiske liv - et dannelsesideal for 

eksistenspædagogikken’ (Gyldendal, 2002). Han er

medforfatter til bogen ’Værdigrundlag og selvevaluering

på de frie kostskoler’ (DPUs Forlag, 2001).

I august skiftede Finn Thorbjørn Hansen fra Institut for

pædagogisk filosofi til en ny forskningsenhed i 

vejledning ved Institut for curriculumforskning ved Dan-

marks Pædagogiske Universitet. I forskningsenheden får

Finn Thorbjørn Hansen ansvar for udvikling af den 

filosofiske vejledningspraksis.

»Det kan være en gevinst for alle, hvis
der for eksempel er kristne eller musli-
mer i en dialoggruppe, fordi de er vant
til at tænke over det grundlæggende i
tilværelsen.«
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Chat – mellem intimitet og distance

Sexy Laila, Barbiegirl eller Loverboy? Aggressiv

sexbombe, pæn pige eller selvsikker fyr? Valget er

frit, og valget er dit, når du går på chatten, og det er

der mange børn, som gør, viser rapporten Chat: En

del af børns virkelighed. Ph.d.- studerende Anne Mo-

rin Thygesen fra Institut for pædagogisk psykologi

har på vegne af Børnerådet udarbejdet rapporten,

som ved hjælp af gruppeinterviews og spørgeske-

maer har undersøgt danske 7. klassers brug af chat.

Rapporten viser, at hvert andet barn, der går på net-

tet, chatter. Rapporten viser også, at 70% af børnene

er på nettet 2-6 gange om ugen, og det betyder, at

en betragtelig del af danske 7. klasser dyrker en

kommunikationsform, som deres forældre intet ind-

blik har i. Rapporten kan nemlig også fortælle, at bør-

nene stort set aldrig deler deres oplevelser på chat-

ten med deres forældre.

En generation bagud

»Hvis du kommer og siger, at du gerne vil spille tea-

ter sammen med vennerne, og at I skal klæde jer ud

og opføre et stykke, så klapper alle forældrene i

hænderne. Hvis du kommer og siger, at du gerne vil

spille teater med vennerne ved at chatte sammen,

og at I spiller nogle roller som Sexy Lady og siger

nogle rigtig frække replikker, så vil mange forældre

stå af og spørge ’er det her nu børnekultur’. Vi har

nogle normer for, at man må have pennevenner og

telefonvenner, men ikke chatvenner,« siger Herdis

Toft som forklaring på, hvorfor børnenes chat foregår

uden for forældrenes rækkevidde.

Herdis Toft er lektor ved Institut for pædagogisk

antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet

og har deltaget i projektet Piger og drenges medie-

brug og hverdagsliv. Over en 3-årig periode har hun

fulgt børn i 2.-4. klasse og 6.-8. klasse både i skoleti-

den og i deres fritid. Hun været med i deres daglig-

dag og lavet interviews med familierne, deres

søskende, vennegrupperne, lærerne og med hele

klassen. Hun har et godt overblik over børnenes me-

dievaner og kan konstatere, at når det gælder chat, 

er forældrene ‘en generation - eller mere - bagud.’

På opdagelse i identiteten

Det teknologiske efterslæb er dog kun en del af for-

klaringen på forældrenes udelukkelse. En væsentlig

pointe med chatten er nemlig muligheden for at

blive en anden end den, man almindeligvis er, og

den mulighed er selvsagt svær at udleve, når mor

kigger med over skulderen. Alene eller sammen

med en kammerat kan børnene imidlertid udforske

nye sider at sig selv:

»At chatte giver mulighed for at gå på opdagelses-

rejse i identiteten. Børnene prøver forskellige sider af

sig selv af, som der ikke er muligheder for i den al-

mindelige hverdag. De kan prøve et andet køn af og

få andre reaktioner på det. Det er en mulighed, som

man ikke rigtigt har ellers, i hvert fald ikke mens man

er så ung,« siger Anne Morin Thygesen.

At ændre på parametrene alder og køn er de mest

almindelige måder at eksperimentere med identite-

ten på. Men man kan også forsøge sig med en an-

den personlighed. Den stille dreng, kan forsøge sig

som udfarende og aggressiv provokatør, eller klas-

sens klovn kan prøve sider af sig selv af uden at lade

sig begrænse af den rolle, han er fastlåst i i skolen.

Og så hjælper anonymiteten ofte med at give mod

til de måske pinlige spørgsmål, man går og brænder

inde med:

»Anonymiteten giver mulighed for at stille dumme

spørgsmål. Det gør nemlig ikke noget, at du bliver

rød i hovedet, når du stiller spørgsmålet, for der er

ikke nogen, der kan se det. På samme måde er der

heller ikke nogen, der kan pege fingre af dig, hvis du

ikke lige får det formuleret på den rigtige måde, el-

ler hvis du afslører, at du ikke ved så meget om f.eks

sex,« fortæller Anne Morin Thygesen.

Tempoet er det afgørende

De første forsøg på chatten er ofte hårdt arbejde.

Små børn og begyndere kæmper møjsommeligt

med sproget, skriver sætningerne helt ud og tjekker

retskrivningen, inden beskeden sendes af sted. Og

det er netop denne tidskrævende fremgangsmåde,

der adskiller novicerne fra de garvede chattere, for

på chatten er tempoet det afgørende:

»Det er med chat som med fodbold. Man starter i

puslingerækken og så avancerer man. Først skal man

lære teknikken, og et af de vigtigste krav ved chatten

er, at der skal være et vist tempo. Man skal være sik-

ker og kort i replikken. Chatreplikker må helst ikke

fylde mere end en halv linie på skærmen, ellers går

chatten død. Det er en øvelse i at være hurtig og at

gøre opmærksom på sig selv,« fortæller Herdis Toft.

For dansklærere og andre med hang til korrekt og

varieret sprogbeherskelse er dette ikke gode nyhe-

der, for chatten respekterer ikke de gængse sprog-

normer, ja den sætter ligefrem en ære i at overtræde

dem.

»Hvis man har forestillingen om en norm, og at

den gælder al skrift, så vil chatten ødelægge den,

fordi den imiterer talesproget. Hvis man skriver chat

som skriftsprog, er man afsløret som dårlig chatter. I

den forstand bryder chat med normen om, at der

skal være tydelig forskel mellem tale og skrift. I chat-

ten vil al den eftertanke, som skriftsproget har, blive

sat ud af kraft, for refleksionen vil slå chatten ihjel.«

Spørger man børnene, vil en del af dem ifølge

Herdis Toft fortælle, at chatten har gjort dem til

bedre skrivere og læsere. De, som tror, at chatten

kan udvikle børns sprogsans og skriftlighed, bør

imidlertid ikke nære for store forhåbningre til chat-

ten på dette område. At betragte chatten som en

De færreste forældre har begreb om, hvad der foregår, når deres børn går på chatten. To forskere fra Danmarks Pædagogiske

Universitet har i hver deres undersøgelse kigget børnene over skulderen for at se, hvad der trækker ved det nye medie.
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arena for sproglig ekvilibrisme er nemlig at gå helt

fejl af fænomenet. Det, det i virkeligheden handler

om, er fællesskab.

»Undersøgelser af ungdomssprog viser, at de en-

kelte replikker, som hver for sig ser dybt simple ud,

tilsammen giver en kontekst, hvor man bekræfter

hinanden i, at man er et fælleskab. Det handler ikke

om at udvikle sproget, det handler om gennem spro-

get at udvikle sit eget fællesskab med andre. Det har

børnene brug for i puberteten mere end nogensinde

ellers. Det svarer egentlig til det situerede lærings-

begreb: Det er ikke individet, der lærer af at få en be-

stemt opgave, men man lærer i en bestemt situation

sammen med andre. Så hvis man tager den situe-

rede læring alvorligt, bør man betragte chatten i en

kontekst, hvor sproget bliver en lille del af helheden,

og hvor også den enkelte chatter bliver en del af hel-

heden.«

Emma Gad på chatten

»Når børn spiller fodbold, synes vi, de er meget so-

ciale, det er teamwork, men i princippet er det det

samme på chatten. Det er samarbejde at få skær-

men til at rulle godt og få forløbet til at køre,« siger

Herdis Toft. Selvom man er anonym på chatten, er

det altså i høj grad en social aktivitet, og som andre

sociale aktiviteter har chatten også sine regler, for-

klarer hun:

»Man kan sammenligne det med samtale: Du kan

altid bare gå, men hvis du går uden at forklare hvor-

for, overskrider du reglerne for god samtalekultur.

Der gælder nogle sociale regler. Når du forlader mig,

siger du farvel, men du skal også lige sige noget

mere, så jeg ved, at du egentlig ikke har lyst til at gå.

Man skal lige komme med en kommentar, og de

regler gælder også på skærmen,« siger Herdis Toft og

minder samtidig  om, at der lige så ofte foregår en

social aktivitet foran skærmen:

»Der foregår noget på skærmen og foran skær-

men. Der kan sidde nogle drenge og aftale, at de

skal være nogle frække tøser. Det, der foregår foran

skærmen, er lige så socialt som f.eks. at spille ludo

eller fodbold eller hvad vi nu forestiller os er et godt

liv for børn. De kommunikerer sammen, og de over-

holder de regler, som gælder i den situation.«

Intimitet og distance

»Mødestedet for unge mennesker - det er simpelt-

hen chatten,« erklærer Janus fra 7. klasse i Anne Mo-

rin Thygesens undersøgelse. Tallene bekræfter ikke

helt denne positive vurdering af chatten, men der er

dog stadig 43% af de adspurgte børn, som svarer ja

til, at man får nye venner på chatten. Mere bemær-

kelsesværdigt er det, at 17% svarer, at de har prøvet

at møde en chatven i virkeligheden, og af dem sva-

rer 80%, at det ofte eller altid har været sjovt. 

