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Er du inde eller ude?
Måske er du dygtig. 
Men er du også en af os?



Næppe før har evnen til at beundre hinanden været dårligere.

Samtidig har længslen efter at blive beundret aldrig været større.

Tilsammen handler det om, at vi lider af selvoptaget smålighed.

Undtagelser eksisterer dog. Anja Andersen er et godt eksempel på

én. I midten af 1990’erne ønskede den ukronede håndbolddron-

ning at møde basketballkongen Michael Jordan. Det lykkedes.

Aviserne var optaget af, at mødet var god PR for sportsfirmaet Nike.

Jeg var optaget af Anja Andersens udtrykte ønske om at møde en

person, som hun vurderede til at være en større boldbegavelse

end hende selv. I mine øjne blev Anja Andersen pludselig til en

håndboldstjerne, der ikke – som så mange andre børn af tiden –

led af bornerthed. 

At nogle er én overlegen kan man reagere forskelligt på. Nogle

vil helt afstå fra at beskæftige sig med det, ignorere det eller reser-

vere sig. Andre, Anja for eksempel, vil gøre noget andet og mere

positivt ud af denne forskel til andre personer: Enten bøjer de sig

og beundrer – eller måske lader de sig endda inspirere af den over-

legne, for eksempel med henblik på en senere kappestrid med

vedkommende. Pointen er, at man sagtens kan være klar over, at

man ikke kan træde i den anden persons fodspor, men søge at

følge op på fodsporene. Det handler om, at man kan ville have alt

det, en anden har. For eksempel hans ting, hans udseende, hans

hjem, hans boldbehandling – altså ville være i en andens situation.

Men man kan ikke ville være en anden, da det jo er en selv, der vil.

Selv i selvfornægtelsen ligger altså en selvbekræftelse. Nu om dage

er der imidlertid ikke meget selvfornægtelse på spil. Og derfor hel-

ler ikke megen inspirerende beundring. Mange mennesker har

derfor erfaring med at være skuffede over, at evnen til at beundre

er nedsat. Ikke mindst i professionelle pædagogiske sammen-

hænge er skuffelsen et påfaldende fænomen. Hvori består så den

konkrete længsel blandt professionelle pædagoger – og hvad stil-

ler man op med den? 

En af Evalueringsinstituttets anbefalinger i forhold til lærer-

uddannelsen kan gøre sagen klarere. Anbefalingen er, at ’Under-

visningsministeriet bør indføre en model for de studerendes del-

tagelse i uddannelsen.’ En model der skal kombinere mødepligt

med mere selvstændige studieformer. Anbefalingen er svar på fru-

strationer hos undervisere og studerende over, at en stor del af de

studerende kun deltager sporadisk i undervisningen. Tesen her

skal lyde, at seminarielærerne er skuffede over, at de studerende

ikke ærer dem som forvaltere af læreruddannelsen. Derfor længes

de efter, at Undervisningsministeriet giver dem forvaltningsbetin-

gelser, der styrker dem som embedsmænd. Problemet er, at en

Nedsat beundringsevne

sådan længsel er fortidshenvendt. Undervisningsministeriet er

sammen med de andre ministerier i dag en del af en statsmagt, der

ikke vil være stat. Det vil sige, at staten ikke vil komme med

bekendtgørelser, der gør lærerne til embedsmænd, der får de stu-

derende til at møde op og deltage ved at referere til, at det kræver

bekendtgørelsen. Tiden herfor er passé. Ministeriers hjælp til

pædagogiske institutioners forvaltning består mestendels i at give

støtte til kurser i teknikker til at lede – det vil sige vejlede og moti-

vere hin enkelte studerende. For en lærer handler det nu om dage

om at aftale sig frem med den enkelte studerende med henblik på

at opnå samtykke. Det handler i langt mindre grad om at være en

del af en større myndighed. Overgangen fra myndighedssamfund

til aftalesamfund, fra stærk til svag stat, bør med andre ord inter-

essere os, hvis vi vil gøre noget ved den nedsatte beundringsevne.

Det er nemlig denne overgang, som er fatal for professionelle

pædagogers vilje til at gøre noget med dem, og det stof de har

med at gøre. I stedet skal brugeren selv gøre dette og hint, mens

de professionelle skal være relæer for brugernes krav. Antiautori-

teten har taget overhånd – fra stat til den enkelte lærer. Samtidig

kan vi ikke blot tilbagekalde en traditionel myndighed. 

Også i lærerseminariesammenhænge er udfordringen, hvordan

en lærer fortsat kan opdrage – velvidende at det skal ske uden

myndighed? Hvordan kan det lade sig gøre ikke at miste kerne i

opdragelsen, nemlig at være sat til at ville noget med nogen stu-

derende – også nogle gange noget andet end de vil – uden at blive

en illegitim formynder. Sagens kerne er at sikre, at lærerens inter-

vention ikke bliver illegitim. Det er svært, når lærere ikke kan falde

tilbage på anonyme statslige bekendtgørelser. Og når lærere flest

ikke vil sige: ’Du skal blive præcis som jeg!’ Når det er tilfældet, så

må lærere gøre noget andet for at kunne gøre noget med og for de

studerende. Lærere skal ære en forskel til de studerende. De skal

ære, at de ved bedre og anderledes end de studerende. Og det gør

de ved for eksempel at sige: ’Hvis man skal være en kompetent

deltager i min undervisning, så kræver det læsning og analyse af to

bøger hver gang’. Herved bevarer en lærer sig selv som en over-

legen tilbudskarakter, der ikke lytter til hvilken som helst idé om

medansvar og samarbejde fra og med de studerende. En lærer

som besinder sig på grænserne for samarbejde og medansvar i for-

hold til de studerende er beundrings- og eftertragtelsesværdig for

studerende – uanset hvor mange og hvor frustrerede de så måtte

være. Men mon det ville give færre fremmødte studerende og flere

frustrationer hos dem end tilfældet er i dag. Jeg tvivler, men ikke

på hvad, der er beundringsværdigt. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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En lærer in memoriam

»I erindringen står han for mig

som en god lærer, ven og kol-

lega, en skarpsindig analytiker

og en fuldstændig fagligt ube-

stikkelig klippe, for hvem politisk

korrekthed, opportunisme og

medløberi var ukendte begre-

ber.« Professor Thyge Winther-

Jensen om sin gamle lærer,

Knud Grue-Sørensen, der også

blev hans ven og kollega.

Darwinisme på

arbejdspladsen

Projektarbejdsformen vinder

frem på de danske arbejdsplad-

ser. I kampen om at komme

med på det gode projekt er det

ikke nok at være dygtig. Du skal

også passe ind. Interview med

Christian Bason, afdelingsleder

for Arbejdsmarkedsanalyse i PLS

Rambøll Management.

Pli og passendehed 

Du bliver ikke en god skoleelev,

bare fordi du er dygtig og sætter

dig godt ind i skolens regler og

handler efter dem. Det er

endnu vigtigere, at du har sans

for det spil, som skolelivet også

er. Du må udvise pli. Elevpli.

Interview med adjunkt Jette

Kofoed.

Farefuld forvandling

Viden skal være innovativ og

anvendelig. Sådan lader de nye

krav til universiteternes forskning

sig sammenfatte. Idéhistoriker

og lektor Jens Erik Kristensen,

Institut for Idéhistorie ved

Aarhus Universitet, mener, at

viljen til sand og bedre viden er

truet.

Mellem nytteværdi og

nonsens

Skal man sige nydanskere,

etnisk minoriserede personer

eller etnisk racialiserede?

Hedder det mand og kvinde

eller maskulint og feminint

kropsmærkede personer? Ord

og begreber bestemmer, hvor-

dan vi tænker og opfatter vores

omverden. Konference skal

belyse dilemmaet mellem forsk-

ningens integritet, retten til at

bruge svære begreber, og hvor-

når det bliver elitært nonsens.

Behøver man brænde

broerne?

»Tag en uddannelse, få et

arbejde, stift familie og læg de

dårlige vaner bag dig.« Sådan

lyder anbefalingerne til unge

med etnisk minoritetsbaggrund,

der ønsker at bryde marginalise-

ringen. Adjunkt Line Lerche

Mørck har over et par år fulgt to

unge, der gjorde, som de fik

besked på, og begyndte på

teknisk skole. De mødte alt

andet end åbne arme.

Nederst i hierarkiet 

Trods øget velfærd og lige

adgang til uddannelse er margi-

nalisering fortsat et betydeligt

problem i Danmark. I indivi-

dualitetens tidsalder rammer

marginaliseringen grupper, der

ikke kan gribe de chancer, sam-

fundet stiller til rådighed, fortæl-

ler lektor Bente Jensen. Hun

deltager i forskningsprogrammet

om Social Arv og skal

undersøge marginalisering i

daginstitutioner.

Glimt af fremtidens skole

På to sjællandske skoler har

man gjort sig store anstrengel-

ser for at få bygninger og pæda-

gogik til at spille sammen. Lek-

tor Søren Nagbøl fra Danmarks

Pædagogiske Universitet har

med sit kamera forsøgt at fange

stedets ånd i det, der kunne

blive fremtidens skole.

Rum og pædagogik, krop 

og bevægelse

Kan en skolebygning være

imødekommende? Råber gange

på at blive løbet i? Og kan et

klasseværelse invitere til

gruppearbejde? Et nyt forsk-

ningsprojekt på Danmarks

Pædagogiske Universitet skal

undersøge sammenhængen

mellem krop, rum, bevægelse

og pædagogik.

Den glemte pædagogiske

filosof

Da han døde i 1992 blev det

stort set forbigået af den

bredere pædagogiske fagkreds.

Samtiden havde for længst

bevæget sig over i en skole-

pædagogik, der mente at kunne

undvære en pædagogisk filo-

sofisk kritik. Alexander von

Oettingen om Knud Grue-

Sørensen, der fyldte 100 år den

21. januar.
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Hvis 16-årige Mohammed troede, at han som

tømrerlærling på teknisk skole først og fremmest

skulle lære at bruge værktøj, lave tegninger og bygge

huse, tog han fejl. Det meste af sin opmærksomhed

og energi måtte han bruge på at tilpasse sig, igno-

rere diskrimination og affinde sig med, at han altid

var nederst i hierarkiet. 

Adjunkt Line Lerche Mørck fra Institut for pæda-

gogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet fulgte i 1999-2001 Mohammed og Nabil, to

unge med etnisk minoritetsbaggrund, som ønskede

at blive tømrere. 

I sit ph.d.-projekt ønskede Line Lerche Mørck

blandt andet at undersøge, hvordan de unge selv

oplever det, når de prøver at overskride deres mar-

ginalisering ved at tage en uddannelse.

»Fra samfundets side bliver det ofte fremstillet

som den eneste løsning på marginaliseringen, at de

unge tager en uddannelse. Argumentet er, at med

en uddannelse kan de finde et arbejde, stifte familie,

tilegne sig fornuftige måder at løse konflikter på og

vende ryggen til misbrug. Men mønsterbryderforsk-

ning beskæftiger sig sjældent med de dilemmaer og

konflikter, det udløser, når mennesker prøver at

bryde med marginaliseringen. I projektet har jeg set

det fra de unges synspunkt og prøver at forstå deres

dilemmaer indefra«.

Line Lerche Mørck fortæller, at hun er rystet over

de ting, de to unge tømrerlærlinge Mohammed og

Nabil udsættes for bare for at tage en uddannelse. 

»Jeg ved godt, at det kan være frustrerende at gen-

nemføre et uddannelsesforløb. Der er op- og ned-

ture. Men Mohammeds eksempel viser, at han ud-

sættes for ting, som ingen burde udsættes for. Han

taler om, at det er en kamp for at holde ud og lade

være med at springe i luften, når han udsættes for di-

skriminerende bemærkninger. Tit har han bare mest

lyst til at tage arbejdstøjet af og forlade den tekniske

skole, fordi han trænger til at komme ud og væk.«

Behøver man brænde broerne?
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Ifølge Line Lerche Mørck har mønsterbryderforsk-

ning generelt en tendens til at overse de ressourcer,

der kan ligge i at bevare forbindelsen til sin kulturelle

og sociale baggrund – og de dilemmaer, det skaber

at skulle distancere sig til sit bagland.

»Selv om man også i mønsterbryderforskning er

opmærksom på, at det kan være svært at cope, op-

fatter man det fortsat som en individuel proces, hvor

én person bryder med sin sociale arv og bevæger sig

over i nogle mere rigtige sammenhænge. Men selv

om det udefra kan ligne et entydigt fremskridt, at en

ung begynder på en uddannelse, så vil eleven ofte

opleve det meget konfliktfyldt og altså ikke entydigt

positivt,« siger hun. 

’Ingen racisme her’

Tømrerlærlingen Mohammeds kurdisk-irakiske fami-

lie flygtede til Danmark sidst i 1980’erne, efter at fa-

milien var blevet overfaldet af soldater. Da han som

16-årig begynder på teknisk skole, er hans første op-

levelse, at læreren tager ham ud af hans arbejds-

gruppe og gentagne gange sætter ham til at feje gulv

sammen med en kammerat, der også har etnisk

minoritetsbaggrund. I modsætning til de andre ele-

ver skal han arbejde alene, hvilket er svært, når man

skal bygge et hus og har behov for ekstra hænder til

at holde materialerne. 

Mohammed oplever udelukkelsen fra arbejds-

gruppen som diskrimination og går først til sin vejle-

der og siden til skolelederen for at ændre på forhol-

dene. Men skolelederen afviser Mohammeds kritik

og siger, at der ikke findes racisme på hans skole. Re-

sultatet bliver, at Mohammed sammen med to

andre unge hævner sig på læreren, som de skubber

og sparker. Mohammed bliver bortvist fra skolen og

begynder på en ny teknisk skole. 

Ifølge Line Lerche Mørck er Mohammed på grund

af sin families historie følsom over for racisme og for-

skelsbehandling, og det forstærkes af, at han ople- >

ver, at læreren er særlig autoritær over for ham på

grund af hans oprindelse.

»Mange lærere har en forestilling om, at unge

med etnisk minoritetsbaggrund skal håndteres med

ekstra fast hånd. Faste rammer betyder, at de unge

ved, hvor de har lærerne, og så skal det nok gå, lyder

argumentet. Men for Mohammed bestyrker det ham

bare i, at han forskelsbehandles, og da han til sidst

reagerer voldeligt, reproducerer han diskursen om,

at unge med etnisk minoritetsbaggrund er krimi-

nelle og utilpassede.« 

Ifølge Line Lerche Mørck er Mohammed et eksempel

på, at det er utilstrækkeligt at forklare marginalise-

rede unge, at de bare skal følge uddannelsesbanen,

så skal de nok klare sig. I hvert fald så længe lærere,

skoleledere og vejledere på skolerne forholder sig

afvisende over for elevernes oplevelse af etnisk

andetgørelse og diskrimination.

»En ældre lærling generer for eksempel Moham-

med ved at spørge, hvorfor han ikke må være sam-

men med hans søster, og siger, at indvandrere er kri-

minelle, og at de burde stilles op på en række og

skydes. Bagefter fortæller lærlingen, at det bare var

for sjov. Mens der i håndværkermiljøet i forvejen er

en meget barsk omgangstone med et tydeligt hie-

rarki, bliver det værre for unge med etnisk minori-

tetsbaggrund.«

Familiefirma som grænsefællesskab

I sit ph.d.-projekt har Line Lerche Mørck undersøgt, i

hvilket omfang praksisfællesskaber kan bruges til at

overskride marginaliseringen. Gadeplansarbejde,

hvor tidligere rødder arbejder med projekter for

marginaliserede unge, er et eksempel på et grænse-

fællesskab, hvor gadeplansarbejdernes viden aner-

kendes og respekteres. Ved at trække på gadeplans-

arbejdernes egne erfaringer med at være på kant

med samfundet kan de være bindeled til det etable-

rede system og etablere god kontakt med de unge –

hvilket de almindelige socialarbejdere ofte har

meget svært ved.

Ifølge Line Lerche Mørck kan grænsefællesskaber

bruges som en slags trædesten, så overskridelse af

marginaliteten bliver mulig.

Hvordan det kan ske i praksis, er den 21-årige

Nabil et eksempel på. 

Ligesom Mohammed ønsker Nabil at uddanne sig

til tømrer på teknisk skole. Men i modsætning til

Mohammed arbejder Nabil i sin svogers tømrer-

firma, som han også er medejer af. Dermed er han

del af et tømrerfagligt grænsefællesskab, hvor han

ikke italesættes som anderledes.

»Når Nabil ender med at blive tømrer, er det, fordi

han har firmaet ved siden af. I firmaet bliver han be-

handlet som tømrer og får ansvar. Den anerkendelse

kan han bruge, når han er på skolen,« siger Line

Lerche Mørck.

Nabil oplever ligesom Mohammed også, at han

bliver behandlet som anderledes. Da han under

skolepraktikken i en periode er udlånt til en virksom-

hed, gør han alt for at virke mere dansk end andre

unge med minoritetsbaggrund. Fra teknisk skole har

han lært, at han ikke bør udtale sig negativt om dan-

skere, og at han skal nedtone, at han er anderledes.