»Flere af børnene er trætte af de fordomme, der er

omkring chat, fordi det for dem virkelig har virket og

været en effektiv måde at danne fællesskaber og re-

lationer på. En dreng i undersøgelsen formulerede

det meget pragmatisk ved at sige, at det for ham er

lettere at finde nogen med de samme interesser,

fordi det er muligt at være meget tydeligere omkring

dem på nettet,« siger Anne Morin Thygesen.

Ikke alle former for chat er lige velegnede til at

danne personlige relationer. I de offentlige chatrum,

hvor alle kan kigge med og blande sig i diskussio-

nerne, kan der være status i at være fræk og grov, at

signalere voldelighed, stærk sexualitet eller unorma-

litet. Det gælder kort sagt om at skabe en chokeffekt

for at få opmærksomhed. I de private chatrum, hvor

man selv bestemmer, hvem man vil tale med, giver

det omvendt status at være empatisk, siger Herdis

Toft. Her er det den dybe dialog og udvekslingen af

interesser, som tæller, og det er netop muligt på

grund af anonymiteten: »Hvis jeg nu begyndte at

sige noget meget personligt til dig, ville du måske

løbe skrigende væk. Men hvis vi sad og chattede,

kunne jeg gøre det, fordi du så ville kunne reagere

som en rolle,« forklarer hun. Og i sammenligning

med den spænding, der kan være i mødet med den

anonyme chatter, kan virkeligheden af og til tage sig

noget bleg ud. En pige i 6. klasse, som var erfaren

chatter og flere gange havde mødt sine chatvenner i

virkeligheden, konstaterede: »Det holder ikke i virke-

ligheden – man kender dem alt for godt.«y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Ph.d.- studerende Anne Morin Thygesen

Institut for pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Lektor Herdis Toft

Institut for pædagogisk antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Snyder du?

(Interviewer) Snyder I nogen sinde med, hvem I

er?

(Omar) Jeg gør hele tiden.

(Birgitte) Det er det sjove, (griner) at sige at man

er en hel anden, og det er man slet ikke.

(Nina) Det tror jeg næsten alle gør, der er ikke

særlig mange, der er ærlige.

(Interviewer) Hvorfor er det sjovt at lade som om,

man er en anden?

(Nina) Man kan jo ikke rigtig blive afsløret.

(Birgitte) Det er sjovt at kunne være en anden

end i hverdagen.

(Henrik) Folk kigger helt anderledes på dig, hvis

du er syv år, end hvis du er tretten år. Hvis du si-

ger, du er tretten, så reagerer folk på en helt an-

den måde.

(Interviewer) Så man får nogen andre reaktioner,

end man er vant til i hverdagen?

(Nina) Ja, men det er sådan lidt mærkeligt, at den

anden faktisk tror på alt det, man skriver, fordi de

har nok også ændret lidt på deres navn, deres

adresse og deres alder.

Kilde: Chat en del af børns virkelighed, Børnerådet 2003
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Klasseværelset er et arnested for demokrati

Tørklæde eller ej. Svinekød eller ej. Badeforhæng

eller ej. Vi elsker som bekendt vores børn, uanset om

tungen kan synge ’rødgrød med fløde’ eller ej. Bud-

skabet er såre simpelt, men kompleks er debatten

om, hvordan den danske folkeskole skal indrette sig

efter nydanske elever, og omvendt: hvordan nydan-

ske elever skal indrette sig efter folkeskolen. Alt

imens debatten jævnligt blusser op, må læreren me-

stre kunsten at skabe en hverdag, der fungerer bedst

muligt for alle parter.

Men hvordan skal læreren forholde sig til særhen-

syn og de kulturelle og etniske konflikter, som finder

vej til dagens klasseværelse? Og hvordan skal lære-

ren i det hele taget håndtere en skoleklasse som so-

cial gruppe? Det har Irene Christiansen, Bo Jacobsen

og Christina Sand Jespersen skrevet en bog om med

titlen ‘Mød eleven. Lærerens vej til demokrati i klas-

sen’ fra 2003. Bogen udgør en praktisk vejledning i,

hvordan læreren skaber et godt arbejdsfællesskab i

klassen, stiller krav til eleverne uden at være en ene-

vældig magtudøver, takler forskelle i klassen uden at

forskelsbehandle, får et konstruktivt forhold til ele-

vernes forældre og - ikke mindst - baner vejen for at

opnå demokrati i klassen. 

‘Mød eleven’ er blevet til i samarbejde mellem

Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske

Universitet og udspringer af Magtudredningens vi-

sioner om at skildre demokratiets tilstand i det 21.

århundrede, heriblandt hvordan demokratiet tager

sig ud i skolesystemet. Omtrent 4.500 spørgeskema-

besvarelser fra 4.-9. klasse, 60 interview og deltager-

observationer fra forskellige skoler rundt om i det

danske land danner det empiriske fundament for

skoledemokratiundersøgelsen, som er ét ud af knap

80 igangsatte forskningsprojekter under Magtudred-

ningen. 

Ikke et rigtigt demokrati

‘Mød eleven’ knytter an til den kvalitative del af 

skoledemokratiundersøgelsen. At demokrati er et

omdrejningspunkt for bogen, fremgår blandt andet

af det afsluttende afsnit, hvor de tre forfattere skri-

ver:

»Skoleklassen er naturligvis ikke et demokrati på

samme måde som det store samfund, hvor man

vælger sin egen regering. Men klassen er det mest

afgørende sted, hvor den opvoksende generation

forberedes til og optrænes i udøvelsen af de færdig-

heder, det indebærer at være borger i et demokra-

tisk samfund.«

At anskue klasseværelset som et arnested for den

vordende demokratiske borger er en tanke, man

genfinder i lovgivningen i folkeskolelovens paragraf

1. Her står der, at skolen skal »forberede eleverne til

medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter

i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens un-

dervisning og hele dagligliv må derfor bygge på

åndsfrihed, ligeværd og demokrati.«

Selv om ‘Mød eleven’ stiller skarpt på medbe-

stemmelse og medansvar i klasseværelset, er det en

af bogens centrale pointer, at læreren har autoritet til

at træffe beslutninger og bør stille krav i undervis-

ningen. For når man stiller krav, viser man, at man

engagerer sig i eleven, og eleven lærer at indgå i en

sammenhæng. Det fortæller Irene Christiansen,

cand.psych. og nyudnævnt adjunkt i almen psyko-

logi på Institut for pædagogisk psykologi på Dan-

marks Pædagogiske Universitet.

»Bogen står for et bud på, at det faktisk er legitimt

at stille krav til eleven, men man skal gøre det på en

ordentlig måde og ud fra nogle seriøse betingelser. I

og med at man stiller krav til eleven og går i dialog

med eleven, er man med til at opbygge og vedlige-

holde vores demokrati, så eleverne en dag, når de

bliver voksne, kan indgå i en demokratisk sammen-

hæng,« siger Irene Christiansen. 

Hun mener dog ikke, klassen skal udformes som

et minidemokrati, hvor alle beslutninger skal til af-

stemning, og hvor der er lige stemmeret. Læreren er

klassens leder, og det skal være klart for alle parter,

at læreren har den overordnede stemme: 

»Det skal være tydeligt, hvad der ligger i de for-

skellige roller. Læreren har ret til at træffe beslutnin-

ger og skal tydeliggøre det, så man ikke foregiver, at

klassen er et demokrati, hvor alle har lige stemme-

ret. Alle skal jo række fingeren op, undtagen læreren,

for der er selvfølgelig forskel på lærer og elev. Lære-

ren har ansvaret og er leder. Men 'leder' behøver jo

ikke være et negativt ord, hvis det håndhæves an-

svarligt,« siger Irene Christiansen og tilføjer, at man i

langt højere grad bør fremhæve lærerens samfunds-

mæssige betydning:

»Man bør anerkende lærerne og understrege, at

de er med til noget utrolig vigtigt. De er en del af en

større helhed. Det er jo ikke bare sådan, at dagen

skal overstås, og skolen er en opbevaringsanstalt for

børn, som man i øvrigt ikke rigtig ved, hvad man skal

gøre ved i samfundet jævnfør situationerne i vugge-

stuer og børnehaver. Børnene er fremtidens ressour-

cer,« siger Irene Christiansen og understreger, at de

demokratiske principper også skal læres i klasse-

værelset. Det kræver, at læreren formår at igang-

sætte dialoger i klassen: »Uden dialog er der ikke no-

get demokrati i klassen. Man inviterer bedre til

dialog, hvis man anerkender sin samtalepartner.

Den demokratiske lærer er en, der anerkender dem,

vedkommende omgås. Det kan i princippet også

godt være forældre, kolleger eller ledelse,« siger hun.

Selv om ‘Mød eleven’ som nævnt er en slags

håndbog for lærere og lærerstuderende, giver bogen

ikke endegyldige svar på, hvordan læreren skal un-

dervise, fortæller Irene Christiansen. For læreren må

finde sin egen stil. Men et fællestræk ved en god, de-

mokratisk lærer er, ifølge Irene Christiansen, en au-

tentisk lærer, der formår at skabe en god stemning i

klassen. »Den gode lærer behøver ikke være sprud-

lende eller eftertænksom, men der skal være en vis

form for overensstemmelse mellem ens personlige

måde at være på og ens undervisning. Og læreren

Skolen er et demokratisk lærested, hvor læreren spiller en særdeles vigtig rolle i at klæde eleven på til at indgå i et

flerkulturelt, demokratisk samfund. Det mener Irene Christiansen, nyudnævnt adjunkt ved på Institut for pædagogisk

psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet. 