Men selv om han forsøger at udviske sin egen

baggrund, får han i begyndelsen ikke lov til at gå

sammen med de erfarne tømrersvende. Han bliver

»Tag en uddannelse, få et arbejde, stift familie og læg de dårlige vaner bag dig.« Sådan lyder anbefalingerne til unge med etnisk

minoritetsbaggrund, der ønsker at bryde marginaliseringen. Adjunkt Line Lerche Mørck har over et par år fulgt to unge, der gjorde,

som de fik besked på, og begyndte på teknisk skole. De mødte alt andet end åbne arme.

»Mange lærere har en forestilling om,
at unge med etnisk minoritetsbag-
grund skal håndteres med ekstra fast
hånd. Faste rammer betyder, at de
unge ved, hvor de har lærerne, og så
skal det nok gå, lyder argumentet.
Men for Mohammed bestyrker det
ham bare i, at han forskelsbehandles.«
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sat til arbejdsmandsopgaver, som han ikke lærer

noget særligt af. Til sidst bliver han dog tilbudt en

praktikplads, som han siger nej til, fordi firmaets psy-

kiske arbejdsmiljø er så dårligt, at medarbejdere

søger væk, så snart de har mulighed for det. I stedet

kommer han i praktik i svogerens tømrerfirma.

For Nabil er tømrerfirmaet ikke kun et sted, hvor

han kan udvikle sig fagligt. Gennem tømrerfirmaet

kan han bruge sin familie og sit netværk, så han

bevarer forbindelsen til det miljø, han er en del af.

Derfor har han også en mere positiv selvforståelse

og ser lysere på fremtiden.

Helt modsat består Mohammeds virkelighed af tre

næsten adskilte verdener. I skolen oplever han sig

selv som én person, sammen med kammeraterne

på gaden er han en anden, og i familien er han en

tredje, fortæller Line Lerche Mørck.

»Han fortæller for eksempel ikke forældre og

familie om alle sine nederlag i skolen. De har nok at

se til, mener han. Derfor kender de for eksempel

ikke til hans konfliktfyldte skolehverdag, og at han

dumpede et semester – det opdagede forældrene

først, da han skulle gå semesteret om.« 

Behov for eksperimenter

Line Lerche Mørck siger, at der rundt omkring på de

tekniske skoler findes mange unge, der ligesom

Mohammed ikke er en del af fællesskabet.

»Når jeg holder oplæg for ungdomsvejledere ved

tekniske skoler, kan de genkende beskrivelsen, og

de siger, at de har mange af hans type. Enten drop-

per de ud af uddannelsen eller prøver at holde ud,

så længe de kan. Det er almindeligt forekommende,

at de unge møder racistiske kommentarer. Og der er

en udbredt usikkerhed blandt de unge, også fordi

det er så svært at finde en praktikplads.«

For at gøre overskridelsen af den marginale position

lettere foreslår Line Lerche Mørck, at ungdomsud-

dannelserne skaber flere fagligt relevante praksis-

fællesskaber, hvor de unge føler sig velkomne og ef-

terhånden tildeles større ansvar. Et eksempel kunne

være en internationaliseret skolepraktik, hvor man

udnytter, at de unge med etnisk minoritetsbaggrund

taler flere sprog.

»Hvis de unge skal blive en del af det danske sam-

fund, forudsætter det, at systemet bliver mere man-

gesidet. Man burde i højere grad eksperimentere

med for eksempel skolepraktikken. Mohammed ville

være en nyttig ressource, hvis han var en del af et

hjælpeprojekt i Irak, og samtidig kunne han erhverve

nogle kompetencer, som han kunne bruge hjemme

i Danmark. Ligesom man med gadeplansarbejderne

har skabt et grænsefællesskab, kunne de tekniske

skoler lave noget tilsvarende. Mange unge med et-

nisk minoritetsbaggrund bliver i dag ikke færdige

med uddannelsen. For at vende denne tendens er

det vigtigt at bane vejen med gode eksempler over

for virksomheder og nye lærlinge,« siger Line Lerche

Mørck.

Det politiske klima taler imidlertid ikke for eksperi-

menter med skolepraktikken. Antallet af skoleprak-

tikpladser bliver de kommende år beskåret fra 5.000

til 1.200 pladser. Dermed er der udsigt til, at en af de

kanaler, som navnlig unge med etnisk minoritetsbag-

grund har brugt til at tage en uddannelse, forringes.

»Den nuværende og tidligere regering har hele ti-

den argumenteret for, at erhvervslivet skal tage flere

praktikanter, uden at det er lykkedes. Jeg frygter, at

nedskæringerne i antallet af skolepraktikpladser vil

betyde, at færre vil komme i praktik. Med de nye reg-

ler på området mister de unge deres ret til under-

støttelse, hvis de dropper ud af en ungdomsuddan-

nelse. Det er virkelig Catch 22, for hvad er

mulighederne, når man står uden uddannelse, uden

kontanthjælp, og man samtidig har svært ved at få et

arbejde? Jeg er bange for, at resultatet bliver sti-

gende marginalisering og kriminalitet og at disse

problemer individualiseres som værende de utilpas-

sede unges eget ansvar.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Line Lerche Mørck

Adjunkt ved Institut for pædagogisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

Behøver man brænde broerne?

»Selv om man også i mønsterbryder-
forskning er opmærksom på at det kan
være svært at cope, opfatter man det
fortsat som en individuel proces, hvor
én person bryder med sin sociale arv
og bevæger sig over i nogle mere
rigtige sammenhænge.«

>
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Ph.d.-afhandlingen ’Læring og overskridelse af mar-

ginalisering – Studie af unge mænd med etnisk min-

oritetsbaggrund’ skal bidrage til udviklingen af en

teori om overskridende læring, der bryder med de

individualiserende og marginaliserende tendenser.

Line Lerche Mørck har i tre år fulgt otte unge mænd

i alderen 16-33 år. 

To af de unge valgte uddannelsesbanen og søgte

ind på teknisk skole for at blive tømrere. 

De seks andre var – eller blev – gadeplansarbej-

dere på projekter som Sjakket, Ung i Parken, Gade-

pulsen, De Vilde Unge, Vilde Læreprocesser og

Københavnerteamet.

I det gadeplansarbejdesfællesskab Line Lerche

Mørck har fulgt, forstår medarbejderne både sig selv

som ’én af rødderne’ og som socialarbejdere. I stedet

for at brænde broerne til deres fortid, er gadeplans-

arbejdernes væsentligste ressource, at de kan

trække på deres forbindelser i de unges miljøer og

deres egne erfaringer med at være på kant med sam-

fundet. Ved gradvist at blive mere socialarbejder og

mindre ’rod’ bliver arbejdet på gadeplan også funda-

mentet for de tidligere rødders egen overskridelse.

De to lærlinge på teknisk skole lærer først og

fremmest at udholde ydmygelser og undertrykke de-

res oplevelse af forskelsbehandling. Dette betyder, at

de overlever i uddannelsen, men samtidig er med til

at reproducere de marginaliserende vilkår. 

En af afhandlingens hovedpointer er, at overskri-

delse af marginalisering ikke nødvendigvis implice-

rer, at de unge lægger afstand til deres fællesskaber,

tidligere forholdemåder og tænkemåder. For de

unge mænd, Line Lerche Mørck har fulgt, er det

netop et vigtigt fundament for overskridelsen af mar-

ginalisering, at de kan deltage i praksisfællesskaber,

der overlapper deres tidligere fællesskaber. Dermed

kan de unge overføre ressourcer fra de tidligere fæl-

lesskaber ind i nye.

Denne pointe står i kontrast til mønsterbryder-

undersøgelser som for eksempel ’Den sociale arv og

mønsterbrydere’ fra 1999, hvor social arv entydigt

defineres negativt og vejen frem defineres som en

individualiseret bevægelse i retning af et middel-

klasseliv.

’Læring og overskridelse af marginalisering – Studie

af unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund’ er

udgivet på Danmarks Pædagogiske Universitets

Forlag.

Baglandet som ressource
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Trods øget velfærd og lige adgang til uddannelse er marginalisering fortsat et betydeligt problem i Danmark. I individualitetens

tidsalder rammer marginaliseringen grupper, der ikke kan gribe de chancer, samfundet stiller til rådighed, fortæller Bente Jensen.

Hun deltager i forskningsprogrammet om Social Arv og skal undersøge marginalisering i daginstitutioner.

Nederst i hierarkiet 

Social arv er et af de begreber, som de senere år

er blevet kritiseret voldsomt for at kunne gøre mere

skade end gavn. Hvis social arv ikke bruges med var-

somhed, risikerer ordet ‘arv’ at signalere determi-

nisme, forudsigelige livsforløb og skæbner, som på

forhånd er tabt på gulvet.

Lektor Bente Jensen fra Institut for pædagogisk

sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet er

den første til at erkende, at social arv bør bruges

med forsigtighed, og at begrebet trænger til en mere

tidssvarende præcisering. 

Med henvisning til professor Erik Jørgen Hansens

generationsforskning mener Bente Jensen, at social

arv bedst kan defineres som den ’samfundsorden,

som til alle tider og i alle samfund indebærer, at det

kræver en større indsats, flere afsavn og mere held

at opnå en lang uddannelse, et godt job og en høj

indkomst for børn fra arbejderklassen end for børn

fra andre samfundslag’.

Som deltager i forskningsprogrammet om Social

Arv med deltagelse af forskere fra Amternes og Kom-

munernes Forskningsinstitut (AKF), Statens Institut

for Folkesundhed (SIF), Danmarks Pædagogiske

Universitet (DPU) og Socialforskningsinstituttet (SFI)

beskæftiger Bente Jensen sig med nogle af de pro-

blemstillinger, som kan henføres til den sociale arv

set i lyset af samfundsvilkår i et dynamisk og kom-

plekst samfund. 

»Det ser ud til, at trods lige adgang til uddannelse

er social arv en hård nød, som uddannelsessystemet

hidtil ikke har kunnet knække. Børn af de samfunds-

grupper, der var placeret nederst i samfundshierar-

kiet for blot en generation siden, har stadig en ten-

dens til at placere sig nederst i uddannelses- og

arbejdsmarkedshierarkiet,« siger hun.

Determinisme eller benægtelse

Ifølge Bente Jensen er den største fare ved at bruge

begrebet social arv, at det kan virke deterministisk,

og at ansvaret for social arv individualiseres. 

»Det værste, der kan ske, er, at det af bekvemme-

lighedshensyn bliver for nemt at opgive at løse so-

ciale problemer ved at henvise til netop social arv,«

siger Bente Jensen og peger dermed på forsknings-

feltets skisma: Ved at italesætte fænomenet, risike-

rer man at øge problemstillingen.

»Hvis barnet, skoleeleven eller den unge under

uddannelse bliver mødt med negative forventninger,

i takt med at systemet eller den professionelle an-

vender begrebet social arv deterministisk, risikerer

forventningerne at gå i opfyldelse. Dette fænomen

er velkendt fra det, vi kender som Rosenthal-effek-

ten. Omvendt kan man sige, at vi også risikerer at bi-

drage til øget social ulighed, hvis vi benægter, at

problemstillingen eksisterer. Derfor er det vigtigt

med begrebsafklaringer, hvilket er et af hovedfor-

målene med vores arbejde i gruppen,« fortæller hun.

Når alt dette er sagt, er Bente Jensen nemlig ikke

i tvivl om, at social arv, som defineret ovenfor, fortsat

findes og slår igennem. Det sker ofte bag om ryggen

på os i samfundets institutioner som en slags sym-

bolsk vold. I et senmoderne samfund, hvor indivi-

derne forventes at realisere sig selv, skabe sin egen

identitet, og hvor fastlagte normer afløses af den

enkeltes evner til selvkonstruktion, ser det faktisk ud

til, at ulighed bliver et af de helt store samfunds-

problemer.

»Social arv som begreb blev opfundet af svenske

Gustav Johnson tilbage i 1967, og som følge deraf

knytter det sig til et mere statisk samfund end det, vi

kender i dag. Alligevel mener jeg, at det fortsat har

aktualitet. Set ud fra den betragtning, at social arv

handler om chanceuligheder, kan tidens krav, om at

alle skal klare en uddannelse, deltage i kompeten-

ceudvikling og livslang læring, måske ligefrem øge

polariseringen mellem grupperne. Marginalisering,

som handler om variationer mellem socialgruppers

placering i den gældende samfundsorden, ser be-

stemt anderledes ud i dag end i 1960’erne. Men pro-

blemstillingen, der handler om at være ’nederst i

hierarkiet’, er den samme. Det kan godt være, at sko-

magerens søn ikke selv bliver skomager, og at børn

af en arbejdsløs kommer i arbejde. Men den sociale

ulighed reproduceres fortsat. Så trods velfærdssam-

fundets vækst og lige adgang til uddannelse magter

nogle grupper ikke at ændre deres samfundsmæs-

sige position i et samfund, der stiller store krav til

den enkelte,« fortæller Bente Jensen, der mener, at

dermed får vi en ’ny’ form for social arv.

Sammenfald mellem økonomi og sundhed

I forskningsprogrammet om Social Arv fokuseres på

grupper, som placerer sig nederst i det samfunds-

mæssige hierarki: Grupper, der ikke er kommet ind

på arbejdsmarkedet, ikke er i gang med ungdomsud-

dannelse, klarer sig dårligt i skolen eller er børn af for-

ældre, der bærer sociale problemstillinger med sig.

I den seneste vidensopsamling fra forskergruppen

fremgår det for eksempel, at familier med lavest socio-

økonomisk status har størst sandsynlighed for forringet

sundhedstilstand. Det gælder blandt andet sundheds-

indikatorer som længerevarende sygdom, lav fødsels-

vægt, medicinske diagnoser samt risikoadfærd.

Med reference til blandt andet sociologen Pierre

Bourdieu er social arv ikke kun et spørgsmål om

økonomisk kapital. Det er snarere et spørgsmål om

den måde, den økonomiske kapital slår igennem og

viser sig i kulturel og social kapital. Det er de sidst-

nævnte kapitalformer, der ser ud til at have vidtræk-

kende konsekvenser for socialgruppers livsstil, smag,

selvforståelse og holdninger. 

Bente Jensen siger, at hvis individualiseringen er

en af forklaringerne på, at social arv fortsat reprodu-

ceres, er det en samfundsopgave at styrke solidari-

teten med magtesløse samfundsgrupper. Menne-

sker skal hentes ind i systemerne – ikke hægtes af.

»Når vi ved, at marginalisering handler om at blive

hægtet af socialt og kulturelt, er det nødvendigt at

udvikle organisationsformer, der understøtter social

integration eller ’inklusion’, som nogle i forsker- og

uddannelsesverdenen foretrækker at benævne det.

Vi inkluderer ikke skolebørn ved at visitere dem til

specialundervisning uden samtidig at sikre, at speci-
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alundervisningen er båret af kvalitetskriterier knyttet

til inklusionsprincippet. Ligeledes kan individuelle

kontrakter i forbindelse med aktivering virke ’klient-

gørende’. Så trods hensigt om det modsatte kan

nogle af disse mekanismer fastholde eller forstærke

den negative sociale arv. Individualiseringen kan

med andre ord være en risikofaktor i sig selv.« 

Marginalisering skal afindividualiseres

Det er blevet populært at henvise til mønster-

brydere, som af egen kraft tager kampen op med

uligheden. Bente Jensen henviser til, at mønster-

bryderforskning ud fra få ’gode eksempler’ viser, at

en forudsætning for at blive mønsterbryder skal fin-

des i mødet med den professionelle i institutionen,

et familiemedlem eller andre, som støtter og bliver

den rollemodel, der savnes. 

»Men når det er sagt, skal det understreges, at vi

stadig savner viden om eventuelle ’mønsterbryder-

institutioner’ eller ’mønsterbryderkommuner’. Det vil

sige, at der savnes forskning, som bestræber sig på

at ’afindividualisere’ problemstillingen«. 

Netop fordi der behov for mere viden om social

arv  i et samfunds- og institutionsperspektiv er Bente

Jensen i gang med en landsdækkende under-

søgelse, der skal belyse dagsinstitutioners måder at

beskrive, forstå og handle på i forhold til problem-

stillingen social arv.

Med undersøgelsen ønsker Bente Jensen at pege

på processer, rammebetingelser og barrierer for ud-

ligning af social arv i daginstitutioner. Undersøgelsen

skal belyse problemets omfang – men også give

daginstitutionerne en stemme, så det ikke kun er

forskere og politikere, der udtaler sig. For eksempel

bliver det interessant at få at vide, hvilke visioner

dagsinstitutionerne har for en forbedret praksis,

hvilke kvalitetskriterier de selv opstiller, og hvordan

retorikken er på området, fortæller Bente Jensen. 