»Klassen er det sted, hvor den opvok-
sende generation forberedes til at være
borgere i et demokratisk samfund.«
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skal skabe et godt arbejdsfællesskab, hvor eleverne

trives. Trivsel hænger altid sammen med indlæring.

Det er en forudsætning for indlæring,« siger hun.

At takle mangfoldighed

Ifølge Irene Christiansen er det i dag særlig vigtigt at

sætte fokus på, hvilke muligheder læreren har for at

bane vejen for at opnå demokrati i klassen, ikke

mindst fordi både skole og samfund er kendetegnet

ved stadig større mangfoldighed. I et heterogent

samfund, hvor befolkningens normer og kulturer

stritter i mange forskellige retninger, er fælles regler

og demokratiske principper som medbestemmelse

og medansvar nødvendige for at håndtere mangfol-

dighed:

»Befolkningen bliver mindre og mindre homogen,

og der bliver flere og flere forskelle. Det er naturligt,

og det er rigtigt, at det skal være sådan i et civiliseret

samfund. Der skal være plads til den enkelte, men

man skal have nogle redskaber til at håndtere, at for-

skellene bliver mere markante. Vi må have en fæl-

lesnævner, eller fælles regler, ellers kører det af spo-

ret. Så ryger vi ud i relativisme og i værste tilfælde

’anything goes’, selv dér, hvor elever skader hinan-

den,« siger Irene Christiansen og henviser med be-

grebet relativisme til den opfattelse, at normer og

værdier ikke er absolut gyldige, men afhænger af og

ændrer sig med individet og tiden. Da kulturrelati-

vismen vandt frem i løbet af 1900-tallet, var den

ifølge Irene Christiansen en forfriskende og nødven-

dig tænkemåde, der tog afstand fra den vestlige ver-

dens etnocentriske holdning til andre kulturer. Men

selv om det er prisværdigt at forstå og værdsætte for- >

Folkeskoleelever har indtaget 
Folketinget på den årlige 
ungdomsparlamentdag.



ver ordentlig med. Man skal ikke afskære dem fra at

føle, at der bliver stillet krav til dem, fordi i kravet lig-

ger der også en oprigtig interesse og opmærksom-

hed. Det er ikke bare ligegyldigt, hvad du gør,« siger

hun.

»Det er klart, at hvis eleverne taler tyrkisk i en

situation, som kræver klasseundervisning og fælles-

skab, er det et brud på nogle fælles regler, men hvis

de, i øvrigt også danske elever, sidder indbyrdes og

snakker fornøjeligt sammen i for eksempel form-

ningssammenhæng, så er det sådan set magt-

udøvelse at sige, at det må de ikke, uanset hvad

sprog det er. Det at gå ind og regulere i en sammen-

hæng, hvor der egentlig er frit slag, er autoritært og i

bund og grund meningsløst. Men hvor der er tale om

mobning og bagtalelse, er der nogle andre regler,

som træder i kraft. Der må læreren gribe ind og være

en rollemodel. Læreren må forholde sig til, at ele-

verne bryder de fælles regler. For eksempel har man

lavet en regel, der hedder, at spisning hører til i fri-

kvartererne, for det nytter ikke noget med sultne

børn i timerne. Det er ens for alle,« siger Irene Chri-

stiansen, men påpeger samtidig, at såvel regler som

demokrati er plastiske størrelser:

»Regler er jo ikke opstillet for tid og evighed. Reg-

ler har deres levebane. Det er forkert at have nogle

regler, der får lov til at ruste. Regler skal være le-

vende, og de skal have en berettigelse. Der er for-

skellige behov i forskellige tider. Et samfund lærer

nogle ting, som gør, at man må reagere på det med

lovgivning. Det er jo det samme med klassen. Op

gennem klassetrinene får man nye tilstande. Ele-

verne kan mere og får større kompetence, og samti-

dig må man passe på, at eleverne ikke bruger deres

kompetence forkert.«

Hvad mener du med at bruge kompetencen

forkert?

»I de små klassetrin holder læreren jo de små ele-

ver lidt i hånden og følger dem tæt. Der må du have

nogle basale regler, som at eleverne ikke må tale i

munden på hinanden og skal huske deres bøger, og

du introducerer dem hen ad vejen til lektielæsning. I

de større klasser kan de godt huske sådan nogle

ting. Der har de kompetencen. De er meget mere

nuancerede. Så må læreren sætte nogle nye regler,

for at de ikke misbruger den styrke, de har, på be-

kostning af fællesskabet,« siger Irene Christiansen.

»Alkohol bliver jo også et emne i de større klasser.

Det er et levende eksempel på, at man må gøre no-

get. Både samfundet og forældrene. Min holdning

er, at det er en stor fejl, at forældrene er så meget

udenfor. Det er ikke bare skolens ansvar, at eleverne

læser lektier eller drikker sprut. Forældrene er med i

det. Det skal være et samarbejde på tværs, mellem

barn, skole og forældre. Det er en uautentisk måde

at være forælder på, hvis man overlader beslutnin-

gen til skolen på alle de store områder som rygning,

alkohol og omgang med andre fra venskab til kærlig-

hed. Det kan ikke nytte noget, at man som forælder

ikke forholder sig til de forskellige udviklingsfaser i

sit barns liv. Det er grundlæggende forkert. Men det

er så en anden bog end den, vi har skrevet, som

kunne hedde 'Forældreskabets vej til en demokra-

tisk væremåde'.« y

Af Camilla Mehlsen

asterisk@asterisk.dk
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skellige kulturformer, må man stå fast ved, at ikke

alle kulturformer er lige set med det danske sam-

funds øjne, siger hun. Eksempelvis er omskæring en

kulturel praksis, som det danske samfund ikke ac-

cepterer. »Der er nogle situationer, hvor kultur kom-

mer til at stå under samfund,« siger hun og påpeger,

at en relativistisk håndtering af klassen med særhen-

syn kan give problemer for dagens folkeskole:

»Skolen skal passe på med at udvise særhensyn

over for nydanske elever, fordi det kan umyndiggøre

dem og skabe misundelse og en grøft imellem ele-

verne. De nydanske elever skal ikke pakkes ind i vat

og bomuld. De skal møde verden og livet og klassen,

som den nu er. Man kan ikke lave en form for vug-

gestuesituation i en almindelig dansk skoleklasse.

Det er jo heller ikke attraktivt for nogen,« siger Irene

Christiansen og illustrerer argumentet med et ind-

læringseksempel fra trafikkens verden: Da Irene

Christiansen for nogle år siden forskede i transport-

behov og adfærd, fandt man ud af, at børn, som vok-

ser op i trafiksanerede områder, bliver dårligere til at

håndtere trafikale situationer. »Hvis du ikke er vant til

at kigge dig for, fordi du er vokset op med stille veje,

er du ikke lige så årvågen i trafikken, som hvis du er

vokset op på Vesterbro,« siger hun. Dette billede kan

man overføre på de nydanske elever: Møder de

særhensyn i folkeskolen og bliver vant til positiv

særbehandling, venter der dem en ganske anden

tid, den dag de flytter til en “trafikeret storby”. 

Stil krav

Ifølge Irene Christiansen skal der så vidt muligt være

de samme faglige og sociale krav til eleverne. »Det er

ikke ordentlig integration ikke at tage nydanske ele-

Klasseværelset er et arnested for demokrati

>

Adjunkt Irene Christiansen

Institut for pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

»Skolen skal passe på med at udvise
særhensyn over for nydanske elever,
fordi det kan umyndiggøre dem og
skabe misundelse.«
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This IS Your Father's Paradigm

Professor Patti Lather fra Ohio State

University vil forelæse om politisk ind-

blanding i valg af metoder inden for

uddannelsesforskning. Kritikken af

den instrumentelle fornuft og forsk-

ningstilgange som feministisk meto-

dologi og kulturstudier vil blive berørt

i denne sammenhæng.

Forelæsningen bliver afholdt 

3. september kl. 15-17 i Festsalen,

Emdrupvej 101.

Outcome measurement in so-
cial work

Professor Edward J. Mullen fra Colum-

bia University School of Social Work vil

tale om kvalitetsudvikling og måling i

forbindelse med det socialpædagogi-

ske område – et arbejde som efter

Mullens opfattelse skal foregå i et

samarbejde mellem forskere og prak-

tikere. 

Forelæsningen foregår 22. septem-

ber kl. 14 i lokale D169, Emdrupvej

101.

Optag

944 personer søgte i år om at

komme komme ind på en af

universitetets syv kandidatud-

dannelser - 676 fik plads. Der

har især været stor interesse

for at studere pædagogisk

psykologi ved DPU, og det har

betydet, at universitetet har

måtte skuffe 43 procent af

ansøgerne. Blandt de 482

ansøgere til pædagogisk psy-

kologi var der kun plads til

212.

På master uddannelserne er

der blevet optaget 106 stude-

rende, mens 70 personer er

blevet optaget på uddannnel-

sen Dansk som andet sprog

for voksne (DAV)

Foredragsrække 
om etisk og politisk 
dannelse 2003

Den dannelsestradition, som har

eksisteret i århundreder, er ikke

længere en selvfølgelighed. Idealer

som individualitet, frihed og auto-

nomi er blevet kritiseret af det 20.