»Det er i daginstitutionerne, at børnene møder

samfundets kulturelle og sociale muligheder første

gang. Derfor er det oplagt at rette blikket mod dag-

institutioner, fordi man kan gøre en tidlig indsats i

stedet for at vente til børnene begynder i skole og

måske ’hægtes af’ allerede fra 1. klasse.«

Hellere viden end penge

Dybdegående kvalitative studier på en række dag-

institutioner tyder på, at institutionerne gør sig

umage for at støtte socialt udsatte grupper. 

»I de institutioner, jeg har besøgt, arbejder man be-

vidst på at undgå at stemple børnene ved for eksem-

pel at undgå nedsættende betegnelser. Men jeg mø-

der samtidig professionelle, som giver udtryk for, at de

savner viden og erfaringer med indsatser, der kan

påvirke de ofte ’tunge’ problemer,« siger Bente Jensen.

Hun havde på forhånd forventet, at daginstitutio-

nerne især ville pege på flere økonomiske ressour-

cer for at løse opgaven. 

»I stedet for flere penge taler daginstitutionerne

snarere om mere uddannelse til personalet, bedre

normeringer samt et ligeværdigt samarbejde med

kommunens psykologer og socialrådgivere. Mange

ledere og pædagoger på dagsinstitutionerne føler

sig selv marginaliserede. Det giver sig udtryk i, at de

fortæller, at de oplever, at de ikke bliver hørt. Når der

skal laves individuelle handleplaner for børn med

’særlige behov’, er det ikke de pædagoger, som ved

mest om børnene, men de såkaldte eksperter, der

tager over,« siger Bente Jensen. y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Bente Jensen

Lektor ved Institut for pædagogisk sociologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

2.000 vuggestuer og børnehaver har mod-

taget et spørgeskema, der skal belyse dags-

institutionens mulighed for at støtte børn fra

socialt belastede kår. Spørgeskemaunder-

søgelsen er en del af forskningsprogrammet

om Social Arv og gennemføres af lektor

Bente Jensen ved Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Ledere, pædagoger og pædagogmed-

hjælpere skal blandt andet besvare spørgs-

mål om institutionernes pædagogiske prin-

cipper, normeringer, brug af støttepersonale

og institutionernes samarbejde med for-

ældre og kommune.

Forud for undersøgelsen har Bente Jensen

gennemført dybdegående studier i udvalgte

institutioner i 2002-2003.

Daginstitutioner er generelt karakterise-

rede ved, at det er her, at barnet fra tidligste

alder møder det offentlige liv. Et aspekt, som

giver institutionen unikke muligheder for at

etablere relationer og omsorgsformer, der er

kvalitativt forskellige fra dem, barnet kender

i familien. De første delresultater fra under-

søgelsen vil blive offentliggjort i juni 2004.

Link til forskningsprogrammet:

www.forskningsprogrammet-social-arv.dk
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Glimt af fremtidens skole10

På to sjællandske skoler har man gjort sig store anstrengelser for at få bygninger og pædagogik

til at spille sammen. Lektor Søren Nagbøl fra Danmarks Pædagogiske Universitet har med sit

kamera forsøgt at fange stedets ånd i det, der kunne blive fremtidens skole.

Trekroner Skole er lagt i et parklandskab i en helt ny bydel tæt ved Roskilde Universitetscenter. De gule sandstenshuse står i det kuperede terræn omgi-

vet af græs, træer og vilde blomster. Det er som at træde ind i et maleri, hvor duftene fra den rige flora tager imod. Børnene falder helt naturligt ind i hel-

heden og finder en plads, der hvor udsigten er bedst. Andre løber rundt i den rytme, der passer dem. Der arbejdes koncentreret ude som inde, grænserne

Asgård Skole er tilrettelagt som en landsby og placeret mellem villa- og boligkvarterer i Ølby ved Køge. Når vi har passeret hovedbygningen, mødes vi af

et Eldorado af muligheder mellem husene, der er lagt ud som længer på en gård. Vi er i et idræts- og friluftslivslandskab. Der er boldbaner med og uden

kurve, en skateboardbane, en lejrplads, et væld af klatrestativer, sandkasser og løbebakker til de små. Der er nok at rive i for børn i alle aldre. Overalt er

>

>
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er åbne, og alligevel er det let at finde et sted, hvor man kan fordybe sig i det, der optager en mest. De nye små finder deres plads i kredsen med hinan-

den, inden de sendes hvert til sit. Vi er i et luftigt anlæg uden tab af strukturerende arkitektoniske rammer. Trekroner Skole opleves mere som et sted, hvor

man kan være, end som en skole.

de på farten, de hujer og hviner og kan ikke få nok af alle herlighederne.

Inden døre fortsætter aktiviteterne i gangarealer, hvor der er plads til både

leg og fordybelse. Klasselokalerne er knap så store, men flot kreerede med

masser af lys og højt til loftet.

Krop, rum, bevægelse og pædagogik
Fotografierne indgår som dokumentation i et større forskningsprojekt på Danmarks

Pædagogiske Universitet med titlen Krop, rum, bevægelse og pædagogik. 

Formålet med projektet er at undersøge, hvad det betyder for børns identitetsdannelse,

når skolebyggerier inddrager udearealerne i den pædagogiske praksis. 



Rum og pædagogik, krop og bevægelse12
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Eleverne lægger knapt mærke til dem, de tre for-

skere. Med jævne mellemrum dukker forskerne op

på skolerne og gør deres iagttagelser. De vandrer

rundt i bebyggelserne, følger de planlagte stier rundt

på udearealerne og sidder bagerst i klassen under

undervisningen. De noterer sig, at børnene har flyt-

tet fodboldmålene på udearealet, at vindueskar-

mene tilsyneladende er gode at sidde og læse i, og

at mørke kroge giver mulighed for at være lidt alene.

De berører, lytter og ser – kort sagt bevæger sig

rundt med alle sanser på vid gab.

Forskerne er lektor Søren Nagbøl, adjungeret pro-

fessor Mogens Hansen og lektor Minna Kragelund fra

Danmarks Pædagogiske Universitet. Deres projekt

hedder ‘Krop, rum, bevægelse og pædagogik’, og for-

målet er at undersøge, hvad det betyder for børns

identitetsdannelse, når skolebyggerier inddrager

udearealerne i den pædagogiske praksis. Til det for-

mål har de valgt at undersøge to nybyggede skoler,

Trekroner Skole uden for Roskilde og Asgård Skole

ved Køge, hvor man netop har forsøgt at integrere

ude- og indearealer i skolernes fysiske udformning.

Fremtidens skoler

På Trekroner Skole og Asgård Skole døjer man ikke

med nedslidte bygninger, overfyldte undervisnings-

lokaler og utidssvarende møblement. Roskilde og

Køge kommuner har hver valgt at satse et trecifret

millionbeløb på fremtidens skole, et eksperiment,

hvor pædagogik og arkitektur skal gå op i en højere

enhed. Resultatet er blevet to helt nye skoler, hvor

man har forsøgt at ændre ved den forestilling, at un-

dervisning er noget, der foregår i én klasse, én time

ad gangen i ét fag, med én lærer. 

De pædagogiske ambitioner er tydeligt afspejlet i

de nye skolers arkitektur. På begge skoler er der gjort

meget ud af udearealerne med bakker, søer og stier,

og naturen har fået lov at komme helt hen til skoler-

nes mure. Indenfor har man taget et opgør med op-

delingen mellem klasseværelser og fællesarealer.

Mest konsekvent er det gjort på Trekroner skolen,

hvor der slet ikke eksisterer gange eller korridorer.

Her skal man ud i det fri for at komme fra et lokale

til et andet, og der er samtidig mulighed for at for-

længe klasseværelset til også at omfatte en del af

udendørsarealet. Det er gjort med en lille lav mur

uden for klasselokalet, der på den måde inddrager

en del af udearealet til undervisningsområde. På As-

gård skole er man gået i den modsatte retning. Her

er der masser af gangarealer, som til gengæld kan in-

tegreres som en del af klasseværelset. Hvert klasse-

lokale er nemlig udstyret med et persiennesystem,

som, når det er rullet op, åbner for en lang lav disk

ud mod gangarealet.

Utraditionelle metoder

Muligheder kendetegner de to nye skoler – mulig-

heder for nye undervisningsformer, bevægelses-

mønstre og oplevelser. Det er de tre forskeres op-

gave at undersøge, hvordan disse muligheder bliver

udnyttet, og hvilke konsekvenser det har. Men hvor-

dan fanger man sanselige størrelser som krop, rum

og bevægelse i et rationelt forskningsprojekt? Det

kræver, at utraditionelle midler bliver taget i brug.

»Vi kommer ikke ud med et spørgeskema eller en

forudfattet teori, « forklarer Søren Nagbøl, som er so-

ciolog af baggrund og i en årrække har beskæftiget

sig med arkitektur og fotografi. »Jeg bruger den me-

tode, jeg har lært i Frankfurt, den kulturanalytiske

metode. Jeg går ind med fritsvævende opmærksom-

hed i bebyggelsen og lader mig lede af det, der fal-

der mig i øjnene: Lyset, proportionerne, bevægel-

sesmønstrene. Jeg lader den arkitektoniske iscene-

sættelse virke på mig uden at have en skabelon eller

et værktøj med.«

Helt forudsætnings- og værktøjsløst bliver der dog

ikke gået til sagen. Søren Nagbøl har altid sit trofaste

Leica-kamera med, som han bruger til at dokumen-

tere indtrykkene med. Billederne skal senere bruges

som udgangspunkt for en række kvalitative inter-

views med skolernes lærere om deres oplevelse af

skolen og dens fysiske rammer. Denne fremgangs-

måde, hvor deltagernes egne oplevelser står i cen-

trum, går under betegnelsen den fænomenografiske

metode. De to andre projektdeltagere Minna Kragel-

und og Mogens Hansen interesserer sig også for

krop, bevægelse og arkitektur, men betragter sko-

lerne med en anden optik. For etnologen Minna Kra-

gelund handler det om skolernes materielle struktur:

Tekstilerne på stolene, træet i vinduesrammerne,

stenene i murene og alle de fysiske ting, som har

indflydelse på, hvordan vi tager et rum i brug og

finder os til rette i det. For psykologen Mogens Han-

sen må fokus nødvendigvis være en anden. Han

interesserer sig for relationer og optagethed:

»Én tilgang er at iagttage blikretninger. Hvor har

børnene blikket rettet hen? – mod tavlen, mod lære-

ren, hinanden eller et helt tredje sted? Det kan man

bruge til at tolke børnenes optagethed og opmærk-

somhed. En anden ting er relationer. Hvem er sam-

men med hvem, er der nogen, som ikke har relatio-

ner, eller er der nogen, som har relationer, der holder

andre udenfor? Det er ikke så meget undervisnin-

gens indhold, der er i fokus, men de processer, som

rammer undervisningen ind. At identificere det er at

»De ting, man selv har indflydelse på,
passer man bedre på. For det at sætte
sig spor og indrette sig er at tage i
brug som ejere.«
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identificere kroppens, bevægelsens og sansningens

mønstre,« siger Mogens Hansen.

At sætte sig spor

En ting, som optager forskerne, er, hvordan elever og

lærere sætter sig spor på skolen. Spor kan her for-

stås meget konkret. Det kan f.or eksempel være en

græsplæne, som bliver slidt ned af boldspil, elev-

tegninger, der bliver hængt op på gangene eller fod-

boldmål, som børnene flytter til en ny placering. 

»At kunne sætte sig spor er vigtigt, for det vil sige,

at miljøet er så åbent, at børnene har indflydelse på

deres omgivelser, og at det ikke kun er omgivel-

serne, der har indflydelse på dem. Derved lærer bør-

nene større fleksibilitet, og det er en måde at oprette

gen, og her er der forskel på de to skoler. Mens man

på Trekroner Skolen er startet helt fra bunden med

nye børn og lærere, har man på Asgård overflyttet

både lærere og elever fra en anden af kommunens

skoler. 

»De børn, vi ser på Trekroner Skole, er gode til at

fungere i forskellige undervisningsformer, men de

har heller aldrig prøvet andet. De er begyndt deres

skolegang på en ny skole med en ny lærergruppe og

en ny inspektør, og de danner sammen med bør-

nene et pædagogisk og socialt miljø i fællesskab. På

Asgård skole bliver børnene overflyttet fra den gamle

skole til den nye skole, og de tager den gamle skole

med i fysisk forstand, for de tager de gamle stole og

borde med. Men de tager også lærerne, deres tradi-

eller skabe det frie myndige menneske på, for det

frie myndige menneske er et, som har mulighed for

selv at påvirke sine omgivelser,« siger Mogens Han-

sen og gør opmærksom på, at der med indflydelse

også følger ejerskab og ansvar.

»De ting man selv har indflydelse på, passer man

bedre på. For det at sætte sig spor og indrette sig er

at tage i brug som ejere. Det første man gør, når man

flytter ind i et nyt hus eller lejlighed, er jo, at man

maler det, for det skal være mit.«

Da begge skoler er helt nye, er det relativt nemt

for forskerteamet at følge med i, hvordan elever og

lærere sætter sig spor. Ikke alle spor kommer dog til

udtryk i slidmærker eller andre fysiske forekomster.

Traditionen sætter sine egne spor på undervisnin- >

Kan en skolebygning være imødekommende? Råber gange på at blive løbet i? Og kan et klasseværelse

invitere til gruppearbejde? Et nyt forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet skal undersøge

sammenhængen mellem krop, rum, bevægelse og pædagogik.

Asgård skole er indrettet med klyngelandsbyen som forbillede. Trekroner Skole favner med sine fire længer en stor indre gårdsplads.
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Mogens Hansen

Institut for pædagogisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

Lektor, lic.scient.soc. et mag.art. 

Søren Nagbøl

Institut for pædagogisk sociologi ved

Danmarks Pædagogiske Unversitet

Lektor, ph.d., mag.art.

Minna Kragelund

Institut for curriculumforskning ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

tion og den pædagogik, de kender, med sig. Det gør

det sværere for den arkitektoniske fysiognomi at

råbe dem op,« siger Mogens Hansen.

Mens udearealerne, der deles mellem børn og

voksne, er stedet, hvor nye bevægelsesmønstre, nye

aktiviteter og ny kropslighed kan finde sted. Klasse-

værelset er mere låst fast i den pædagogiske tradi-

tion, forklarer Mogens Hansen. Et klasselokale, som

er indrettet med henblik på gruppeaktiviteter, bru-

ges for eksempel ofte til undervisning, hvor al kon-

takt går gennem læreren. De fysiske rammer kan

med andre ord blive undertrykt af en lærers habitus

og tradition, så lokalets muligheder ikke bliver ud-

nyttet.

I kontakt med nærsanserne

På Trekroner Skole har idrætslærerne fundet på en

ny aktivitet, de kalder for løb og læs, hvor børnene

skiftevis læser og løber rundt i skolens udendørster-

ræn. Det er en ny måde at bruge inde- og uderum-

mene på, og en ny måde at kombinere læring og be-

vægelse på, som har store pædagogiske fordele, for

har man først lært at slå kolbøtter, bliver det lettere

at lære at læse, som Mogens Hansen udtrykker det.

Samtidig gør Søren Nagbøl opmærksom på, at det er

en oplagt lejlighed til at beskæftige sig med nær-

sanserne, der i dag ikke har råderum nok.

»Vor tids materielle kultur spiller meget op til

fjernsanserne, øjne og ører, og det betyder, at nogle

mennesker ikke kan forbinde det, de oplever, til de-

res nærsanser. Det kan igen gøre det vanskeligt for

dem at skelne mellem fiktion og virkelighed, og de

får dermed svært ved at forholde sig sanseligt umid-

delbart til andre mennesker. I de rum, som er luk-

kede og afvisende, kan man se, at børn flygter ind i

en virtuel reality-verden med computerspil. I det øje-

blik der er uderum og bevægelsesfrihed, har bør-

nene derimod mulighed for at vitalisere eller revita-

lisere nærsanserne gennem løb og leg, og det

betyder, at det ikke er så let at falde ind i de mono-

tone baner, som computerskærmen lægger op til,«

siger Søren Nagbøl.

Forskerne har umiddelbart svært ved at finde væ-

sentlige kritikpunkter ved de to skolebyggerier, men

de erkender, at både økonomi og geografi sætter

væsentlige begrænsninger for den type arkitektur.

Mindre kan dog også gøre det, mener Mogens

Hansen.

»De fleste skolers udearealer kunne med relativt

rimelige midler ændres, så der blev fyldt med varia-

tioner, bold- og klatremuligheder. Man må tænke på

andet end bygninger eller arealmæssige løsninger,

for eksempel på udeskoler, som noget man tager

hen til. At få skolen og naturen til at mødes, det er jo

egentlig det, vi ser på, og det kan løses på alternative

måder.« y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Forskningsprojektet ‘Krop, rum, bevægelse og pæ-

dagogik’ ventes afsluttet med udgangen af 2005, og

resultaterne vil blive samlet i en bogudgivelse.