århundredes tænkning som 

illusoriske. Hvorledes kan derfor et

dannelsesbegreb og -ideal refor-

muleres på en måde, der ikke igno-

rerer udfordringerne fra det 20.

århundredes tænkning? Det vil fo-

redragsrækken forsøge at give et

bud på.

5. september

Claus Haas: Multikulturalisme som

politisk-filosofisk og uddannelses-

politisk konfliktfelt

26. september

Lis Nielsen: Løgstrups metafysik 

i dannelsens optik

10. oktober

Lilian Munk Rösing: 

Kønsforskellens etik

31. oktober

Steffen Johannessen: Visdoms-

tænkning i Det Gamle Testamente.

- Livsfilosofi med pædagogisk sigte

14. november

Kurt Nielsen: Politisk dannelse -

frembringelse eller systemydelse?

12. december

Kirsten Hyldgaard: Pædagogisk pli

eller etiske implikationer af den

pædagogiske diskurs

Forelæsningerne foregår fredage kl.

13-15 i lokale D174, Emdrupvej 101.

Se mere: www.dpu.dk/konferencer.
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Samfund og opdragelse

Med filosoffen Theodor W. Adornos 100-årsdag som

anledning afholder Danmarks Pædagogiske Univer-

sitetet i samarbejde med Goetheinstituttet en inter-

national konference. I en tid hvor "samfundet" er

gået af mode, kan Adornos kritiske tænking kaste nyt

lys over begreber som samfund og dannelse og op-

dragelse.

Hovedtaler ved konferencen er professor Ludwig

Pongratz, Technische Universität Darmstadt, som vil

forelæse under titlen: “Liquidation of the subject -

reflections on subjectivity and education”.

Konferencen bliver afholdt 22.-24. oktober på

Danmarks Pædagogiske Universitet. Yderligere op-

lysninger kan fås på www.dpu.dk/konferencer

Fra seminarium til skolepraksis i 
naturfagene

Medarbejdere på seminarier og CVU’ere vil på

denne arbejdskonference blive inspireret til at følge

deres linjefagsstuderende i praktik og skolepraksis.

Konferencen vil formidle den seneste forskning på

området og kombinere dette med praktiske øvelser

i form af workshops og feltarbejde.

Konferencen finder sted 31. oktober-1. november,

en valgfri arbejdsdag og 30. marts 2004.

Yderligere oplysninger kan fås på

www.dpu.dk/konferencer

European Network for Music Education
and Research for Young Children

EuNet MERYC afholder sin første konference med tit-

len: Hvorfor og hvordan forske i musikpædagogik for

småbørn? EuNet MERYC er et musikpædagogisk

netværk, der henvender sig til musikpædagogiske

forskere og praktikere inden for småbørnsområdet. 

Konferencen bliver afholdt 8.-9. november 2003

på Danmarks Pædagogiske Universitet. Yderligere

oplysninger findes på www.dpu.dk/konferencer.

FORELÆSNINGER

Aster i sk ·  12 · 2003
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Formand for evalueringsgruppen, professor Per Schultz Jørgensen, gav start-

skuddet ved i Jyllands-Posten under overskriften »Pædagoger skal tage sig af op-

dragelse« at udtale: »De seneste år er der sket store ændringer i familierne. For-

ældre til små børn arbejder mere og mere, og det skaber en ny situation, hvor så

godt som alle danske børn tilbringer hele dagen i institutioner. Det betyder, at

børn ikke bare skal passes. Pædagoger skal tage vare på mange flere dele af

børns liv end tidligere«.

Både undervisnings- og socialminister reagerede prompte på disse udtalelser.  

Undervisningsminister Ulla Tørnæs gik i rette med Per Schultz Jørgensen: »Det

synspunkt må stå for hans egen regning. Men fri mig for en sådan statsliggørelse

af børn«. Hun fremhæver, at hovedansvaret for børns opdragelse er forældrenes

og siger: »Det faktum ændrer deres ophold i daginstitutionerne ikke ved. Tilde-

ling af hovedansvaret for børnenes opdragelse kan, mener jeg, aldrig komme til

diskussion. Det er forældrenes. Kald mig bare gammeldags«. Henriette Kjær kom

med næsten identiske kommentarer.

Hvor Per Schultz Jørgensen således opfatter daginstitutionernes rolle som

kompenserende i forhold til de opdragende funktioner, som familien tilsynela-

dende har vanskeligheder med at opfylde på grund af mere og mere arbejde, ser

de to liberale ministre anderledes på sagen ved at gå imod en sådan statslig-

gørelse af opdragelsen. Debatten viser, at opdragelse af børn er et ideologisk be-

fængt område – og det gælder også i forskningen. 

Daginstitutionernes rolle forstås ofte som kompenserende i forhold til de op-

dragende funktioner, som familien tilsyneladende har vanskeligheder med. Men

det er ikke muligt at påvise en sammenhæng eller automatisk kompensation

mellem de opdragende funktioner i familier og daginstitutioner i det moderne

samfund1. 

Forskningen har de sidste 20 år bidraget til opfattelsen af daginstitutions-

pædagogikkens kompenserende funktioner ved at skrive familiens historie som

en elendighedshistorie, hvor flere og flere funktioner enten er blevet tabt af hi-

storiske grunde eller ved, at familien i mindre og mindre grad har været i stand

til at opfylde sin ‘naturligt’ bestemte mission over for den opvoksende genera-

tion. Denne reduktionistiske historieskrivning har i sin forherligelse af ‘de gode

gamle dage’ bidraget til en række mytedannelser. En af de mest fasttømrede om-

handler kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, som både ødelagde de ellers vel-

fungerende kernefamilier og truede børnenes ellers sunde opvækstvilkår. De

‘stakkels’ små måtte sendes i daginstitutioner. Statistik kan vise, at der faktisk kun

i Danmark er tale om et enkelt årti, nemlig 1950’erne, hvor især faglærte arbej-

deres løn var så god, at den kunne forsørge en hel familie. Før den tid havde

kvinderne løs- og landarbejde ligesom deres mænd, og efter dette årti blev de

lønarbejdere ligesom mændene. 

En tidligere rektor fra et af de evaluerede seminarier Arne Mortensen beskri-

ver i artiklen ‘Pædagogen i det hypermoderne samfund’ 2, hvorledes familien har

udviklet sig fra at være før-moderne til derefter at blive en moderne familie for

nu at være blevet til en hypermoderne familie. Den hypermoderne familie er ble-

vet et midlertidigt, flygtigt samlingssted for selvstændige individer. Den er ikke

som tidligere en socialisationsenhed med en samfundsmæssig funktion. Den hy-

permoderne familie leverer ikke varen til daginstitutionerne: De velopdragne,

velafbalancerede, trygge børn. Derfor skal pædagogerne overtage de oprindelige

familiære opdragelsesopgaver og det i en tid, hvor børnene skal udvikles til selv-

skabende og selvreflekterende individer. For at overleve i det hypermoderne

samfund må mennesker være socialt produktive og ekstremt kommunikative.

Pædagoger skal ud over selv at være kommunikative og selvreflekterende være

i stand til at erkende forskelligheden i de individuelle personlige potentialer og

særegne træk samt udviklingsmuligheder i det enkelte barn.

Med fare for at medvirke til overbudsretorik kan denne tilgang til en forståelse

af familiens funktion og det pædagogiske arbejde karakteriseres som mega-no-

stalgi. Her er ikke alene tale om et reduktionistisk syn på familiens udvikling, men

også hævdelse af en overdreven kompenserende funktion for pædagogikken i

daginstitutionerne. Og når nu familien ikke længere kan opdrage børnene, må

pædagogerne gøre det med udgangspunkt i de nye krav, der stilles til mennesker

i det hypermoderne samfund. Her bliver der tale om en omnipotent pædagogisk

faglighed, hvor pædagogerne ikke alene skal foretage den ‘socialisering’, som fa-

milien ikke længere kan klare, men også skal lære børn at tilfredsstille alle de nye

krav.

Hermed ikke sagt, at den danske småbørnsfamilie lever et problemløst liv

uden frustrationer, dobbeltarbejde m.m. Men denne viden kan ikke baseres på

ideologi og myter om ‘de gode gamle dage’. Når det er tilfældet, overføres op-

fattelser af familien i første omgang til fejlvurderinger af børnenes behov og re-

aktioner og i anden ombæring til fordomme og vanskeligheder i forældresamar-

bejdet. Det er alene i tanken, at der eksisterer en automatik, hvor pædagoger

rigidt overtager alt, hvad forældrene af forskellige grunde ikke påtager sig om-

kring opdragelse og omsorg i forhold til deres børn. Det er ligeledes en myte, at

der skal være sammenhæng i børns liv, og at det er pædagogerne, der er an-

svarlige for at skabe den. Det er selvsagt forskningens opgave at skabe viden om

nutidens familier. Men at producere og bruge denne viden kræver, at tavlen vi-

skes ren – at de øjne, der ser på nutidens familierelationer, ikke er slørede med

alskens myter og ideologi. 

Karin Lützen har i en analyse af velgørenhedsarbejde i 1800-tallets København

vist, hvorledes ideologiseringen af familien kan ses som en historisk forklaring på

udviklingen af socialforsorgen.3 Hun beskriver her, hvorledes middelstanden i

1930’erne opkastede sig som nationens kerne og lod sin klassebestemte fore-

stilling om Det Gode Liv præge alle offentlige og private tiltag i byen. Denne fo-

restilling om Det Gode Liv blev videreført af den socialdemokratiske velfærdsstat

og lever videre i dag. Det er ikke blot i forskningen og i den pædagogiske   fag-

lighed, at myterne om familien trives – de findes også i familiens forestilling om

sig selv og i udformningen af politik. En anden indsigt, som det er værd at tage

med fra Karin Lützen, er, at der er tale om en klassebestemt forestilling: At det er

middelklassens livsform, der giver indhold til familieideologien. 