>

Rum og pædagogik, krop og bevægelse
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Universitetsreformen 
bag kulisserne

Professor Susan Wright ved Danmarks

Pædagogiske Universitet har modta-

get en bevilling på 3,2 millioner kroner

fra Forskningsstyrelsen til forsknings-

projektet ’New Management, New

Identities?’, der skal belyse konsekven-

serne af den nye universitetslov set i et

internationalt lys. Projektet, der løber

frem til år 2007, har desuden delta-

gelse af lektor Stephen Carney, forsk-

ningsadjunkt John Krejsler og amanu-

ensis Jon Milner fra DPU, der vil være

med til at se på sammenhængen mel-

lem reformerne og forventningerne til,

at universiteterne i stigende grad

efterligner store private virksomheder.

3,8 millioner kroner til projekt
om sprog og integration

Projektet ’Læring og integration –

Voksne og dansk som andetsprog’ har

modtaget 3.8 millioner kroner fra

Statens Humanistiske Forskningsråd.

Projektet ledes af lektor Karen Lund

fra Danmarks Pædagogiske Universi-

tet og har desuden deltagelse af lektor

Karen Risager og lektor Michael

Svendsen Pedersen fra RUC og docent

Johannes Wagner og lektor Catherine

Brouwer fra Syddansk Universitet. De

fem forskere vil sætte fokus på sprog-

lige og kulturelle læreprocesser i for-

bindelse med voksnes integration i

Danmark.

DPU og Netværk
Frederiksberg
indgår 
samarbejde

Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet og NetVærk Frederiks-

berg (Frederiksberg Semina-

rium, Diakonissestiftelsen,

Den Sociale Højskole i Køben-

havn og Frøbelseminariet) har

indgået et strategisk samar-

bejde, der kan sikre, at begge

institutioner kan indtage en

førende rolle nationalt og

internationalt inden for rele-

vante pædagogiske forsk-

nings- og uddannelsesfelter.

Konkret vedrører samarbejdet

blandt andet fælles opbygning

af videnscentre, forsknings-

samarbejde og styrkelse af

professionsbachelor-

uddannelserne. 

Aktuelle forsknings-
metoder

Fredag den 30. april afholdes en

netværkskonference på Danmarks

Pædagogiske Universitet, hvor der

sættes fokus på aktuelle forsknings-

metoder inden for det socialpæda-

gogiske område. Der er udvalgt tre

metodiske tilgange, som hver dan-

ner grundlag for en workshop på

konferencen. Det drejer sig om

’Aktionsforskning’, ’Evidensbaseret

forskning’ og ’Biografiske metoder’.

Konferencen er arrangeret af Den

Socialpædagogiske Forsknings-

enhed ved Institut for pædagogisk

sociologi ved Danmarks Pædagogi-

ske Universitet og har deltagelse af

blandt andre adjunkt Karin Kildedal

fra Aalborg Universitet, direktør

Merete Konnerup, Nordisk Camp-

bell center, samt professor Feiwel

Kupferberg, lektor Gestur Gud-

mundsson, lektor Niels Rosendal

Jensen og lektor Bente Jensen fra

DPU. Tilmelding senest den

1. marts. Læs mere på 

www.dpu.dk/kalender.

N
Y
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Nydelsesfulde læreprocesser

Lektor Hans Henrik Knoop fra Danmarks Pædago-

giske Universitet er initiativtager til en konference

om ’flow og kunsten at skabe nydelsesfulde lære-

processer’. Konferencen, der finder sted på DPU den 

12. maj kl. 9-17, vil handle om muligheden for at

skabe en fremtid præget af optimisme, trivsel og

gode sociale rammer i daginstitutioner og skoler i

lyset af de gennemgribende reformer, der sker på

området i disse år. I konferencen deltager bl.a.

professor Mihaly Csikszentmihalyi, lektor Erik Sigs-

gaard, professor Niels Egelund, formand for Dan-

marks Lærerforening Anders Bondo Christensen og

forbundsformand for BUPL Annette Trads Hansen.

Konferencen er sponsoreret af Lego og Dafolo. 

Læs mere på www.dpu.dk/kalender.

Et spørgsmål om dannelse 

’Philosophical Practice – A Question of Bildung?’ er

en international konference om filosofisk vejledning

med fokus på dannelsesbegrebet og med deltagelse

af forskere og filosoffer fra hele verden – bl.a. filosofi-

professor Robert Spaemann fra Tyskland, filosofi-

professor Richard Shusterman fra USA, professor

Kari Martinsen fra Norge, filosofiprofessor Ole Fogh

Kirkeby fra CBS samt rektor Lars-Henrik Schmidt og

lektor og konferencearrangør Finn Thorbjørn Hansen

fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Konferencen

finder sted 3.-6 august 2004. Læs mere på 

www. dpu. dk/ kalender.

KONFRENCER 15
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»Mange pædagogiske teoretikere har en tilbøjelig-

hed til elegant at svinge sig op i abstraktionernes

sfære... Men der findes også pædagogiske teoreti-

kere af en anden indstilling, teoretikere med en

videre horisont og med dybere forståelse af realite-

terne i undervisning og opdragelse. De er ofte vel-

skolede i historisk og filosofisk henseende. Professor

i pædagogik ved Københavns universitet, Knud

Grue-Sørensen, har i de sidste årtier været den for-

nemmeste repræsentant for denne gruppe i Norden.

Efterslægten gør klogt i at tage god vare på den arv,

han efterlader.«1

Sådan skrev professor Thorstein Harbo i det fest-

skrift, som udkom i anledning af Grue-Sørensens 70

års fødselsdag. Man kan næppe sige, at eftertiden

har værnet særlig meget om denne arv, hvis man

måler den med kendskabet til Grue-Sørensens

pædagogiske forfatterskab. Et kendskab der stort set

begrænser sig til hans trebindsværk ’Opdragelsens

Historie’ og eventuelt til opslagsværket ’Almen

pædagogik’. At han i mange tilfælde foregreb dis-

kussioner, som den pædagogiske forskning først i

den senere tid har rettet sin opmærksomhed på, er

forbigået af den bredere pædagogiske fagkreds. På

samme måde som man dengang ikke tog synderlig

notits af hans kritik mod en pædagogik, der i alliance

med empiriske videnskaber antog ’pædagogisk

magtfuldkommenhed’. 2 Grue-Sørensen anså sig selv

som pædagogisk kritiker med en forpligtigelse på

praksis, medens hovedparten af hans fagkolleger

stemplede ham som en teoretisk ’skrivebordspæda-

gog’ fjern fra den såkaldte virkelighed. Andre, ek-

sempelvis K.E. Løgstrup, forholdt sig her mere nuan-

ceret og kritiserede blandt andet Grue-Sørensen for

at indtage en værdifri og neutral pædagogisk posi-

tion. 3 En kritik hvis berettigelse afhænger af, hvad

man forstår ved en normativ pædagogik. Anerken-

der man kritikken som værdifuld, især i en tid

præget af ideologier, rammer Løgstrups kritik forbi.

Dog, som sagt, kommer det an på, hvad man mener,

pædagogikken kan og også burde gøre. Eller sagt på

en anden måde: hvor man sætter pædagogikkens

grænser. Et spørgsmål Grue-Sørensen ikke blot pro-

blematiserede i pædagogiske artikler, men tillige

også – omend mere implicit end eksplicit – i sine eti-

ske og filosofiske afhandlinger. Forstår man pæda-

gogisk filosofi som det vidensområde, der kritisk be-

lyser pædagogikkens egne begreber og afgrænsning

til andre videnskaber som sociologi, psykologi og

antropologi, så kan man med rette betegne Grue-

Sørensen som pædagogisk filosof. Dog ikke af den

karakter, der gennem bestemte filosofiske retninger

udleder velmente pædagogiske råd, og heller ikke af

den retning, der ophøjer filosoffer til pædagogiske

forbilleder. Lige så lidt som filosofien skal pædago-

giseres, skal pædagogikken filosoferes. 

Fornuftens selvtillid og refleksivitet 

Grue-Sørensens forfatterskab er tæt forbundet med

Leonard Nelson (1882-1927), der i sin kritiske filo-

sofi griber tilbage til både de platoniske dialoger og

til kantianeren J.F. Fries (1773-1843) formulering om

fornuftens selvtillid (Das Selbstvertrauen der Ver-

nunft). Spørgsmålet om sandhedens objektivitet kan

ifølge Nelson ikke afgøres af nogen erkendelses-

teori. Tværtimod har vi en umiddelbar følelse eller

interesse i sandheden, som vi først i kraft af refleksi-

onen kan få klarhed og vished om. For Nelson er det

derfor muligt at nå til en objektiv etisk fordring, som

han med udgangspunkt i Kants kategoriske impera-

tiv kalder for en afvejningslov: »Handle nie so, daß

du nicht auch in deine Handlungsweise einwilligen

könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffe-

nen auch deine wären.« 4

I ’Vor tids moralskepticisme’ knytter Grue-Søren-

sen an til Nelsons begrundelse af en objektiv etik.

Også for Grue-Sørensen er det muligt at tale om ob-

jektive værdier, vi i kraft af vores væren menneske

kan indse og forpligte os på. »Ja opgiver vi Troen der-

paa, forskriver vi os til blinde Naturkræfter, de være

sig nu af sjælelig, social eller anden Art, og giver vor

Menneskelighed og Fornuft til Pris.« 5 Med udgangs-

punkt i den politiske situation i slutningen af 30´erne,

er det rystende, hvor meget ret Grue-Sørensen fik.

I disputatsen ’Studier over Refleksivitet’ nuancerer

og videretænker Grue-Sørensen fornuftens selv-

tillid. Der findes fænomener i verden, der har en så

ejendommelig struktur, at de kan »rette sig mod sig

selv, kan bringes i anvendelse på sig selv eller for-

holde sig til sig selv.« 6 I og med sproget kan vi tale

om sproget, ligesom vi i bevidstheden er os selv be-

vidst. Og hvor vi erkender noget, er det altid også en

selv-erkendelse, fordi det er os selv, der har erkendt.

Bag om refleksiviteten kommer vi ikke, den har, for

nu at bruge et nelsonsk udtryk, selvtillid. Det betyder

for Grue-Sørensen ikke, at den er autopoietisk –

tværtimod. Uden en verden vi kunne erkende, ville vi

ikke opnå erkendelse eller bevidsthed om os selv.

»Det er altid i forbindelse med, at bevidstheden har

andet, oplever andet, at den også har sig selv.« 7 Men

det betyder så på den anden side heller ikke, at ver-

den så at sige dikterer vores bevidsthed. Vores re-

fleksive grundvilkår betyder hverken, at vi konstru-

erer verden ud af den blå luft, lige så lidt som vi blot

er et produkt af verden. Hvor mennesket derfor i mø-

det med verden opnår indsigt og forståelse, bekræf-

ter det samtidig sin refleksive erkendelsesfrihed. Det

er allerhøjst pædagogisk relevant, fordi det samtidig

udtrykker pædagogikkens begrænsning. »Ganske

vist, vi ser os om efter metoder til at lære folk at

tænke rigtigt og komme til rigtige anskuelser, og det

betyder, at vi lægger årsager og betingelser således

til rette, at rigtig tænkning og rigtig anskuelse må

blive den sandsynlige virkning deraf, kort sagt, vi for-

1) Harbo,T.: Curriculum, s. 45, i Pædagogiske problemer i kompara-
tiv belysning, red. af Th. Winther-Jensen mfl., Gjellerup 1974

2) Se bl.a. Grue-Sørensen: Veje og afveje i pædagogisk teori, i Pæda-
gogik nr. 1, 1976 

3) Henningsen, H.: Tilværelsesoplysning, Poul Kristensens Forlag
2002. Af de få som har videreført Grue-Sørensens tænkning kan
bl.a. nævnes Th. Winther-Jensen, M. Nielsen og Sv. E. Nordenbo.

4) Nelson, L.: Kritik der praktische Vernunft, s. 133, Bind IV i L.

Nelson: Gesammelte Schriften, Meiner Verlag, Hamburg 19775)
Grue-Sørensen, K.: Vor tids moralskepticisme, s. 174, H. Hagerup
København 1937

6) Grue-Sørensen, K.: Studier over Refleksivitet, s.22, J.H. Schultz For-
lag København 1950 

Den 21. januar ville pædagogikforskeren Knud

Grue-Sørensen være fyldt 100 år. I dag er han

mere eller mindre glemt.

Det vil Asterisk gerne råde

bod på med to  tekster af

et par mennesker, der har

kendt ham godt på hver

sin måde.

K
N

U
D

 G
R

U
E

-
S

Ø
R

E
N

S
E

N
 1

0
0

 Å
R



17

Aster i sk ·  15 · 2004

årsager.« Stiler man dog efter indsigt og selvstændig

dømmekraft, så må den pædagogiske proces aner-

kende, »at de pågældende menneskers dømmen,

deres sigen ja og nej, deres accept eller afvisning af

forskellige domme finder sted på basis af en spon-

tan tænken og indsigt – spontan kaldet, fordi dens

årsag er (og det vil næppe være for meget sagt: vil

forblive) skjult for os«. 8 Også barnet har en erken-

delsesfrihed, man ikke med ’klasserumsobservatio-

ner’ eller ’iagttagelse af egen iagttagelse’ kommer på

sporet af. Her slutter empirien, og her starter den

pædagogiske filosofi. 

At ville tvinge til frihed 

Når friheden er et konstitutivt fænomen i barnets

erkendelse og læringsproces, bliver det paradoksalt

at ville tvinge barnet til frihed. Pædagogikkens para-

doksale struktur finder Grue-Sørensen ligeledes hos

L. Nelson, der bemærker, at pædagogikkens pro-

blem ligger i, at den gennem en ydre bestemmelse

vil opdrage barnet til ikke at lade sig bestemme af en

ydre bestemmelse. 9

For Grue-Sørensen er det i første omgang ikke et

problem i praksis, men et teoretisk problem, fordi

dets løsning betinger, at man i det hele taget kan

legitimere pædagogikken. For hvis den pædago-

giske henvendelse ikke kan begrundes principielt, vil

det medføre, at den kan bruges og misbruges til

snart det ene, snart det andet. Set ud fra et empirisk

perspektiv kan et sådant spørgsmål slet ikke dukke

op, da dets sigte er det, som er, og det, som kan

blive. Men om det også er fornuftigt, og set ud fra

barnets perspektiv også retfærdigt, kan ikke afgøres

ad den vej. Fordi pædagogikken altid foregriber bar-

nets fremtid, kræves en pædagogisk filosofisk be-

grundelse, der kritisk kan vurdere, om det, som

gøres, også er værdifuldt og legitimt. Grue-Sørensen

har i hele sit pædagogiske forfatterskab mere eller

mindre kredset om dette paradoks. Ikke for at be-

drive ’skrivebordspædagogik’ eller for at være

’værdi-neutral’, men for at grunde den pædagogiske

praksis på et rationelt fundament, så den hverken

ender i irrationelle idealforestillinger eller i pragma-

tisk tilpasning og socialisering. 

At lære og at lære at kende 

På samme måde som Grue-Sørensen op gennem

70´erne kritiserede pædagogikkens ’realistiske ven-

ding’ forholdt han sig skeptisk over for 80’ernes be-

gyndende fokusering på læringsbegrebet. Allerede i

1972 behandler Grue-Sørensen fænomenet ’at lære’

og kritiserer den stigende tendens til at gøre sam-

fundet til et ’lærende samfund’. Hvor der ikke mere

består en forskel, »mellem de vidende og de videns-

søgende eller – trængende; mellem de oplyste og

de endnu uoplyste; mellem de kunnende og de

endnu ikke kunnende«, bliver pædagogikken græn-

seløs. 10 Livslang læring slår om til livslang umyndig-

hed, når det for mennesket ikke mere er muligt selv

at afgøre, hvornår det vil lære og hvornår ikke. 

Grue-Sørensens tidlige interesse i læringsbegreb-

et er mødet med I. Schefflers bog ’The Language of

Education’. Bogen indleder pædagogikkens ’sprog-

lige vending’, og på mindst to områder så Grue-

Sørensen dens relevans. For det første dens be-

grebsafklaring og begrebsanalyse, som for den

pædagogiske praksis var mindst lige så vigtig som

for den teoretiske diskurs, og for det andet anerken-

delsen af, at sproget er meningsbærende. Ifølge

Grue-Sørensen har sproget på grund af sin refleksive

struktur allerede erkendt for os. Hans indvending

mod den analytiske filosofi er dog, at den i stedet for

at løse problemer kun opløser dem. 11 Lidt forenklet

sagt: hvad sproget ikke har sprog for er ikke virkeligt. 

I forsøget på analytisk at afdække fænomenet ’at

lære’ præsenterer Grue-Sørensen seks forskellige

betydninger, som han sammenfatter i to overord-

nede kategorier. Således er der forskel på, om barnet

lærer verden at kende eller lærer at begå sig i denne

verden. »Forsøgsvis kunne man nu sige, at verden

med alle dens kvaliteter og strukturer, dens fæno-

mener og genstande og deres indbyrdes sammen-

hæng ’lærer man at kende’, og deraf bliver det er-

kendelse. Men at begå sig i denne verden, og dette

i øvrigt både fysisk, socialt og sprogligt, det er noget

man ’lærer’ (i det omfang hvor ikke allerede færdige

biologiske mekanismer bestemmer éns reaktion).«12

Forskellen mellem ’at lære’ og ’at lære at kende’ er

begrundet i dens rettethed. I det første tilfælde er

læringsprocessen bundet til barnets egen refleksive

proces – hvor det må lære at svare for sig selv – i det

andet tilfælde af genstandens struktur – hvor det må

tage ved lære af indholdet. 

Et udblik 

Da Grue-Sørensen døde i 1992, blev det stort set for-

bigået af den bredere pædagogiske fagkreds. Samti-

den havde for længst bevæget sig over i en skole-

pædagogik, der mente at kunne undvære en

pædagogisk filosofisk kritik. At det var en uholdbar

antagelse, ved vi i dag, uden vi dog dermed også har

fundet balancen mellem kritik, teori og praksis.

Måske står vi i dag med det problem, at vi har for lidt

kritik, for meget teori og har efterladt praksis til sig

selv. I den kombination står den teoretiske dør til

praksis på vid gab uden et kritisk filter. Det kan teo-

rien komme langt med, men om det for et bredere

udsyn også har mening er en anden sag. Her tilbyder

Grue-Sørensen ikke løsninger, men udfordringer.

»Kunsten er i mange tilfælde ikke at beherske en

teknik til løsning af disse eller hine spørgsmål, men

at kunne stille gode og væsentlige problemer, at

kunne spørge rigtigt.« 13 y

Da Knud Grue-Sørensen døde i 1992 blev det stort set forbigået af den bredere pædagogiske fagkreds. Samtiden havde

for længst bevæget sig over i en skolepædagogik, der mente at kunne undvære en pædagogisk filosofisk kritik.

7) ibid. 89
8) ibid. s. 189
9) Nelson, L.: System der philosophischen Ethik und Pädagogik Bind

V i L. Nelson Gesammelte Schriften, Meiner Verlag, Hamburg 1977 

10) Grue-Sørensen, K.: Refleksioner over voksenpædagogik og Life-
long Education, s.16 i Pædagogik 4. årg. nr. 2, 1974

11) Grue-Sørensen, K.: Pædagogik og moderne filosofi, i Pædagogik
mellem videnskab og filosofi, Gyldendal 1965 

12) Grue-Sørensen, K. : Refleksioner over begrebet ’at lære’, s. 114, i
Pædagogikkens Søkelys, Festskrift til Joh. Sandven, Universitets-
forlaget, Oslo 1979 

13) Grue-Sørensen, K: En indvielse, i Årbog for Dansk Skolehistorie, 1969

K
N

U
D

 G
R

U
E

-
S

Ø
R

E
N

S
E

N
 1

0
0

 Å
R

Af Alexander von Oettingen, ph.d studerende ved Institut

for pædagogisk filosofi, ansat ved CVU-Sønderjylland, 

Enhed for Professions- og Praksisforskning. Forfatter til

’Det pædagogiske paradoks’, Klim 2003.
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»Jeg kom først i nær kontakt med Grue-Sørensen

som magisterstuderende fra efteråret 1964 til foråret

1971; derefter fra 1972 som kollega til ham ved det

daværende Institut for teoretisk pædagogik, og til

han gik af i 1974. Vi holdt desuden forbindelsen til

hinanden til hans død i 1992.

I efteråret 1964 var institutstrukturen endnu ikke

indført ved Københavns Universitet. Lærerne var der

kun til timerne og gik igen. Der fandtes et lærer-

værelse i hovedbygningen, og i studenterkantinen,

’Kannibalen’, var der et særligt lokale, hvor de lærere,

der var inde, kunne spise frokost sammen, men

Grue-Sørensen havde dog tilkæmpet sig et lille kon-

tor oppe under taget inde i Studiegården. Det kunne

være svært at finde ham dér, når man søgte lidt vej-

ledning. Og når det endelig lykkedes, indskrænkede

den sig i reglen til et par sproglige rettelser samt an-

befaling af en bog, som man så gik hjem og læste.

Magisterstudierne var først og fremmest selvstudier.

Undervisning og vejledning blev ikke tillagt den store

betydning. Den undervisning, der var, bestod til

gengæld i et flerårigt forløb, hvor man gradvis blan-

dede sig mere og mere i samtalen, efterhånden som

selvstudierne gav én fast grund under fødderne.

Stoffet krævede tid til fordøjelse! Det var vel også

grunden til, at han var modstander af det 2-årige

bifagsstudium i pædagogik, der senere blev indført.

Forelæsningerne fandt sted i Studiegården. Her

mødtes et mindre hold af magisterstuderende – og

interesserede i øvrigt. Alle forelæsninger var åbne.

De henvendte sig i lige så høj grad til den almene of-

fentlighed som til de studerende. Man behøvede

ikke at være optaget i matriklen for at lytte på. Det

blev først aktuelt, hvis man fandt på at gå til eksa-

men. Vi var nogle stykker på holdet, der hurtigt fandt

ud af, at Grue-Sørensen altid gik ned i Studiegårdens

’Frokoststue’ og drak en kop kaffe, en halv time før

undervisningen skulle begynde. Her mødtes vi så

under mere uformelle former. Det var ved disse lej-

ligheder, at jeg også lærte ham at kende som en per-

son, der fulgte godt med i tidens diskussioner af en-

hver art. Det var i høj grad nutidige emner, der blev

taget op, og indimellem blev der uddelt drøje, sar-

kastiske hug til tidens pædagogiske koryfæer og

dårskaber. Som studerende nød vi disse stunder. I

grunden tror jeg, at de prægede os lige så meget

som selve undervisningen.

Klædte os godt på

Forelæsningerne var tilrettelagt på den måde, at vi

om torsdagen havde ’Pædagogikkens historie’. Vi

arbejdede os igennem ‘Opdragelsens historie’ fra

bind 2, og når vi nåede til en person i historien, der

havde gjort sig bemærket ved et pædagogisk

‘hovedværk’, som for eksempel Comenius’ ’Grosse

Didaktik’, Rousseaus ’Emile’, Herbarts ’Umriss päda-

gogischer Vorlesungen’ eller Deweys ’Democracy

and Education’, standsede vi op og læste dem og

diskuterede dem afsnit for afsnit. Det var et program,

der i tid stort set svarede til et magisterstudium. 

Om tirsdagen var idehistorien lagt på hylden, og vi

bevægede os ud i fagets øvrige discipliner. Grund-

bøgerne bestod af klassiske og moderne værker

inden for psykologi (især), sociologi eller filosofi. Jeg

husker forfattere som Brubacher, Scheffler, Peters,

Elvin, Duncker og samlinger af centrale artikler, ofte

i Penguin serien. Grue-Sørensen mente, at hvis man

virkelig ville, kunne man langt hen ad vejen lægge

værker fra de dengang fremragende og billige serier

som Reclam og Penguin til grund for et helt pæda-

gogisk studium. 

Det var ikke alle, der havde tålmodighed til dette

program, men de, der holdt ud, fik lagt en god faglig

bund. Jeg tror, at vi alle, når vi senere kom lidt rundt

i verden, som regel følte os godt klædt på til opga-

verne hjemmefra.

Om undervisningen hine tirsdage og torsdage er

der i øvrigt at sige, at de ikke ændrede sig meget

over årene, undertiden var de meget inspirerende,

undertiden mere rutineprægede. De kunne være

tekstnære, eller de kunne være præget af den store

baggrundsviden, når det greb ham, eller han blev

presset. Dagens tekst var ofte kun et springbræt for

diskussionen eller for egne betragtninger, og den

studerende, der forventede at forlade timen med fyl-

dige noter, måtte ofte gå skuffet bort. Men over

årene satte det hele sig alligevel i os studerende som

en særlig habitus. Grue-Sørensen var en mester i at

causere over betydningsnuancer i de grund-

læggende pædagogiske begreber og i at finde ram-

mende eksempler frem, der levendegjorde og illu-

strerede de forskellige betydninger. Denne måde at

arbejde på kommer efter min mening klarest til ud-

tryk i den lille perle ’Refleksioner over begrebet ’at

lære’, som han i 1979 offentliggjorde i festskriftet for

Sandven, professor i pædagogik ved universitetet i

Oslo. Den placerer ham som en fornem repræsen-

tant for den begrebsanalytiske tradition i dansk

pædagogik. 

Og mon ikke den kritiske holdning, som han også

repræsenterede, i sidste instans udsprang af en dyb

respekt for common sense? Han var velbevandret i
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al teori, men blev aldrig ancilla, dvs. tjenestepige for

en bestemt teori. Når teorien havde talt, blev den

efterfølgende anskuet i lyset af en common sense

betragtning. Passede den ind i helheden? Han for-

søgte aldrig at trække sine personlige holdninger

ned over hovedet på os studerende. Som lærer lå

det ham tydeligt mere på sinde at få bibragt os fa-

gets foundations i deres fulde udstrækning. Hvilken

vej vi derefter fulgte, måtte blive vores egen sag.

Jeg mindes ikke, at han gennem alle årene overho-

vedet aflyste en forelæsning – om det så stormede,

sneede eller regnede. Forelæsningerne begyndte til

tiden og på samme måde, hvad enten der var tre el-

ler 30 studerende mødt op. Grue-Sørensen levede

og arbejdede meget regelmæssigt. Mødte på ar-

bejde kl. 9 og gik hjem kl. 16, ofte med bemærknin-

gen til dem, der sad tilbage: ‘I arbejder for meget’.

Når vi fordybede os i faglitteraturen, kunne der falde

bemærkninger som: ‘Du læser for meget tysk, det er

begyndt at påvirke dit sprog’ eller ‘Det er undertiden

vigtigere, hvad der læses uden for faget end i faget’.

Han så gerne, at vi bestræbte os på at udtrykke os på

et klart og forståeligt dansk, men advarede os sam-

tidig om, ‘at hvis du udtrykker dig for klart og tyde-

ligt, tror folk ikke, det er videnskabeligt’. 

Ætsende og polemisk

Da institutstrukturen blev indført, fik faget sit eget

institut i Linnésgade. Jeg husker herfra den tale, han

holdt om faget og det fremtidige institut ved en lille

højtidelighed i anledning af dets åbning (offentlig-

gjort i ’Årbog for Dansk Skolehistorie 1969’) og gen-

nemgangen af Deweys værk ’Democracy and Edu-

cation’. Da jeg selv blev tilknyttet instituttet i 1972 var

det flyttet til St. Kannikestræde i indre by. Det var her,

han skrev sin ’Almen Pædagogik’. Det er et alder-

domsværk og virker måske af den grund ikke så let-

flydende og velskrevet som ’Opdragelsens historie’,

men de fleste af artiklerne er ikke desto mindre lige

så vedkommende i dag som den dag, de blev skre-

vet. Han deltog engageret i formuleringen af de te-

maer, der blev taget op i tidsskriftet ’Pædagogik’,

som instituttet udgav 1971-78 med lektor K. D. Wag-

ner som redaktør. 

Han var yderst beskeden i sin personlige fremtræ-

den, brillerede aldrig med sin viden, men lod dog

ofte sin sarkasme med hyppige indslag af selvironi

komme til udtryk. Vil man have et indtryk af den

store baggrundsviden, han i virkeligheden besad, er

det en god ide at se på de anmeldelser af faglittera-

tur, han gennem en årrække skrev i Berlingske Aften-

avis. Flere personer fra faget holdt avisen alene for at

læse disse anmeldelser. I et klart sprog formåede

han i kort form at ridse hele den faglige baggrund op

for det værk, han anmeldte. Det hører med i billedet,

at anmeldelserne undertiden – men langtfra altid –

kunne være ætsende. Som studerende tænkte vi

ofte med gysen på, hvad der ville ske, hvis han tog

den samme ragekniv i brug over for os, hvad der i høj

grad kunne være grund til. Men det skete aldrig. Han

var altid påfaldende lavmælt i sin kritik, egentlig

mere lyttende. Jeg tror, at den polemiske form, han

anvendte udadtil – hvor rammende den end var –

skaffede ham en del fjender og måske i nogen grad

afskar ham fra den indflydelse, han i virkeligheden

burde have haft.

Han rejste meget lidt, bortset fra et halvt års op-

hold i USA, hvor han færdigskrev sin filosofiske di-

sputats ’Studier over refleksivitet’ (1950). Deltog kun

i et par enkelte (komparative) konferencer og skrev

udelukkende på dansk. Der er ingen tvivl om, at dele

af hans produktion burde have været oversat til en-

gelsk, men tiden var en anden. ’Almen pædagogik’

blev oversat til svensk, og i Norge udsendtes på

Aschehougs forlag en samling af hans artikler

(1974). Han udnævntes tillige til æresdoktor ved

universitetet i Trondheim.

Jeg fandt egentligt aldrig rigtigt ud af, hvor han

stod politisk. Hans anskuelser gik ofte på tværs af de

politiske skillelinjer. I sit forhold til os studerende var

han åben og tolerant, alligevel blev hans bøger

noget nær hadeobjekter under ungdomsoprøret.

Han kom aldrig til at dele studendenteroprørets be-

undring for Marx, omtalte ham et par gange ned-

ladende som ’der rote Preusse’ (efter titlen på en

ældre tysk bog). Men hele den ståhej, der dengang

var om pædagogik, ledsaget af troen på, hvad der

kunne udrettes af mirakler til menneskehedens

frelse gennem pædagogiske foranstaltninger, var

ham inderligt imod. »Jeg er ved at save den gren

over, jeg selv sidder på«, kunne han selvironisk kom-

mentere sin egen virksomhed med. Eller han kunne

om den pædagogiske teori finde på at sige: »Dens

væsentligste funktion er at skyde balloner ned«. Og

balloner var der nok af, og er der stadig. 

I erindringen står han for mig som en god lærer,

ven og kollega, en skarpsindig analytiker og en fuld-

stændig fagligt ubestikkelig klippe, for hvem politisk

korrekthed, opportunisme og medløberi var ukendte

begreber. y

»I erindringen står han for mig som en god lærer, ven og kollega, en skarpsindig analytiker og en fuldstændig

fagligt ubestikkelig klippe, for hvem politisk korrekthed, opportunisme og medløberi var ukendte begreber.«

Af Thyge Winther-Jensen, professor ved 

Institut for pædagogisk sociologi ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet
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Projektarbejdsformen vinder frem på de danske arbejdspladser. I kampen om at komme

med på det gode projekt er det ikke nok at være dygtig. Du skal også passe ind.

Darwinisme på arbejdspladsen20
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Du skal ikke holde op med at dygtiggøre dig fagligt, hvis du vil noget med dit

job. Men måske skulle du også overveje for eksempel at begynde at spille

squash. Og udvælge din makker meget omhyggeligt. For når de moderne orga-

nisationsformer vinder frem på arbejdspladsen bringes, mange forskellige kom-

petencer i spil. Og det giver nogle helt nye selektionsmekanismer.

Christian Bason er en af forfatterne til den nyligt udkomne bog ’Arbejdets

mange ansigter – ledelse af fremtidens medarbejder’. Heri konstaterer han, at de

fleste private – men også mange offentlige – virksomheder med respekt for sig

selv sørger for, at i hvert fald deres nøglemedarbejdere får mulighed for at

arbejde projektorganiseret. Det handler først og fremmest om vidensarbejds-

pladser, men i princippet er der ikke nogen former for arbejdspladser og uddan-

nelsesgrupper, der ikke bliver omfattet af nye organisationsformer i en eller

anden form. Og det er grundlæggende godt, mener Christian Bason, for alt tyder

på, at selvstændige, tilfredse medarbejdere med stort ansvar også er produktive

medarbejdere, siger han og nævner både hjemmeplejen og de tekniske forvalt-

ninger som eksempler.

Er det så også begrundelsen for at indføre projektarbejdsformen?

»At projektarbejde er oppe i tiden, skyldes nok flere ting. For det første taler vi

i disse år om, at den enkelte skal have ansvar, skal udvikle sig og løftes. Hele tren-

den omkring coaching bygger på, at det enkelte menneske selv har løsningen på

sine problemer. Og samtidig har vi en forestilling om, at tværfaglighed og projekt-

eller teamsamarbejdet på tværs er noget, der udløser noget energi. Så det er lidt

trendy, og nogle offentlige virksomheder har nok indført projektarbejdet, fordi det

er smart. Men én ting er værdisættet – hvad der er godt for medarbejderne, og

hvad tror vi på – men virksomhederne har nok en erfaring med, at når medarbej-

derne tager mere ansvar, så bliver opgaverne også løst bedre. Man kan også sige,

at virksomhedernes projektarbejde matcher omverdenens krav til

organisationerne; altså en virkelighed, der ændrer sig hurtigere på grund af tek-

nologi, øget konkurrence, globalisering, krav om evne til forandring«, siger

Christian Bason.