Hvad evalueringer dog kan bruges til …

Evalueringen af pædagoguddannelsen udløste i foråret en omfattende debat i pressen om opdragelse af børn, og om hvem der

har ansvaret – familien eller pædagogerne i daginstitutionerne. Opdragelse af børn er et ideologisk befængt område.



K
O

M
M

E
N

T
A

R

Aster i sk ·  12 · 2003

Ifølge Dion Sommer 4 er familien i dag centum for intimitet, og omsorgen er på

ingen måde frarøvet familien. Han betegner forældrene som hverdagslivets arki-

tekter. Den såkaldte primære, personaliserede omsorg glider gradvist over i op-

dragelse, som er en betegnelse for den proces, hvor kulturelle koder læres. Med

dette udgangspunkt giver Dion Sommer et såkaldt signalement af tidens familier,

som han betegner som bærere af forhandlingskulturens træk. Han beskriver for-

handlingsfamiliens livsform ved, at moderne børn i familien bliver hørt og set, at

de bliver inddraget og i øvrigt opfattes som havende personlig betydning,

værende unikke og havende særlige behov samt ved, at børn som individer er

medbestemmende, at regler kan ændres, og at børn på denne baggrund får en

oplevelse af mestring og lyst til social deltagelse. Det fører til krav om at blive set

og hørt som person og til svækket autoritetstro.

Dion Sommer opfatter således ikke daginstitutionernes opdragende funktio-

ner som hverken kompenserende eller direkte komplementære til den familiære

opdragelse. Samspillet er langt mere komplekst. Helt modsat Arne Mortensen

fremhæver Dion Sommer således, at familien ‘leverer varen’, det vil sige opdra-

ger børnene, og han viser mere eller mindre direkte, at problemerne ligger be-

gravet et andet sted. Det kan være daginstitutionerne, der har vanskeligt ved at

rumme disse mere selvstændige og nysgerrige børn. Dion Sommer tillægger fa-

milien en meget positiv betydning – forældre er i dag både demokratisk og hu-

manistisk indstillede, og de ønsker at forhandle med deres børn. Han ser ingen

negative konsekvenser af disse ændrede relationer mellem forældre og børn,

f.eks. at forældre ikke lader deres børn være børn – at de behandler dem som

små voksne med (med-)ansvar for deres egen opdragelse på et alt for tidligt tids-

punkt i deres udvikling. Det er, som om Dion Sommer med vold og magt ønsker

at demonstrere positive, næsten idylliske forhold i den danske familie. Der kan

stilles spørgsmål ved, om Dion Sommer ikke generaliserer sine egne mellem-

lagserfaringer. Eller sagt med de tidligere omtalte ord fra Karin Lützen: Er dette

ikke en ‘moderne’ version af, at ‘middelstanden’ opkaster sig som nationens

kerne og lader sin klassebestemte forestilling om Det Gode Liv præge opfattel-

sen af den moderne familie? Sagt med andre ord: Forhandlingsfamilier kan ses

som de moderne forældres behov for en ideologi om, hvordan man har det med

sine børn, og hvordan man gerne vil forstå sin egen forældrerolle. 

Hermann Giesecke 5 fremhæver, at alle børn i den vestlige verden vokser op i

et pluralistisk samfund. Børn opdrages og socialiseres ikke kun af familien, men

også af andre institutioner som f.eks. skolen, massemedierne og de jævnal-

drende. Ved socialisation forstår Giesecke alle samfundsmæssige påvirkninger,

som børn præges af og må forholde sig til. Ved opdragelse forstår han kun den

del af socialisationen, som med opdragende hensigter udgår fra forældre, lærere,

pædagoger m.fl. Giesecke pointerer, at opdragelse altid forudsætter en forbin-

delse til et kollektiv. Opdragelse er i sin kerne et socialt og ikke et psykologisk

fænomen. Man kan ikke opdrage til individualitet. Individet finder sin form i ak-

tiv udveksling med ydre krav. Opdragelse sigter altid mod noget, som et individ

skal have fælles med andre. Børnene må inden for rammerne af de pluralistiske

socialisationsbetingelser lære at forholde sig forskelligt på forskellige steder alt

afhængigt af de dér gældende målestokke. Det, som børnene har brug for at lære

til deres nuværende og fremtidige liv, kan således ikke læres ét sted, hverken i

familien eller i daginstitutionen. Viden og regler for adfærd kan ganske enkelt

ikke overføres fra et sted til andre sociale sammenhænge.

Familien udgør således ét enkelt instrument i hele socialiseringskoncerten og

spiller sammen med både daginstitutioner og de øvrige socialisationsinstanser.

De forskellige instanser, herunder familien, opdrager først og fremmest til sig selv.

Der findes ikke længere nogen enhedsmæssig opdragelsespraksis, som relaterer

sig til det hele menneske. De manglende almene opdragelsesmål begrundes af

pluralismen. De forskellige instansers opdragelsesmål har som primær funktion

at opdrage til sig selv, og det bliver dermed vanskeligt at tale om kompenserende

og komplementære opdragelser i henholdsvis familie og institution.

At vi lever i et pluralistisk samfund forklarer på én gang, at der produceres ideo-

logi om familien, og at det er vanskeligt at få begreb om familiens opdragende

funktioner. Der findes ganske enkelt ikke almene meningsfulde mål i opdragel-

sen af børn. På den baggrund kan man også forstå, at der ikke nødvendigvis er

tale om en modstilling af ideologi og viden, idet ideologien er indlejret i ens sub-

jektive opfattelse af, hvad en familie er, og hvordan man selv ønsker at forme sit

familieliv. Sagt med andre ord: Der findes i det pluralistiske samfund flere fami-

lieformer, der er betinget af en række både objektive og subjektive forhold. Børn

påvirkes af andre instanser end familien. Analogt til familien kan daginstitutio-

nernes primære funktion karakteriseres ved at opdrage børnene til at fungere i

de rammer, daginstitutionen sætter for det sociale liv. I daginstitutionerne møder

børnene for første gang samfundet – institutionerne er en del af det offentlige liv;

her ‘indlæres’ regler for den offentlige omgang mellem mennesker, og en række

samfundsmæssige sammenhænge formidles via strukturer i daginstitutionen.

Der er ikke tale om en fordobling af den samme type af omsorg og opdragelse i

familier og daginstitution, men om modsigelsesfulde forhold, men det er de krav,

der stilles til voksne mennesker i dag, også.

Både professor og ministre kan således kritiseres for at forfalde til ideologiske

opfattelser – den ene mere end de andre.

Tja, hvad evalueringer dog kan bruges til ... y
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Af lektor og institutleder Inge M. Bryderup, Institut for pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

1) Se Bryderup I. M.: ‘Socialisation i familie og daginstitution’ I: Brinkkjær U. et al.Pædagogisk 
faglighed i daginstitutioner. Danmarks Pædagogiske Institut, 1998.

2) I: Cecchin, D. (red.): Pædagogens kompetencer. BUPL, 1996.

3) Lützen, Karin: Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København.
Hans Reitzels forlag, 1998.

4) Sommer, D. Barndomspsykologi: udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag, 1996.

5) Giesecke, Hermann: ‘Socialpædagogik og skolen’. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr. 1, 1998.
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»Jeg skriver planer og beretninger, som jeg plejede

at skrive eventyr til mine børn. Begge dele er fiktion,

men historierne var mere interessante. Jeg gør det

for at tilfredsstille behovet for dokumentation, og så

længe der bliver dokumenteret, er der ingen, der går

op i, hvad der i virkeligheden foregår.« Sådan

svarede en universitetslektor i en undersøgelse om

evaluering af universiteterne England. 

Den slags udtalelser er langt fra enestående, og de

burde give anledning til eftertanke i et land, hvor

den årlige udgift til uddannelsesevaluering de sene-

ste år har været på 250 millioner pund, et beløb som

man kunne drive fem universiteter for. Om kvaliteten

af forskning og uddannelse er blevet bedre eller

mere effektiv af den grund, er dog et åbent spørgs-

mål. Susan Wright, nytiltrådt professor i pædagogisk

antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet,

har selv været udsat for systemet, og hun er skeptisk:

»Selvfølgelig er det en god ting at evaluere kvalitet

og at opfordre til stadig forbedring. Men jeg er ikke

sikker på, at systemerne rent faktisk evaluerer kvali-

tet, og det står ganske klart, at de, som de fungerer

nu, ikke forbedrer den,« siger hun.

Spil for galleriet

De seneste otte år er samtlige institutter ved Eng-

lands universiteter blevet evalueret. Teaching Quality

Assessment hedder systemet, og det består af tre

komponenter: Selvevaluering, dokumentationsind-

samling og inspektion. I selvevalueringen skal insti-

tuttet redegøre for uddannelsens formål, og hvorvidt

man mener, man lever op til målsætningerne.

Dokumentationsindsamlingen skal dokumentere

indholdet af selvevalueringen og er en meget om-

fattende indsamling af kursusbeskrivelser, karakter-

givninger, mødereferater, kursusevalueringer, rede-

gørelser for studievejledning osv. Endelig er der in-

spektionen, som varer tre til fem dage. Inspektionen

bliver foretaget af en konsulent fra den offentlige

evalueringsorganisation QAA (Quality Assurance

Agency) og tre til fire repræsentanter fra den pågæl-

dende fagretning. Rent praktisk tilbringer inspekti-

onsgruppen hovedparten af besøget med at granske

dokumentationen, og resten af tiden bliver sat af til

praktiske observationer af undervisningen på stedet.