Naturlig selektion

I jeres bog skriver I, at arbejdsgivere og –tagere mener, at de i højere grad end

tidligere har fælles interesser. Og det her kunne være en del af svaret?

»Der er en forestilling om, at arbejdet er blevet mindre konfliktfyldt. Men når

man har krisetider, som i de seneste par år, hvor der er sket afskedigelser mange

steder, så bliver man opmærksom på, at man ikke nødvendigvis har den samme

interesse. Arbejdsgiveren har magten til at kunne afskedige og allokere ressour-

cer og lede og fordele arbejdet, så man skal passe på ikke at stikke sig selv blår

i øjnene. Men lige præcis med projektarbejdet har man et fælles projekt. Både

virksomhed og medarbejdere er interesserede i at øge medarbejdernes værdi.

Desuden er medarbejdertilfredshed et fokusområde for virksomhederne. Der er

næsten ikke den virksomhed i dag, der ikke måler på medarbejdertilfredshed.«

Så projektarbejde er godt for alle?

»Det er udfordrende. De fleste ting har indbyggede konflikter, og det har pro-

jektarbejde også. Det handler selvfølgelig om, hvordan man håndterer det, og

man håndterer mennesker og ressourcer på en anden måde end i en hierarkisk

organisation. Mekanismerne er anderledes. Vi mener, at de minder mere om

nogle interne markedsmekanismer, som vi ikke har set før. Det minder om

naturlig selektion. Og det giver en risiko for en social slagside«, siger Christian

Bason, der som eksempel nævner en konsulentvirksomhed, der lagde kom-

mende projekter ud på en intern netbørs, hvor de enkelte medarbejdere kunne

byde ind:

»Det skulle betyde fuld gennemsigtighed i, hvem der fik hvilke projekter, og det

burde så være de bedste, der blev valgt ud. Men det viste sig hurtigt, at det er de

personlige og sociale relationer, der afgør, hvem der får projekterne. Det er kend-

skabet til hinanden, det er folks omdømme, og rekrutteringen foregår via per-

sonlig eller telefonisk kontakt og ikke gennem netbørsen. Faktisk er det sådan, at

hvis man har sit navn liggende på netbørsen, så er det et udtryk for, at konsu-

lenten er desperat, eller at han eller hun ikke har fattet, hvordan systemet fun-

gerer i virkeligheden. Og ligger man der længe, så er det fordi, man ikke er efter-

spurgt. Det er altså taberne, der ligger der. Det er et eksempel på, at det er ved

naturlig selektion, det foregår, og at formelle systemer ikke kan afhjælpe det her.

Man kan sige, at konsulentbranchen er et ekstremt eksempel, men vores påstand

er, at man finder de samme mekanismer andre steder, og at arbejdspladserne in-

ternt er karakteriserede ved en stigende grad af konkurrence.«

Hvad konkurrerer man på?

»Det kan være mange ting, fordi det, der kendetegner moderne organisations-

former, er, at man bringer både faglige, menneskelige, personlige og sociale

kompetencer i spil. Vi mener, at de fleste virksomheder i dag er ret gode til at>
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Kamp om at være med, hvor det sker

»Moderne organisationer er på en eller anden måde mere kaotiske. Og det er

grundlæggende en god ting. Den enkelte har mere frihed. Projektlederen har

typisk mere ansvar, end man kunne forestille sig i en hierarkisk ledet organisation.

I dag er det ofte sådan, at mellemlederne ikke ved, hvad medarbejderne egent-

lig går og foretager sig, fordi det er projekterne, der er styrende og den grund-

læggende organisatoriske enhed. Så kommer mellemlederen ind, når der skal al-

lokeres ressourcer, startes op eller løses kriser. Men ellers har projekterne deres

eget liv, så der er frihed og plads til, at man kan udfolde sig som mennesker.

Men dermed stiger risikoen også for en projektkamp. Der er ikke nogen, der

sørger for én, så den enkelte må selv sørge for at positionere sig og bringe sig i

stilling. Det ender med en kamp om at være med, hvor det sker. Hele forestillin-

gen om det her bygger jo på en idé om, at konkurrence er en god ting. Men som

vi ved, så er det sådan med konkurrencer, at nogen taber. Det har der selvfølge-

lig altid været på arbejdspladserne. Nu er det bare nogle andre faktorer, der er i

spil.«

I nævner, at det sociale ansvar har en tendens til at falde. Hvordan harmone-

rer det med andre moderne buzz words som mangfoldighedsledelse eller

diversity management?

»Man ser det i konsulentvirksomheden – og man ser det også i vej- og park-

afdelingen: Da man indførte selvstyrende grupper og i øvrigt øgede konkurren-

cen med private entreprenører, så faldt det sociale ansvar drastisk. Hvem vil være

i gruppe med en tidligere langtidsledig, som måske ikke er fuldt oppe i gear,

hvem vil tage en handikappet, hvem vil tage en, der er på nedsat tid eller taler

dårligt dansk, når man ved, at man bliver målt på det, man laver, og i øvrigt kon-

kurrerer med nogle andre? Det handler om, at alle skal kunne tage fra, og alle

skal kunne yde noget til teamet.«

>

»Det er formentlig nemmere i en meget regelstyret hierarkisk
organisation at tvinge mangfoldighed igennem og at finde
arbejdsopgaver til folk, der har svært ved sproget eller ved at
indordne sig socialt.«

Darwinisme på arbejdspladsen

ansætte mennesker med de rigtige fag-

lige kompetencer. De er også meget

gode til at uddanne folk med de rigtige

faglige kompetencer. Og i en traditionel

organisation vil man også kunne give

hver af de dygtige mennesker nogle ar-

bejdsopgaver, de kunne sidde med og

løse hver for sig. Men projektorganisati-

onen og andre moderne organisationer

er kendetegnede ved meget høje grader

af samarbejde. Det er en forudsætning

for, at de kan fungere. Og når man skal

samarbejde, så skal man også på et el-

ler andet plan kunne acceptere, forstå,

komme ud af det med og lide hinanden,

for ellers kan det blive rigtig problema-

tisk at nå resultater sammen.«

»Det vil sige, at det personlige og so-

ciale er vigtige kompetenceparametre,

og der er det spørgsmålet, om en orga-

nisation har den arbejdskraft, der kan

leve op til det: Kan alle medarbejdere

hele tiden leve op til at skulle indgå i

samarbejdets menneskelige og person-

lige relationer? Der mener vi, at der er

en risiko for, at medarbejdere, der

måske er fagligt dygtige nok, men som

har nogle lidt skæve sociale kompeten-

cer og måske har det bedst med at

sidde alene og nørde med nogle ting,

risikerer ikke at blive efterspurgte. De

risikerer at blive arbejdsløse i virksom-

heden.«
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»Jeg synes, at mangfoldighedsledelse eller diversity management er den rigtige

vej at gå. På den anden side er det svært og kræver noget af en indsats. En ana-

lyse om seniorer på arbejdsmarkedet, som jeg har været med til at lave for Nor-

disk Ministerråd, viser, at de arbejdspladser som skaber mest værdi og lønner

deres medarbejdere bedst, også er de arbejdpladser, der har en næsten lige

balance mellem unge og ældre medarbejdere. De arbejdspladser, der er alders-

mæssigt mangfoldige – i analysen har vi kun set på alder – er altså mere løn-

somme. Det er et godt argument for, at mangfoldighed er værd at satse på.«

Personlige og sociale egenskaber skal udvikles

»Men det er også det rigtige at gøre. I en verden, der er blevet mere mangfoldig,

skal man reflektere det marked, man arbejder på. Det vil også sige i forhold til

køn og etnicitet. Men det er noget af en udfordring at sikre en mangfoldighed i

en organisation, der samtidig har en indre dynamik, som går den anden vej. En

projektdynamik, der går i retning af, at vi helst vil arbejde sammen med dem, der

ligner os selv, har samme humor, samme alder, samme fritidsinteresser – nogen

man kan snakke med. Alt det går i retning af, at vi skal være så ens som mulig.

Men det skaber altså ikke nødvendigvis lige så meget værdi, innovation, kreativi-

tet og idérigdom, som mere uhomogene organisationer. Og der bliver det ledel-

sens og organisationens udfordring at forsøge at presse udviklingen i en anden

retning. Det er formentlig nemmere i en meget regelstyret hierarkisk organisation

at tvinge mangfoldighed igennem og at finde arbejdsopgaver til folk, der har

svært ved sproget eller ved at indordne sig socialt. I en projektorganisation, hvor

det i vid udstrækning er medarbejderne, der bestemmer, kræver det en stærk

kultur og et stærkt værdisæt, hvis disse barrierer skal overvindes. Det er en inter-

essant problemstilling, for der skal jo ikke genindføres et stramt hierarki for at

skabe mere mangfoldighed på arbejdspladsen.«

Har det sociale ansvar så fået ringere kår i virksomhederne?

»Det er svært at svare på. Socialt ansvar bliver en del af virksomhedens mar-

kedsføring og brand. Men er det bare facade, eller stikker det dybere? Jeg tror

egentlig, at den her dimension omkring virksomhedens image betyder en hel

del. Virksomheden skal jo to ting. Den skal sælge sine produkter eller ydelser,

men den skal også rekruttere arbejdskraft, og arbejdskraften vil efterspørge de at-

traktive arbejdspladser, der jo netop er kendetegnede ved rummelighed og so-

cialt ansvar. Samtidig vil der være et øget demografisk pres, så man bliver nødt

til at tage grupper ind i arbejdslivet, som ellers er svært stillede. Derfor tror jeg

ikke, at det sociale ansvar nødvendigvis har det så skidt, men det er en udfordring

i lyset af projektarbejdets udbredelse.«

»Det er vigtigt, at man i uddannelsessystemet er meget bevidst om de her ud-

fordringer. At man bevidst udvikler menneskers personlige og sociale egenska-

ber gennem uddannelsessystemet. Det tror jeg er vigtigt for at ruste de kom-

mende generationer til arbejdsmarkedet«, siger Christian Bason. y

Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Christian Bason, Agi Csonka og Nicolaj Ejler: Arbejdets nye ansigter – ledelse af

fremtidens medarbejder. Børsens Forlag 2003.

»Det personlige og sociale er vigtige kompetenceparametre, og
der er det spørgsmålet, om en organisation har den arbejdskraft,
der kan leve op til det.«

Christian Bason

Cand.scient.pol. og afdelingsleder for 

Arbejdsmarkedsanalyse i PLS Rambøll Management
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Når man putter børn ind i en skole, så begrundes

det i, at de skal lære noget, men langt hen ad vejen

er skolelivet også overvågning og regulering af ad-

færd. Irettesættelser har sjældent noget med ele-

vens præstation i dansk eller matematik at gøre,

men næsten altid med elevens opførsel. Derfor

hænger der ofte en seddel med skolens ordensreg-

ler på en opslagstavle i klasseværelset: Man må ikke

opholde sig på fortovet foran skolen, man må ikke

være inde i frikvartererne eller bruge toiletterne til

varmestue. Man må selvfølgelig heller ikke gå med

våben, og så må man i øvrigt heller ikke vippe på sto-

len, tygge tyggegummi i timerne og tale uden at

række hånden op. Osv.

Alt sammen praktiske regler for at skolelivet kan

forløbe mest muligt gnidningsfrit for både elever og

lærere. Efterleves reglerne så? Nej; der bliver vippet

på stolen, der bliver tygget tyggegummi, og der bli-

ver hvisket til sidemanden. Hvorfor gør der det? Når

man sidder længe i samme stilling på en umagelig

taburet, kan man let komme til at glemme reglen

om ikke at vippe. Og nogen gange så er der altså

bare noget, der er så vigtigt, at det skal hviskes til si-

dekammeraten. Og man kan jo komme til at løbe

ind i en god ven nede på toiletterne, hvor man ellers

var i et andet ærinde.

Men så findes der også de mere bevidste regel-

brud: Er det muligt for mig at tygge tyggegummi hele

timen, uden at læreren ser det, mens hele klassen

beundrer mit mod? Kan jeg sidde og småhygge mig

med sidekammeraten, uden at læreren slår ned?

Som elev er det ikke vanskeligt at forbryde sig mod

reglerne. Tværtimod sker det hele tiden. Er man så

en rigtig god elev, hvis man faktisk er i stand til at

leve efter reglerne? Det er der selvfølgelig altid

nogen, der vil mene, men det kan også være, at det

kan blive for meget af det gode.

Den passende elevhed

Det er en af Jette Kofoeds pointer i hendes ph.d.-

afhandling ’Elevpli – inklusion-eksklusionsprocesser

blandt børn i skolen’. Elevpli er et ord, der ikke gen-

kendes af ret mange computeres stavekontroller,

men for Jette Kofoed er det dækkende for den for-

nemmelse for spillet, der skal til for at positionere sig

og udvise en ’passende elevhed’ i skolelivet. Hun har

undersøgt de sociale processer, der foregår, og iagt-

taget elevernes måder at blive til som elever på. Det,

der anerkendes som passende elevhed, og det, der

udfordrer den. At være en god elev handler om pli.

Og pli handler om at vide, hvad der er for meget og

for lidt. Om situationsfornemmelse. Pli er bundet til

konkrete situationer, hvor den kan genkendes og an-

erkendes som sådan. Men den kan ikke skrives ned

på en seddel og sættes på opslagstavlen i klassen.

I sin afhandling udnævner hun eleven Daniel til

’eleven par excellence’. Daniel er god til matematik

og bliver fremhævet af lærerne for det. Han er også

god til fodbold og som regel den, der vælger hold,

men han er ikke fanatisk. Hans tøjstil bliver efterlig-

net af andre drenge i klassen. Han ser godt ud, og

han er den første, der får en kæreste. Og så har han

endda overskud til at være den, der tager den nye

dreng Mark under sine beskyttende vinger, efter at

han selv har været med til at ’velkomstmobbe’ ham.

For Daniel er ikke kun god, han er også en af dem,

der laver ballade.

»Og det fik mig til at tænke: Gad vide om man bli-

ver mest passende ved at være en lille smule upas-

sende i forhold til systemets krav. Hvis han kun op-

fyldte alle systemets fordringer om at være god til

alle fagene osv., så ville han blive for rigtig, så for at

gøre elevhed passende bliver han nødt til også at

gøre noget, der er upassende. For at regulere det.

Men en anden position kan ikke bare kopiere Dani-

els handlinger og regne med at få credit for det: Da-

niel vipper på stolen, det sker der ikke noget ved,

læreren udøver ingen sanktioner. Til gengæld møder

Daniel anerkendelse fra tre andre drenge. Næste

gang vipper Adnan på stolen. Der bliver slået hårdt

ned på det, og han møder anerkendelse fra nogle

andre drenge, fordi han har fået ballade. Mark vipper

på stolen, og ingen registrerer det. Der er ikke

nogen, der anerkender det som noget. Så man kan

ikke sige til en ny elev, at han skal gå ind og vippe på

stolen, fordi det giver anerkendelse. Det gør det kun

i en bestemt position med en bestemt type relatio-

ner til de andre«, siger Jette Kofoed.

Daniels modsætning er Adnan, som er blevet

smidt ud, fordi han har krydset grænsen for, hvad

skolen kan acceptere af ballade. Den bortvisning er

blandt eleverne kommet til at fungere som den ulti-

mative visning af, hvor grænserne for en passende

elevhed foregår.

Det handler om, hvad der er passende, og hvad der

ikke er passende. Hvem der er inde, og hvem der er

ude. Hvem der er inkluderet, og hvem der er eks-

kluderet.

Køn og farve på flere måder

»Inklusions- og eksklusionsprocesser er en indgang

til at forstå noget af den sociale virkelighed i skolen.

I skolen sker der mange andre ting end læring. Hvis

man spørger børnene, så handler skolelivet for dem

også om, hvem der er sammen med hvem, og hvor-

dan man finder sin plads blandt de jævnaldrende,

ting der netop har med inklusion og eksklusion at

gøre, og min afhandling er et forsøg på at afdække

det felt«, siger Jette Kofoed.

»Jeg opfatter inklusions- og eksklusionsprocesser

som en grundlæggende figur i socialt liv. Man kan

ikke tænke det ene uden også at tænke det andet. Vi

finder sammen med hinanden, fordi vi har noget til

fælles, men den ’fælleshed’ kan vi kun etablere, fordi

der er andre, som vi ikke har det samme til fælles

med. Hvis vi er nogle, der er sammen med hinan-

den, så er der samtidig nogle, vi ikke er sammen

med«, siger hun.

Du bliver ikke en god skoleelev, bare fordi du er dygtig og sætter dig godt ind i skolens regler og handler efter dem.

Det er endnu vigtigere, at du har sans for det spil, som skolelivet også er. Du må udvise pli. Elevpli. 