»Det lyder ret uskadeligt,« siger Susan Wright: »Men

det er utrolig tidskrævende. Det tager et semester at

forberede, og det er samtidigt meget stressende.«

Men bliver I ikke kun bedt om at fremskaffe do-

kumentation, som allerede findes i forvejen?

Evaluering er død – længe leve evaluering

Susan Wright – antropolog blandt nomader og universitetslektorer
To personer har – uden sammenligning i øvrigt -

haft en afgørende indflydelse på Susan Wrights liv og

karriere: Den iranske shah og Margaret Thatcher.

Den første fik Susan Wright til at specialisere sig i ir-

anske nomadefolk, og den sidste vækkede hendes

interesse for evaluering og uddannelsespolitik.

Den hvide revolution

Susan Wright begyndte med at læse moderne histo-

rie, men det fængede ikke rigtig: »Jeg var interesse-

ret i politiske ændringsprocesser, men ikke kun i ma-

kroperspektiv Jeg oplevede en frustration over ikke

at kunne forstå, hvad almindelige mennesker

tænkte og følte,« forklarer hun. På etnografistudiet,

som hun skiftede til, følte hun sig imidlertid

hjemme, og en tur med en veninde til Iran fik af-

gørende betydning for hendes valg af forskningsom-

råde. Det var i 1971, mens shahen gennemførte sin

hvide revolution i Iran.

»Jeg kan huske, at vi kom til en lille landsby. Sha-

hen havde sendt bulldozere lige gennem byen. De

havde skåret sig vej gennem de gamle arkæologiske

lag og samtidig fjernet vægge fra de eksisterende

huse, der nu hang usikkert ud over kanten af renden.

Midt gennem byen var der anlagt en vej. Det havde

han gjort i stort set hver eneste by. I den ene ende af

vejen havde shahen placeret en statue af sin far og i

den anden ende en statue af sig selv. Det var en

magtdemonstration, men samtidig også en magt-

teknologi, for vejen gjorde det muligt at sende tanks

ind i byen i tilfælde af optøjer.«

Det var shahens moderniseringprojekt, Susan

Wright havde været vidne til. Nogle af de folk, der

blev hårdest ramt af moderniseringen, var noma-

derne, som blev tvunget til at bosætte sig. Susan

Wright blev interesseret i tvangsbosættelsen af no-

maderne, og hvad der var startet som en kort studie-

tur, udviklede sig herefter til en række længereva-

rende ophold i 1974 og 1975-76, hvor hun foretog

»Jeg er ikke sikker på, at systemerne rent
faktisk evaluerer kvalitet«
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»Det siges, at det kun er dokumentation, vi allerede

er i besiddelse af. Ganske ofte findes den et eller an-

det sted, men det er et kolossalt arbejde at frem-

skaffe den. Det tog vores egen institutleder og se-

kretær det meste af et semester at samle det alt

sammen i et lokale. Hvor der manglede dokumenter,

blev det sagt, at folk selv udfyldte hullerne. Med an-

dre ord er dette dokumenter, som er fremstillet spe-

cielt til brug for evalueringen, og som ikke findes i

nogen anden form noget andet sted på instituttet,«

fortæller hun.

Hvad observationen af undervisningen angår, er

der ifølge Susan Wright ofte tale om rene iscenesæt-

telser: »Det er skuespil. Al den undervisning, man

observerer, er indøvet, og der findes rektorer, som

har indrømmet, at det foregår på den måde. Under-

viserne bliver vejledt i, hvordan de skal tilrettelægge

deres forelæsning, og de studerende bliver ofte i det

stille fortalt, hvad de helst ikke må sige. For hvis de

siger noget, som får betydning for instituttets ind-

tægter fremover, er det meget alvorligt.«

Topkarakter til alle

Det engelske evalueringssystem er baseret på et po-

intsystem. På baggrund af evalueringen bliver hvert

enkelt institut tildelt point på en skala fra 0 til 24. 

På den måde er det muligt at sammenligne de en-

kelte institutters resultater inden for hvert enkelt fag.

Og tilsyneladende er standarden i England rigtig

god. Måske betænkeligt god ifølge Susan Wright:

»De fleste institutter fik meget høje karakterer. Kun

to institutter inden for antropologi fik ikke topkarak-

ter. På landsplan var det ca. én procent af institut-

terne, som ikke levede op til minimumskravene og

havde brug for specielle tiltag. Så tilsyneladende er

undervisningen af høj standard i England. Men det

skyldes også, at det hele er gennemført som en isce-

nesættelse, hvor folk har sikret sig at få de høje ka-

rakterer.«

Og karaktererne er vigtige. Institutternes placering

på ranglisterne har betydning for deres status og

derfor for, hvor mange studerende, der vælger at

søge ind. For forskningen findes der et parallelt sy-

stem, der evaluerer institutternes indsats hvert fjerde

år. Her er der også ranglister, men de bruges til an-

derledes kontant afregning, da placeringen på rang-

listen får direkte betydning for tildelingen af forsk-

ningsmidler. »Klarer man sig ikke godt, vil der være

færre penge og dermed ringere muligheder for for-

bedring – man bliver med andre ord fanget i en ond

cirkel. Derfor må alle deltage i systemet og tilpasse

sig dets værdier, for indtægt og arbejdsbetingelser

afhænger af det,« siger Susan Wright.

deltagerobservationsstudier og samlede stof til sin

ph.d.-afhandling.

1979

1979 blev et skelsår for Susan Wright. Det var året for

den islamiske revolution og shahens fald. Og det var

året, hvor Margaret Thatcher kom til magten. Den

første begivenhed kom til at sætte et pludseligt

punktum for Susans Wrights videre karriere: 

»Folkene fra stammen havde en barsk tid under

revolutionen, og de sendte mig en besked, hvor de

bad mig om ikke at offentliggøre noget om dem, da

det kunne blive brugt af regeringen mod dem. Det

var et ønske, jeg blev nødt til at respektere, og det

satte en stopper for videre forskning på det område,«

fortæller hun.

Susan Wright måtte herefter se sig om efter anden

beskæftigelse. Det førte til en række ansættelser i for-

skellige projekter op gennem 80’erne, hvor hun med

et antropologisk udgangspunkt undersøgte den That-

cher’ske forvandling af Storbritannien og indførelsen

af neo-liberale styringsformer - et arbejde som var en

videreførelse af den metode, hun havde udviklet i

Iran med undersøgelse af både lokalsamfund, lokal

administration og centralregering på en gang.

>

>
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Universitetet A/S

I 1985 anbefalede den engelske rektorforsamling i

en rapport, at universiteternes ledelser skulle reor-

ganiseres for at gøre universiteterne mere økono-

misk effektive. Universiteterne skulle fremover drives

som private virksomheder, og evalueringerne har,

ifølge Susan Wright, være en del af denne omstil-

lingsproces. De har været et middel til at ændre de

ansattes organisering af arbejdet på, og samtidig har

de frembragt en hel ny ledertype.

»Tidligere var lederne på universitetet forskere

eller undervisere, som påtog sig lederhvervet, og de

vendte ofte senere tilbage til deres undervisning

eller forskning igen. En af følgerne af evalueringssy-

stemet har været, at universiteterne har ansat en hel

ny type af ledere. Disse nye ledere har ingen erfaring

med hverken undervisning eller forskning. Deres

kvalifikation består i, at de kan få de ansatte til at yde

deres bedste i forhold til evalueringskriterierne, og

de bruger de nationale evalueringsopgørelser som

internt ledelsesinstrument. Det er det, de er ansat

til,« siger Susan Wright.

Nu kan der være udmærket fornuft i at professio-

nalisere dele af universiteternes ledelse, og det kan

heller ikke udelukkes, at man kan opnå effektivise-

ringsgevinster ved at indføre ledelsesprincipper fra

det private erhvervsliv. Det er imidlertid helt af-

gørende, at man så vælger de rigtige, og det mener

Susan Wright ikke, at man har gjort:

»Den private sektor udvikler sig i to modsatte ret-

ninger. Nogle virksomheder, med McDonald’s som

det bedste eksempel, bliver stadigt mere tayloristi-

ske og fortæller den ansatte, som serverer burgeren,

præcis hvornår vedkommende skal smile, hvordan

man opnår øjenkontakt, og hvad man skal sige un-

der transaktionen. Den anden yderlighed er det selv-

styrende fleksible team, hvor både teamet og indivi-

det er parate til at ændre adfærd, når deres egen

professionelle dømmekraft tilsiger det. Regeringens

ønske er at producere studerende af den sidste

slags, altså selvstyrende fleksible individer. Og så er

det, jeg spørger: Hvorfor indføre et McDonald’s mi-

kromanagement system for at ændre den måde uni-

versitetsansatte ledes på, hvis det man gerne vil

opnå, er ansatte, som uddanner studerende til at

blive fleksibel arbejdskraft? Vi har allerede midlet,

som skal til, fordi de ansatte altid har været selvsty-

rende, de har altid været motiveret af ansvarsfølelse

og de har altid været fleksible,« siger hun og tilføjer,

at kritikken måske hellere skulle dreje sig om at

ændre regeringens definition af universiteternes for-

mål – at de skal bidrage til økonomien – så formålet

i stedet drejede sig om at skabe samfundsborgere,

der kan analysere og kritisere deres omgivelser og

komme på bedre alternativer.