»Gad vide om man bliver mest passende
ved at være en lille smule upassende i
forhold til systemets krav?«
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»’Ude i praksis’ ser det ud til, at alle elever kan pla-

ceres i fire felter i forhold til køn og etnicitet. Etnisk

danske drenge, etnisk danske piger, etnisk andre

drenge og etnisk andre piger. Sådan forstås børne-

grupper ofte af voksne. Men børn er køns- og etnici-

tetskategorier på andre måder også. Ikke at køn og

etnicitet ikke spiller nogen rolle, men det kan være,

at disse kategorier spiller nogle andre roller i samspil

med nogle andre komponenter, end man umiddel-

bart forudser. Der er større variabilitet, og hvis vi er

interesserede i at få fat i den variabilitet eller diversi-

tet, så må vi studere feltet på nogle måder, som er

følsomme over for det. Når jeg taler om ’passende-

hed’ i stedet for socialisering, så gør jeg det, fordi be-

grebet passendehed får fat i, at vi altid må kontekst-

ualisere det, vi observerer, og gøre det konkret i for-

hold til bestemte aktører i bestemte sammenhænge.

Passendehed har ikke i udgangspunktet afgjort,

hvori det passende består, men studerer tværtimod,

hvad der sker, mens alle disse processer pågår.«

Holddeling som ritual

Fodbold spiller en stor rolle i 6. klasses sociale liv.

Flest mulige frikvarterer bruges til først at dele i to

hold, der derefter spiller mod hinanden. Når der skal

vælges hold, er der mange andre hensyn end den

enkelte elevs fodboldkompetencer, der skal tages i

betragtning. Det er godt nok de bedste, der vælges

først, og de mindre gode, der vælges til sidst. Det be-

tyder også noget, at de gode og dårlige spillere bli-

ver blandet på en passende måde, så kampen ikke >
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Jette Kofoed :  Adjunkt ved Institut for pædagogisk

psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

>bliver for uretfærdig. Men derudover betyder det

noget, om man kan lide fodbold, og om man er ven

med en af vælgerne, og hvor længe man har kendt

hinanden. Og pudsigt nok ender man hver gang

med stort set det samme hold:

»Holddelingsritualet gælder drengene. Pigerne er

ikke-legitime deltagere og kan end ikke vælges. Så

før aktiviteten finder sted, har en forskel allerede sat

sig, nemlig køn. Begivenheden kan beskrives som et

ritual, der bliver den praksis, hvoromkring de fører

opsyn med hinanden, hvor de hierarkiserer og kon-

struerer fællesskab og andethed. Ritualet fastholder,

hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige til at

spille fodbold, og hvem der er venner med hvem.

Det gør det vanskeligt for drengene at skifte positio-

ner. Men samtidig er der forskydelsesmuligheder, for

Mark, der er kommet sent ind i klassen, bliver fra at

være en dårlig fodboldspiller efterhånden regnet

med som en relevant deltager. Holddelingsritualet

fungerer som en slags socialt lim, der både fasthol-

der og forskyder, og som gør det synligt, hvordan

identitet konstrueres og rekonstrueres«, siger Jette

Kofoed. Drengene bliver alene på grund af deres køn

nødt til at forholde sig til fodbold. Det er et fælles-

skab, de bliver nødt til at deltage i eller ikke deltage

i, men deres ikke-deltagelse har en helt anden be-

tydning end pigernes ikke-deltagelse, og Mark føler,

at det har kostet ham meget at blive deltager i fod-

boldspillet. Han har måttet kompensere for at

handle passende og i overensstemmelse med de

fordringer, der er til maskulinitet i klassen. Han hol-

der derfor op med det, han er god til, kampsport, for

i stedet at lære sig fodbold.

At bryde det selvfølgelige op

»Martin er klassens normalitetsvogter. I sin egen

selvforståelse hjælper han læreren med at holde ro

og orden. Han vogter over, hvordan de andre gør

normalitet og passendehed, men han er i virkelig-

heden ikke den, der er mest passende selv. Det er

blandt andet derfor, at Mark og nogle af pigerne øn-

sker ham langt væk. Daniel er excellencen, hvorfor er

det så ikke ham, der vogter? Men det er Martin, og

han er den, som hele tiden giver læreren ret og hol-

der øje med, hvad de andre gør. Det, tror jeg, er en fi-

gur, man kan finde i mange andre sociale sammen-

hænge: én der vogter over det passende, men som

måske ikke er mest passende selv. Og som mange

andre bliver irriteret på, fordi han kontrollerer«, siger

Jette Kofoed.

»Pointen er, at der ikke er nogen Emma Gad til det

her, det er netop ikke skrevet ned. Men der ligger

alligevel en passendehed, en pli, en forestilling om

en daglig fordring til, hvordan man gør det her skole-

liv. Og det er de daglige konkrete gørelser og af-

gørelser, der bestemmer, hvad pli går ud på. Når jeg

omtaler det som elevpli, så er det fordi, det er ele-

verne, der er de handlende aktører her, og det er den

pli, der afgøres dem imellem inden for skoleram-

merne, der er det interessante for mig. Når jeg ikke

kalder det skolepli, så er det fordi, jeg så ville have

betonet de regler, der kan skrives ned. I stedet frem-

analyserer jeg nogle elevkomponenter, der kan

trækkes ud af det selvfølgelige skoleliv, som de gør

med hinanden. Men det er komponenter, som vi

også ville kunne studere andre steder. Vi tillægger

det måske ikke betydning, hvem vi spiser frokost

med, hvor vi sætter os til møderne, og hvornår vi

kommer og går. Men det er af betydning for, hvem  vi

bliver til som. Er jeg en af dem, der bliver regnet

med, eller er jeg en af dem, der ikke bliver regnet

med? Og i hvilke sammenhænge? Pli er sansen for

det spil. Fornemmelsen for, at det er sådan, man gør

her. Det er en sans og en fornemmelse, som ikke

kan skrives ned, men som kan omtales, når vi kigger

på den i en konkret situation«, siger hun.

»Der er meget regulering eleverne imellem – igen-

nem det man kan kalde gentagelighed, genkendelse

og anerkendelsesværdige handlinger. Og det er der-

for, jeg mener, at begrebet passendehed er godt at

bruge, fordi det får med, at en handling ikke bare er

rigtig eller forkert. Det handler om, at det er nogle

bestemte aktører, der gør noget i en bestemt kon-

tekst med nogle andre aktører. Jeg ønsker at bryde

det selvfølgelige op, og jeg mener ikke, at et begreb

som socialisering i samme grad er følsomt over for

det kontekstuelle. Passendeheden kan generaliseres

på mekanisme eller funktion, men ikke på sit ind-

hold, fordi det hele tiden afgøres i forhold til for

meget og for lidt. Men ’hvordan for meget’ – det kan

vi kun snakke om i forhold til konkrete situationer«,

siger Jette Kofoed. y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

»Pointen er, at der ikke er nogen Emma
Gad til det her, det er netop ikke skrevet
ned. Men der ligger alligevel en passen-
dehed, en pli, en forestilling om en dag-
lig fordring til, hvordan man gør det her
skoleliv.«
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Professor i fysik Lene Hau ved Harvard Universitet

i Boston – husker du hende? I februar 1999 trak hun

de store overskrifter i de danske dagblade, fordi hun

havde præsteret en enestående grundvidenskabelig

bedrift: Hun kunne sænke lysets hastighed i sit la-

boratorium. Helt ned til cykelhastighed. Midt i al be-

gejstringen erkendte fysikeksperter, at de praktiske

anvendelser af det nye resultatet var ganske usikre. I

bedste fald lå de langt ude i fremtiden. Selv vurde-

rede Lene Hau omkring ti år. Ting tager tid. Groft sagt

var vi i 1999 vidne til en fremragende grundviden-

skabelig bedrift som ingen kunne fortælle nyttevær-

dien af. Måske fordi den aldrig får nogen. Er det til-

fredsstillende? – altså for andet end en forskers

nysgerrighed? Er det nu til dags acceptabelt, at for-

skere bruger tid på forskning uden et klart praktisk

sigte? Eller bør forskeres frihed indskrænkes, så det

omgivende samfund sikrer, at universiteternes forsk-

ning er umiddelbart brugbar? Asterisk har stillet

disse spørgsmål til idéhistoriker og lektor Jens Erik

Kristensen fra Institut for Idéhistorie ved Aarhus Uni-

versitet. Sammen med Peter C. Kjærgaard, Hans Fink

og Helge Kragh har han redigeret ’Universitet og vi-

denskab – Universitetets idéhistorie, videnskabsteori

og etik’, der er tænkt som et bud på en lærebog for

kurset 'Fagets Videnskabsteori', der fra i år er obliga-

torisk på alle universiteters bacheloruddannelser. 

Relevante interesser

»Forskning er ikke til for forskningens og videnska-

bens egen skyld. Et banalt udsagn, der nyder almin-

delig anerkendelse. Også blandt forskere. Det gør

det overordnede udsagn om, at forskningen skal

være relevant ud over den enkelte forskers person-

lige interesse også. Imidlertid har det vist sig, at den

bedste måde at gøre forskningen almen relevant for

det omgivende samfund på er ved at organisere

forskningen, så den er en funktion af den videnska-

belige interesse. Det betyder ikke, at andre interes-

ser er irrelevante, blot at de må omdanne sig til al-

mene og offentlige videnskabelige interesser, hvis

de skal have legitim indflydelse på forskningen. Jeg

er ikke modstander af, at politiske eller økonomiske

interesser får adgang til universiteternes forskning,

så længe de kan transformeres og generaliseres til

videnskabelige interesser. Nogle kan, andre kan ikke.

Som forskningsinstitution bør universitetet sørge for,

at den forbliver afgørelsesinstans for, hvilke interes-

ser der kan almengøres som videnskabelige interes-

ser,« siger Jens Erik Kristensen.

Forfejlede forsvar

Hvorfor er universitetets status som afgørelses-

instans truet?

»Det aktuelle problem er, at der gør sig en lang

række nye relevanskriterier gældende, som udvan-

der forestillingen om videnskabelig forskning. Be-

greber som sponsoreret forskning, rekvireret forsk-

ning, kontraktforskning, praksisforskning osv. fyger

rundt i luften. Konsekvensen er, at enhver nysgerrig-

hed eller søgen efter indsigt efterhånden kalder sig

for forskning eller videnskabelse. Ved universiteterne

er tendensen, at al forskning transformeres til an-

vendt forskning. For den enkelte forsker betyder det,

at han allerede i forskningsprocessen skal tænke

over sin forsknings anvendelighed. Udtrykt i den

klassiske videnskabsteoris termer betyder det, at

man ophæver forskellen mellem 'context of disco-

very' og 'context of justification', der begge under-

ordnes 'context of application'. Idéen om fri og uaf-

hængig forskning bliver hermed stadig mere

mudret. 

Kan universitetets aktuelle problem skæres ned til

mangel på respekt for forskellen mellem en viden-

skabelig opdagelses værdi i sig selv og retfærdig-

gørelsen af opdagelsen ud fra dens praktiske rele-

vans?

«Både ja og nej, for så simpelt er det heller ikke.

Hvis det var, så ville man falde tilbage til en kultur-

konservativ idealisering. Det vil sige en idé om uni-

versitetet som en klosteragtig afsondret livsform,

hvor forskere i menneskehedens universelle inter-

esse udforsker den naturlige, sociale og åndelige

verden for erkendelsens egen skyld. I virkeligheden

har et sådant universitet aldrig eksisteret. Det er også

for letkøbt blot at sige, at universitetet er ved at blive

markedsgjort, teknokratiseret eller instrumentalise-

ret. Ikke fordi det er helt forkert, men fordi universi-

tetets historiske og aktuelle forhold til samfundet er

mere komplekse. Forholdene lader sig ikke begribe

gennem så overordnede begreber.« 

Forvandlinger 

Hvordan vil du beskrive universitetets aktuelle

situation?

»Det, som sker med universiteterne for inde-

værende, skriger på en bredere diagnostik. Det

handler ikke alene om at have sans for de økonomi-

ske, politiske eller institutionelle dimensioner i

transformationen af universitetet. Lige så vigtigt er

det at være opmærksom på de videnskabsteoreti-

ske, videnspolitiske og pædagogiske konsekvenser

af overgangen til et videnssamfund. Til det samfund

som universiteterne er udset til at spille en nøgle-

rolle i. Ved at gribe en beskrivelse sådan an tror jeg,

vi får en mere kvalificeret måde at forstå, hvorfor de

klassiske begreber om viden, videnskab og forskning

er under et alvorligt pres. Universitetets lange histo-

rie har hidtil handlet om en række forvandlinger,

hvor det alligevel har formået at fastholde nogle af

sine grundtræk. I disse år undergår universitetet ty-

deligvis endnu en forvandling. Men ingen ved

præcis, hvor den fører os hen, og hvor radikal den

bliver«. 

Hvad var universitetets klassiske grundtræk?

»Forskellige grader af selvstyre, uafhængighed og

indre selvbestemmelse har været toneangivende >
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Viden skal være innovativ og anvendelig. Sådan lader de nye krav til universiteternes forskning sig sammenfatte. Idéhistoriker

og lektor Jens Erik Kristensen, Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, mener, at viljen til sand og bedre viden er truet.

FO
TO

: SC
AN

PIX



30

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

træk ved universitetet siden 1200-tallet. Og disse

træk gør sig gældende inden for såvel lærdomsfor-

valtning, forskning som undervisning. Selvom disse

træk aldrig har været absolutte og entydige i univer-

sitetets historie, så har de alligevel vundet hævd som

regulative idéer for universitetsinstitutionen. I mid-

delalderens lærdomsbevarende og lærdomsformid-

lende universitet nød universiteterne korporativ au-

tonomi, der var beskyttet af den katolske kirke – så

længe de vel at mærke tjente det teologiske regime.

Siden hen tog de verdslige magter og staten over

som garant for autonomien. Med grundlæggelsen af

Berliner- eller det Humboldtske universitet i 1809

blev den moderne idé om det videnskabeligt for-

skende universitet født. Det betyder, at universitetet

bliver et statskautioneret drivhus for den moderne

videnskabelige vilje til viden. Universitetet skifter fra

at være en anstalt, der forvalter overleveret og auto-

ritativ lærdom, til at blive et rum for viljen til at ge-

nerere ny og metodologisk kontrolleret videnskabe-

lig viden. I kapitlet om ’Universitetets idéhistorie’ gør

vi en del ud af at beskrive universitetets fødsel i mid-

delalderen. Først og fremmest for at minde om, hvor

meget også de moderne forskningsuniversiteter har

arvet og bevaret af institutionelle grundtræk, opde-

linger, betegnelser og idealer. Det gælder også den

helt grundlæggende tanke om universitetet som

rundet af en sammenslutning af lærere og studenter,

der står sammen om at afvise, at omverdenen skal

komme og blande sig i deres indre anliggender og

opgaver. I 1809 relancerer Humboldt idéen ved at

betone akademiske friheder og selvforvaltning. Og

det udgør som bekendt den dag i dag en vigtig del

af universiteternes normative selvforståelse. Også

selv om den på mange måder er udhulet af udvik-

lingen.«

Underminerer sig selv

Men hvilke kræfter står bag disse udhulninger?

»Der er flere kræfter på spil. Men på en måde er

universitetsinstitutionen offer for sin egen succes.

Universitetet har på godt og ondt selv været med til

at afvikle sin afsondrethed og særegenhed. Det er

sket ved transformationen fra elite- til masseuniver-

siteter i efterkrigstiden sammen med den videnska-

belige forsknings voksende sociale, økonomiske og

teknologiske betydning. Og det sker paradoksalt nok

også ved at være udset til at spille en hovedrolle i et

globalt videnssamfund og økonomi. Med hvilken ret

man sociologisk kan tale om et videnssamfund er

stadig omstridt. Men alligevel står det klart, at vi er

vidne til nye måder at producere og cirkulere viden i

samfundet der er ved at omkalfatre universiteternes

og videnskabens status og afvikle rangordenen mel-

lem samfundets vidensinstitutioner. Ganske vist ser

disse forhold ud til at give universiteterne og viden-

skaben en ny og central placering i samfundet. Om-

kostningen er blot, at universitær forskning og ud-

dannelse massivt underlægges nye og udefra

kommende relevanskriterier. Og i takt hermed er

universitetsinstitutionen tvunget til at ændre sig til

en moderne servicevirksomhed efter den private

sektors modeller. Både med hensyn til indhold og

form ser det ud til, at det klassiske universitet er ved

at forsvinde. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at

alle fremhæver universitetet som aldrig før. Her vil

jeg dog gerne gøre opmærksom på måden, det sker

på: Universiteterne er ikke længere særlige instituti-

oner på kanten af samfundet. Universiteter indgår i

en ny fortælling om nationens konkurrenceevne i

det globale videnssamfund.« 

Tab af tålmodighed

Hvilke konsekvenser kan forvandlingen af universi-

tetet føre med sig?