>

Feltarbejde på universitetet

At studere udviklingen af de neo-liberale reformer i

et minesamfund i det nordøstlige England var for

Susan Wright endnu et eksempel på antropologen,

som drager af sted for at studere mennesker, som er

svagere og fattigere end sig selv. Det fik hende til at

overveje, hvilken rolle hun og hendes egen profes-

sion af universitetsfolk spillede i denne omvæltning.

Det bragte antropologien ‘hjem’ som hun siger, til de

oplevelser, hun selv havde på universitet: Det evige

pres og spændingen mellem det, hun gerne ville

opnå med sin undervisning, og de begrænsninger,

der lå i kravet om at leve op til evalueringskriterierne.

De seneste tre år har Susan Wright tilbragt som di-

rektør for Centre for Learning and Teaching in Socio-

logy, Anthropology and Politics, hvor hun med suc-

ces har arbejdet med at udvikle undervisernes egen

undervisning og læring med udgangspunkt i deres

egne værdier og idéer til forandring. Og det er erfa-

ringerne med dette praktiske arbejde, der bliver gen-

stand for hendes kommende forskning på Dan-

marks Pædagogiske Universitet. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk
Susan Wright sammen med pigerne fra
landsbyskolen, Iran 1995.

>

Susan Wright – antropolog blandt nomader og universitetslektorer

Kravene til dokumentation er høje, når
universiteterne i England bliver evalueret.
De fleste institutter indretter et særligt rum
til opbevaring af relevante dokumenter.
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23Den professionelle motivation

»Vi har brug for evalueringssystemer, og der er

måder at indrette dem på, så de appellerer til de for-

skellige former for professionalisme, som medarbej-

dergrupperne repræsenterer,« forsikrer Susan

Wright. I Finland har Yrjø Engestrøm arbejdet med

evaluering af hospitalssektoren, og det system me-

ner Susan Wright, man med fordel kunne eksperi-

mentere med på universiteterne.

»Det tager udgangspunkt i de daglige processer i

organisationen. Det kan være inden for det enkelte

fag eller gå på tværs af fag. Man kan f. eks. vælge et

aspekt af de studerendes hverdag, som man samler

et antal casestudier om. Derefter arrangerer man en

række møder med de forskellige medarbejdergrup-

per - undervisere, studerende, it-medarbejdere, bib-

liotekspersonale, universitetsledelse osv. – hvor man

diskuterer eksemplerne og universitetets evne til at

håndtere dem.«

En klar fordel ved Engestrøms system er, at det er

langt mindre ressourcekrævende end det hidtidige

system. En anden fordel ved systemet, forklarer

Susan Wright, er, at det er dialog- og konsensusska-

bende frem for at uddybe afgrunden mellem med-

arbejdere og ledelse.

»Denne form for evaluering indebærer en afkla-

ring af, hvilke værdier man arbejder for og et forsøg

på at nå til enighed om dem. Man ser på, hvordan

universitetets konkrete aktiviteter fungerer i praksis,

og undersøger, hvordan procedurerne kan forbedres

for bedre at leve op til de værdier, interessenterne

gerne vil have varetaget. Et sådant system ville være

baseret på en idé om læring. Det system, vi har haft

indtil nu, har været baseret på konformitet, tvang og

straf«.

Men vil det nye system så ikke blot være et system

baseret på den gode vilje?

»Man tager ikke et job i universitetssektoren, hvis

man er motiveret af profit. De fleste folk, som tager

et job på et universitet, er motiveret af en professio-

nel ambition i forhold til den undervisning eller

forskning, de vil bedrive. Det, jeg vil gøre, er at op-

rette et system, som fungerer i overensstemmelse

med medarbejdernes motivation, ikke et system,

som kommer fra de private virksomheder, og som

bliver påduttet medarbejdere, der ikke tænker i de

baner,« slutter Susan Wright. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

»Det er skuespil. Al den undervisning
man observerer, er indøvet.«

Ansatte fra Ministeriet for udvikling af land-
områder får undervisning i kvalitativ metode
af Susan Wright, Iran 1995.

Susan Wright underviser i antropologi, Sussex
University, 1997.

Professor Susan Wright

Institut for pædagogisk antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet
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Nye bøger modtaget på redaktionen

Omlæring

Mads Hermansen

Et bud på hvordan læreprocessen kan forstås i sin kompleksitet,

og hvorfor det er nødvendigt at tænke nyt og sammenfattende

om læreprocessen.

Klim

Fortællinger fra praksis 

– om livshistorier og pædagogik

Ida Schwartz (red.)

En livshistorie er en dynamisk størrelse i stadig forandring. Man

kan fortælle om sit liv på mange måder, som bogens praksisek-

sempler illustrerer.

Hans Reitzels Forlag

Første år som lærer

Tina Taarsted, Niels de Voss & Signe Holm Larsen (red.)

Første år som lærer får man et stort anvar. Bogen er tænkt som en

støtte til at løse de mange nye problemstillinger, man vil møde.

Kroghs Forlag

Social kompetence 

– når individet, de andre og samfundet mødes

Anders Persson

Et debatindlæg om hvad der rører sig i nutidens flim-

rende og evigt forandrende virkelighed, når individet,

da andre og samfundet mødes.

Klim

Dialog, samspil og læring

Olga Dysthe (red.)

Bogen kombinerer artikler om kundskabs- og lærings-

syn med artikler om konkrete læringssituationer. Hen-

vender sig især til kommende undervisere.

Klim

Artikelsamling om læringsstile

Rita Dunn (red.)

Samlingen indeholder artikler om temaer som læsestile, undervis-

ningsstil og fleksible læringsmiljøer.

Dafolo

Børns hverdag i det senmoderne

Margareta Bäck-Wiklund og Tommy Lundström

Antologien bygger på interview med børn og forsøger

at begribe børn som aktører og som selvstændigt

handlende og meningsskabende individer.

Hans Reitzels Forlag

Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken

Karen Riisager

Sprog spreder sig på tværs af kulturer, og kulturer spreder sig på

tværs af sprog. Med udgangspunkt i denne idé forsøger bogen at

give en ny forståelse af forholdet mellem sprog og kultur.

Akademisk

Barndomspsykologiske facetter

Dion Sommer

Fremtiden vil byde på nye og ukendte udviklingsmæs-

sige betingelser for vores børn. Bogen præsenterer ud-

valgte facettter af dette ændrede barndomsscenarium.

Systime

Nye veje i evaluering

Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup

En håndbog i tre evalueringsmodeller: BIKVA-modellen, kompe-

tenceevaluering og virkningsevaluering.

Systime

Fra konflikt til dialog i skolen

Nina Raaschou

Mediationsmetoden, aktiv lytning, girafsprog, konflikttrappen og

forumspil er nogle af de redskaber, bogen præsenterer til at for-

vandle konflikt til dialog.

Kroghs Forlag

Socialt samvær mellem børn – inklusion og eksklusion

i børnehaven

Borgunn Ytterhus

Forfatteren tager udgangspunkt i børns egen forståelse af sociale

samværsprocesser, som underbygges med løbende teoretiske

indslag fra det sociologiske og pædagogiske felt.

Introduktion til undervisning – rammer, metoder, re-

sultater

Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen og Flemming B. Olsen (red.)

Bogen præsenterer moderne undervisning, eksempler og erfarin-

ger til brug i folkeskolen. Tænkt og skrevet også til inspiration i an-

dre skoleformer.

Frydenlund

Kultur i skolebiblioteket?

Tom Jørgensen

Bogen er ikke det eneste, der bør formidles i skolebiblioteket. Ud-

fordringen for skolebibliotekerne består i at brede deres vifte af

aktiviteter ud, mener forfatteren.

Roskilde Universitetsforlag

Det lille barns verden

Philip Rochat

Spædbørn opfatter, føler og tænker langt mere sofistikeret end

man tidligere har troet. Bogen giver et overblik over den nyeste

spædbørnsforskning og fremlægger nogle af konsekvenserne for

de klassiske teorier.

Hans Reitzels Forlag
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Niels Egelund

Undersøgelse af
specialundervisningen
i Danmark
– en kvantitativ og kvalitativ redegørelse for
situationen på 20.1 området

Om børns 
forståelse af 
andre mennesker

Hans Vejleskov

Hans Vejleskov

Børns forståelse
af menneskelige
og sociale forhold
Introduktion til social kognition

Inge M. Bryderup (red.) 

Pædagogisk 
sociologi 

EN ANTOLOGI

Nyheder

Forlaget for pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

køb direkte: www.dpb.dpu.dk

Læs mere om forlagets andre udgivelser: www.dpu.dk/forlag

Gymnasieungdommens politiske dannelse

Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup 

ISBN: 87-7701-999-7 • 448 sider • Pris: 265,- kr.

Undersøgelse af specialundervisningen 

i Danmark – en kvantitativ og kvalitativ

redegørelse for situationen på 20.1 området

Niels Egelund 

ISBN: 87-7701-998-9 • 68 sider • Pris: 88,- kr.

Selvdannelse og socialitet

Forsøg på en socialanalytisk 

samtidsdiagnose

Lars Geer Hammershøj

ISBN: 87-7701-982-2 • 448 sider • Pris: 295,- kr.

Om børns forståelse af andre mennesker

Hans Vejleskov

ISBN: 87-7701-996-2 • 114 sider • Pris: 175,- kr.

Børns forståelse af menneskelige 

og sociale forhold.

Hans Vejleskov

ISBN: 87-7701-995-4 • 302 sider • Pris: 195,- kr.

Pædagogisk sociologi

En Antologi

Inge M. Bryderup (red.) 

ISBN: 87-7701-991-1 • 456 sider • Pris: 198,- kr.
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Omsorg er et livsfænomen og på den måde ikke til at komme uden om. Men omsorgen har trange kår i en tid, hvor produktivitet

og effektivitet har overtaget scenen, mener sygeplejerske og filosof Kari Martinsen fra Universitetet i Bergen.

bundne, at hun ikke ser situationen. For at skønne

må hun både have sig selv med som person i for-

hold til den eller de andre, til hele stuen og rummet,

og samtidig have fagligheden med sig. Den kobling

mangler – hun er sådan en regelsygeplejerske,« for-

klarer Kari Martinsen. 

Kari Martinsen har selv en fortid som sygeplejer-

ske, men forlod den praktiske del af faget i 1977, to

år efter at hun afleverede sin magisterafhandling i fi-

losofi. Siden da har hun fået et stort ry i Norden som

teoretiker på området, hvor hun først og fremmest

forbindes med begrebet omsorg, et begreb som for

hende er nært forbundet med tid, rum og refleksion:

»Det handler om at tage tiden, holde den i rum-

met og være nærværende. Det er kunsten at være

langsom i det korte møde. Det er det, det drejer sig

om. Der er en fortravlethedskultur i sundhedsvæse-

net, som gør at vi løber med uden at tænke over,

hvorfor vi løber med. Jeg har sagt til mig selv, at jeg

må spadsere og ikke løbe. Hvis du går, kan tankerne

jo komme til dig.«

Det, Kari Martinsen efterlyser i sygeplejen, er en

besindelse på netop at være langsom. De hurtige

kundskaber som at måle blodtryk eller at benytte an-

dre standardiserede teknikker og klassificerings-

systemer er selvsagt vigtige, men de har en tendens

til at presse de langsommere erfaringskundskaber.

Man hverken ser, hører eller lugter, hvis man er for

hurtig, gør Kari Martinsen opmærksom på. Hun

kunne derfor godt ønske sig en mere kritisk tænk-

ning i sygeplejen, så man kan blive bedre til at hånd-

tere de konflikter og dilemmaer, som opstår, når

man presses af de hurtige kundskaber. 

Løgstrup i bagagen

I juli forlod Kari Martinsen sit kontor på Institutt for

samfunnsmedisinske fag på Universitetet i Bergen

for at komme på besøg i Danmark. 14. august gik

Den sygeplejestuderende har forberedt sig grun-

digt – sat sig ind i patientens diagnose, medicin og

behandlingsform. ‘Godmorgen, ‘ siger hun og fæst-

ner blodtryksmanchetten om patientens arm. 

Patienten – en ældre mand med hjertesvigt og en

kronisk lungesygdom – svarer ikke, hiver bare pus-

tende efter vejret og mumler noget om et natbord,

som ikke fungerer. Den studerende gør sine notater

og måler patientens temperatur i øret: ingen feber –

det er fint. Patienten ser på den studerende. Han gi-

ver intet svar, retter blot på næsekatederet, som igen

er på vej ud.

Morgenseancen er overstået, og det er tid til at få

morgenmad. Den skal patienten indtage siddende,

så han kan få brugt musklerne lidt, mener den stu-

derende. Med besvær kommer han op at sidde. »Der

er da ikke noget i vejen med natbordet,« siger den

studerende og balancerer kaffe, mælk og mad på

plads på bordet. Og så sker det. Med en knyttet

næve slår patienten med voldsom kraft i undersiden

af bordet. Servicet ryger gennem lokalet, glassene

klirrer mod gulvet. På sengekanten sidder patienten

gennemblødt med kaffe og mælk dryppende ned fra

håret.

Det handler om nærvær

Historien er lånt fra Kitt Austgards bog Omsorgsfilo-

sofi i praksis – Å tenke med filosofen Kari Martinsen

i sykeplejen (2002), og den er et godt eksempel på,

hvad der kan gå galt, når sygeplejen bliver for målret-

tet og mister blikket for situationen:

»Den studerende går mere op i regler end i det

faglige skøn. Hun er så optaget af at gøre det regel-

turen igen til Danmark, hvor hun var blevet inviteret

til at komme og præsentere sin seneste forskning for

deltagerne i forskningsprogrammet Miljø og Sund-

hedspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet. I det hele taget er hendes tilknytning til Dan-

mark stærk. Fra 1989 til 1995 var hun bosat i

Danmark. Sammen med danske sygeplejersker var

hun med til at opbygge en ph.d.- og kandidatuddan-

nelse i sygeplejevidenskab ved det, der dengang var

Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Univer-

sitet. Opholdet blev samtidig det, der for alvor vakte

hendes interesse for den danske filosof K. E. Løg-

strups tænkning. Ligesom Løgstrup forstår Kari Mar-

tinsen omsorg som et livsfænomen snarere end en

teknik eller teknologi, som kan beherskes. Og lige-

som Løgstrup betragter Kari Martinsen omsorgen

som et fænomen, der udspiller sig mellem nærhed

og distance.

»Omsorg er, at man er til stede og er nærværende

og forholder sig både til nærheden og afstanden. Det

har at gøre med det, Løgstrup kalder urørlighedszo-

nen; at man ikke træder ind i hinanden og har respekt

for hinandens grænser, men at man heller ikke står

som klassificerende på afstand,« siger Kari Martinsen.

Bibelens fortælling om den barmhjertige samarita-

ner kan bruges som eksempel på denne form for

omsorg. Samaritaneren tager sig af den sårede

mand på vejen og bringer ham til et herberg, hvor

samaritaneren overlader den videre pleje af manden

til ejeren. Det vil sige, at omsorgsansvaret er slut, der

er andre, som må tage over. Samtidig er det en for-

tælling om omsorg mellem nære fremmede, som

handler i en situation her og nu. Det er en fortælling,

som siger noget om omsorg i nære personrelationer,

hvor man ikke nødvendigvis behøver at kende hin-

anden, forklarer Kari Martinsen.

Kunsten at være langsom i det korte møde26

»Det handler om at tage tiden, holde
den i rummet.«
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Mellem formynderi og undladelsessynd

Omsorg er baseret på skøn, og som sådan rummer

omsorgen altid risikoen for at skønne forkert.

»Man kan med bedste vilje og bedste skøn over-

træde grænser. Problemet er, at der hele tiden er

subjektivitet inde i billedet, der er en person, som

skal skønne. Reglerne kan være en sikkerhed, men

man kan også tage fejl med regler. Formynderi, det

at man overtager den andens situation, ligger som

en mulighed i omsorgen,« siger Kari Martinsen.

I visse situationer er det imidlertid nødvendigt at for-

mulere krav på andres vegne, mener Kari Martinsen.

Når en sukkersygepatient vil have en masse mad

med sukker i for eksempel. Eller når demente gamle

på norske plejehjem sulter ihjel, fordi de ikke vil

spise, og man ikke hjælper dem med at få maden i

sig.

»Man har den opfattelse, at man skal klare sig selv

mest muligt, og måske også at man kan blive for for-

mynderisk ved at tage for meget over. Det er en mis-

forstået opfattelse af omsorg. Omsorg befinder sig et

sted mellem formynderi og undladelsessynd,« siger

Kari Martinsen.

Egenomsorg

I pædagogiske kredse er det meget populært at tale

om ’ansvar for egen læring’. Er det tilsvarende po-

pulært at tale om ’ansvar for egen omsorg’, hvis det

overhovedet lader sig gøre?

»Det er vel det, man kalder egenomsorg – at man

skal tage vare på omsorg for sig selv, og det ser jeg

som frugtbart, når det er muligt. Det betyder, at den

som har brug for hjælp, skal tage ansvar for sin egen

omsorg, når man kan det. Men hvis det bliver den

overordnede tænkemåde eller livsanskuelse, kom-

mer der en konflikt mellem omsorg og egenomsorg

i hvert fald på det samfundsmæssige eller politiske

plan. Hvis egenomsorgen bliver den overordnede

tænkemåde i et samfund, vil mennesker, som ikke

kan klare sig selv, få det svært,« siger Kari Martinsen.

Egenomsorg som livstolkning kan Kari Martinsen

ikke tilslutte sig. Det forudsætter for hende at se et

mere liberalt syn på samfundet, hvor det at hjælpe

sig selv bliver et højeste gode. At velfærdsydelser i

stigende grad bliver tilbudt i form af servicetilbud til

borgeren, er ikke i sig selv et onde, mener hun, men

man skal være opmærksom på, at ikke alle behov

nødvendigvis kan tilfredsstilles ad den vej.

»Der er i sig selv ikke noget galt med service, men

hvis service erstatter tilbud til folk, som har brug for

mere end service, så går det galt. Der er en tendens

til, at dette ord bliver monopoliseret og har en større

magt end pleje, som er et ord, der er belastet med

mange fordomme,« siger Kari Martinsen og advarer

samtidig mod den sprogbrug om effektivitet og pro-

duktivitet, som er så populær for tiden.

»Det ligger jo i det offentlige sundhedsapparats

tænkning, at man skal være produktiv og spare

penge. Ingen af de ord passer egentlig på pleje af

syge, for syge mennesker er ikke produktive,« siger

hun. y
Anders Lindskov

anli@dpu.dk
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»Pleje er et ord, der er belastet med
mange fordomme.«

De hurtige tekniske kundskaber dominerer
ofte over de langsomme erfarings-
kundskaber som f. eks. omsorg og pleje.
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