»I vidensøkonomien er vi fordømt til at være in-

novative – helst lidt hurtigere end de andre, da in-

novation og kreativitet er blevet det økonomiske

konkurrenceparameter. I vidensøkonomien er det

viljen til ny viden, der tæller. Idealiseringen af ny,

hurtig og omsættelig viden betyder også en accept

af videns forgængelighed. Med disse idealers indtog

på universiteterne er risikoen, at forskerne føler sig

pressede til at prisgive viljen til sand og bedre viden.

Konsekvensen vil være, at den videnskabelige tål-

modighed og pålidelighed ofres på innovationens

og anvendelighedens alter. Når den videnskabelige

forskning ikke skal være sand og bedre, men blot ny,

så fører det til videnskabelig nihilisme. Anvendelig-

hed og innovation som de nye acceptregler for viden

er en nøgle til at forstå dette problem. Den er helt

gal, når tilhængerne af den nye antiautoritære og in-

novative videnspolitik fortæller os, at viden blot skal

være brugbar og ny, og at vi ikke har brug for højere

eller bedre viden – og slet ikke brug for nogle, der

påstår, at en bestemt viden er mere værd end en an-

den. Hvis denne antiautoritære videnspolitik får

mere medvind, så vinder performativiteten definitivt

over den videnskabelige legitimitet, som Jean-

Francois Lyotard spåede, den ville i 1979. Det vil

være fatalt for universiteterne. Jeg tror ikke, det går

så galt. Mange studerende, politikere og folk fra

erhvervslivet spørger efterhånden meget til den per-

sonlige eller økonomiske brugbarhed. Alligevel er

det de færreste, der mener, at der ikke er brug for, at

der også forskes og studeres alene for at blive klog-

ere på verden. Jeg tror derfor på, at der eksisterer til-

strækkeligt med klogskab og politisk vilje i dette land

til at sikre betingelserne for, at sand og bedre viden

kan få lov og tid til at vise sig nyttig og anvendelig for

samfundet. På den uendelige grænse for søgen efter

sand viden er der stadig brug for den frie forsknings

frontkæmper.« y
Claus Holm 

clho@dpu.dk

Jens Erik Kristensens

Idéhistoriker, lektor ved Institut for Idéhistorie ved

Aarhus Universitet

Farefuld forvandling

>
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Den autentiske lærer 

Per Fibæk Laursen 

Hvad kan autentiske lærere, og hvordan bliver du en af dem? Den

gode lærers hemmelighed er lysten til at undervise og viljen og

modet til at handle i overenstemmelse med egne værdier.

Gyldendal 

Håndbog i kulturpsykologi – et fag på tværs

Peter Elsass

Kulturpsykologi  er en form for tværfaglighed, der forbinder

psykologi med en lang række fag og kan ses som kritik af den

traditionelle psykologis forhold mellem ’det indre og det ydre’.

Denne bog er det første danske værk om emnet.

Gyldendal

Den anden dag – en ny arena for læring

Tom & Rita Tiller

De to forfattere argumenterer for, at læringsrummet må udvides

betydeligt; det virkelige liv har for lidt plads i skolen, og skolen

risikerer at blive sprængt indefra.

Akademisk Forlag

Myter og modstand i læringskulturen

Niels Jægerum

Om sporskifte for voksne og metaforens spændetrøje; hvad kan

myter og metaforer gøre ved vores virkelighedsforståelse og for

de modstandsformer, der gemmer sig heri?

Klim

Intelligens og affektivitet

Jean Piaget

Bogen, der udspringer af en forelæsningsrække, som Piaget holdt

på Sorbonne i 1953-54, giver et sammenhængende og komplet

bud på teoriens forståelse af sammenhængen mellem erkendel-

sesudvikling og affektivitet.

Klim

Hvad er værd at kæmpe for – i skolen?

Andy Hargreaves & Michael Fullan

Bogen slår et slag for den professionelle lærer, der underlægges

stærkere og stærkere centralstyring og trues på sin selvstændighed.

Klim

iHvad er værd at kæmpe for – udenfor?

Andy Hargreaves & Michael Fullan

Skolen må gøre sig synlig i forhold til sig selv og sin omverden og

sætte ord på sin praksis. Det er forudsætningen for at finde mål

og retning for arbejdet i skolen.

Klim

K3 – Ett digitalt Bauhaus

Morten Søndergaard & Katrine Winkelhorn

En antologi om netværkssamfundet, om kunstens og universitets

rolle i en digital kultur.

Informations Forlag

Videnskabsetik

Jacob Dahl Rendtorff

Bogen går bag om forudsætningerne for den aktuelle debat om

snyd, fusk og uredelighed i videnskaberne og leverer en grundig

indføring i etiske problemer og spørgsmål i forskningen.

Roskilde Universitetsforlag

Overvågning af børn – i et refleksivt moderne samfund

Søren Smidt & Kim Rasmussen

Hvor langt skal vi gå med overvågningen af vores børns 

institutioner?

Menighedernes Daginstitutioner

Veje at vandre

Adda Hilden & Grethe Ilsøe (red.)

En beskrivelse af kvinder fra tre århundreder på vandring i fysisk

eller åndelig forstand.

Roskilde Universitetsforlag

Forlængelse af dagligstuen – socialpædagogiske for-

tællinger

Lene Krabbe & Niels Jørgensen

Bogen sætter fokus på det sociale udviklingsarbejde, der sker, når

socialpædagoger arbejder med nuværende og tidligere psykiatri-

brugere.

Systime Academic

Giv stemmerne mening

Marius Romme & Sandra Ascher

Om metoder i arbejdet med stemmehørere skrevet for pårørende

og andre, der ønsker at få større indsigt i stemmernes betydning.

Systime Academic

Tid til fortælling

Karin Flensborg & Kirsten Thonsgaard

Hvor finder man de gode historier, og hvordan fortæller man

dem? To garvede fortællere øser af deres erfaringer.

Klim

Fleksible læringsmiljøer

Karina Landsbo Villumsen & Lene Skovbo Jensen

Hvordan kan man tilrettelægge undervisningen, så den bliver så

fleksibel som muligt og derved tilgodeser det enkelte barns

læringsstil?

Dafolo

Demokrati i Danmark

Kirsten Gelbek & Anne Hilt

Emnebog til undervisning i dansk som andetsprog.

Alfabeta

Gør det – guide til informationssøgning

Mette Jeppesen & Lone Kjær

Guide til informationssøgning i Danskuddannelse 2 eller i

uddannelses- og jobforberedende kurser.

Alfabeta

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4

Torben Weinreich m.fl.

Fra 1800-tallets børnelitteratur til Mio min Mio

Roskilde Universitetsforlag

Visuel kultur

Mie Buhl, Inge Lise Flensborg & Helene Illeris

Unge Pædagoger nr. 7/8, temanummer om visuel kultur som ny

pædagogisk faglighed.

Unge Pædagoger

Erhvervspsykologi volume 1, nummer 4, december

2003

Tidsskrift om udvikling, dialog, ledelse og organisation. Tema-

nummer om coaching.

Psykologisk Forlag

KVAN 67, november 2003, 23. årgang

Tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. Om kultur og

dannelse.

KVAN
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Forskning om folket for folket. Den unge historie-

studerende Birgitte Possing var ikke i tvivl, da hun i

1977 begyndte at skrive speciale på Aarhus Univer-

sitet om arbejderkvinder under industrialiseringen:

Specialet skulle handle om fabriksarbejdersker, ren-

gøringskoner, syersker, tobaksarbejdere og prosti-

tuerede, og det var oplagt at skrive til andre end en

snæver kreds af kolleger. Det burde ikke være en

umulig ambition, tænkte Birgitte Possing.

I dag – 26 år senere – er Birgitte Possing dr.phil.

og direktør for Danmarks Humanistiske Forsknings-

center, som den 26. og 27. februar 2004 er med til at

arrangere en konference om humanistisk forsknings

repræsentation, forståelighed og synlighed. Den

tværdisciplinære konference har til formål at etab-

lere dialog mellem humaniora og det omgivende

samfund – blandt andet gennem bedre formidling.

Om sit speciale fra 1978 siger hun:

»Vi arbejdede sammen i en gruppe om flere spe-

cialer, hvor vi blandt andet diskuterede, hvilket sprog

vi ville formidle i. Men da vi afleverede de færdige

specialer, var der naturligvis ikke mange almindelige

mennesker, der forstod, det vi skrev. Vores formule-

ringer var ikke alle, men flere steder, uforståelige for

andre end os selv, og når jeg læser det i dag, korser

jeg mig. Den teoretiske tilgang smittede så meget af

på sproget, at det blev gebrækkeligt. Men hvordan

formidler man et stof, hvor man ønsker at komme til

bunds med analyserne og samtidig fortolker sit stof

gennem en teoretisk tradition med bestemte begre-

ber,« spørger Birgitte Possing.

Odontologen og humanisten

Gruppens teoretiske tradition dengang var marxis-

tisk, historisk materialistisk og feministisk. Når Bir-

gitte Possing nævner eksemplet, er det ikke for at af-

vise de historiske resultater, hun kom frem til den-

gang, men for at vise, hvor vanskeligt det er at for-

midle teori-loyal humanistisk forskning i et sprog, så

en bredere offentlighed og de personer, forskningen

omhandler, også forstår det. 

Sådan var det dengang og sådan er det i dag.

Ifølge Birgitte Possing er et af humanioras klassi-

ske dilemmaer, at de mennesker eller grupper, man

forsker i, ikke forstår forskningen. Ikke bare fordi

forskningens sprog er for de indviede, men også

fordi folk i hverdagen ikke nødvendigvis er interes-

serede i forskning. Selv hælder hun til, at det ofte er

umuligt at forklare forskningsobjekterne de kompli-

cerede, teoretiske analyser, forskeren har lagt til

grund for sit arbejde. Det skal heller ikke være en for-

dring for forskerne at gøre det: 

»Metode og teorier er håndværk og fortolknings-

rammer, der ikke er almindeligt tilgængelige. En odon-

tolog, der forsker i tændernes anatomi og behandling

af tandsygdomme, forventer heller ikke, at tandlæge-

patienter forstår odontologens fagsprog, vel?«

Når det drejer sig om diskussioner mellem forsker-

kolleger, er det ifølge Birgitte Possing naturligt og

mest praktisk at bruge fagtermer. Til gengæld har

mange mennesker uden for det akademiske miljø

svært ved at forstå, at humanistisk forskning kan for-

muleres så kringlet, når det gælder formidling til en

bredere offentlighed. 

»Humaniora står over for det særlige paradoks, at

humanister beskæftiger sig med mennesker som

hele mennesker, altså menneskers tanker, gøren og

laden. Derfor har befolkning, politikere og journali-

ster gjort det til et særligt mantra og et legitimt krav,

at de humanistiske forskere umiddelbart og hele ti-

den skal tale i et hverdagssprog. Det skal humanisti-

ske forskere ikke. Men de skal – ligesom alle andre

forskere – gøre de væsentligste resultater tilgænge-

lige for befolkningen. Det kan være en svær øvelse

for forskere, der ikke med jævne mellemrum øver sig

på det. Det hænger sammen med, at når man bru-

ger teorier til at forstå og fortolke empiri (altså kil-

derne til forskningen), bliver forskeren hurtigt bærer

af teoriens begreber,« siger hun.

Krav om entydighed

Ved konferencen ‘The Humanities – sense or non-

sense following the crisis of representation’ er

Birgitte Possing en af oplægsholderne, som blandt

andre også tæller lektor James Scheurich fra Univer-

sity of Texas Austin og professor Carolyn Ellis fra Uni-

versity of Southern Florida. 

Men det er ikke kun forskningsformidling, som er

til diskussion ved konferencen. Den handler i lige så

høj grad om, hvor langt universiteterne skal strække

sig for at leve op til tidens stigende krav om letfatte-

lig, hurtig og løsningsanvisende forskning.

Konferencen er arrangeret af Danmarks Humani-

stiske Forskningscenter og forskernetværket ‘Køn,

konstruktivisme og diskurs’, som adjunkt, ph.d. ved

DPU, Dorthe Staunæs, er en del af.

Dorthe Staunæs fortæller, at det oprindelig var

meningen, at konferencen også skulle omhandle al-

ternative formidlingsformer. Det kunne for eksempel

være visuel formidling, samarbejde med kunstnere,

eller skrive mindre entydige tekster, hvor forskerne

tør modsige og destabilisere sig selv.

»Vi tænkte, at i stedet for at formidle klare bud-

skaber, kan man måske fremme selvrefleksionen

blandt folk ved at udtrykke sig på andre måder. Men

de seneste års stramninger i universitetsverden be-

tyder, at den slags idéer bliver endnu vanskeligere at

gennemføre. Der stilles støre krav til universiteterne

om at levere entydige resultater i overskriftsform, og

det betyder, at sofistikerede formidlingsformer

måske overhovedet ikke kan finde fodfæste,« forkla-

rer Dorthe Staunæs.

Hun siger, at ord er vigtige, fordi vores tanker er

betinget af de begreber, vi bruger. Derfor kan det

være nødvendigt at introducere nye begreber for at

forklare, at verden nogle gange hænger sammen på

Skal man sige nydanskere, etnisk minoriserede personer eller etnisk racialiserede? Hedder det mand og

kvinde eller maskulint og feminint kropsmærkede personer? Ord og begreber bestemmer, hvordan vi

tænker og opfatter vores omverden. Konference skal belyse dilemmaet mellem forskningens integritet,

retten til at bruge svære begreber, og hvornår det bliver elitært nonsens.

»Nogle gange må folk – også de der
beskæftiger sig med feltet til daglig –
erkende, at de må gøre en indsats for at
lære nye begreber og forstå ting, som
ikke altid kan forklares klart og entydigt.«

>
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en anden måde, end vi almindeligvis tror. Det gæl-

der for eksempel forskning i køn og etnicitet –

områder, som alle synes, de ved noget om og har

dannet sig en urokkelig mening om.

»Nogle af de mest populære forskningsbaserede

bøger om for eksempel etnicitet sælger hamrende

godt, fordi de bygger videre på forståelser, folk har i

forvejen. Men løsningen er ikke altid at bygge videre

på eksisterende opfattelser. Nogle gange må folk –

også de der beskæftiger sig med feltet til daglig 

– erkende, at de må gøre en indsats for at lære nye

begreber og forstå ting, som ikke altid kan forklares

klart og entydigt. Da jeg begyndte at læse minoritets-

studier, var ordet ‘etnicitet’ for eksempel fremmed for

de fleste. Mange sagde dengang, at de aldrig havde

hørt noget så akademisk. I dag taler alle om etnicitet,

og dermed er det et eksempel på, hvordan nogle ord

diffunderer ud i samfundet og bliver brugt.«

Nye begreber – ny optik

Selv om Dorthe Staunæs ser en tendens til, at især

sponseret forskning drejer traditionel universitets-

forskning i retning af det hurtige og overfladiske, er

det dog ikke altid tilfældet.

»Nogle steder, også virksomheder, er heldigvis

ikke interesserede i de lette løsninger. De vil gerne

have et nyt sprog, der kan give dem et perspektiv-

skifte. De har behov for en ny optik, og det kan for-

skerne bidrage til,« fortæller Dorthe Staunæs.

Birgitte Possing har også bemærket, at kravet til

forståelighed er blevet skærpet de senere år, hvor

humanioras nytteværdi er kommet på den offentlige

dagsorden. Forskerne er blevet opfordret til at klatre

ned fra elfenbenstårnet og lægge det elitære non-

sens bag sig.

Men selv om nogle forskere skriver ‘i et gebræk-

keligt og uforståeligt sprog’, kan Birgitte Possing ikke

genkende billedet af humanister som helt fra-

værende i det offentlige rum. 

Snarere tværtimod. Der publiceres og formidles

mere humanistisk forskning, end offentlighed og

politikere er parate til at erkende.

»Ser man på bogudgivelser, foredrag og oplys-

ningsforbundenes undervisning, formidles der som

aldrig før. Der læses mere, og foredrag om for

eksempel historie, sprog, identitet, kultur og religion

holdes for fulde huse.«

Mens det i 1970erne var de marxistiske begreber,

der forekom mest uforståelige, er det i dag andre

teoriretninger, som står over for den største formid-

lingsudfordring, mener Birgitte Possing.

»Ligesom jeg selv blev drillet som ung forsker, vil

jeg gerne drille den nye generation, fordi jeg kan se,

hvordan historien gentager sig i nye gevandter.

Humanistiske forskere er dygtige sproglige ekvilibri-

ster, der ikke tror, de kan oversætte deres analysere-

sultater til forståeligt dansk. Men selvfølgelig kan de

det. I det øjeblik resultater skal formidles eller delre-

sultater diskuteres med de involverede forsknings-

objekter, må forskerne anstrenge sig for ordentlig

tale, og det kan dygtige forskere også godt – eller de

kan lære det.«

Hun siger, at hvis man som forsker til et middags-

selskab ikke kan forklare, hvad man beskæftiger sig

med, har man et problem. Man kan og skal ikke for-

lange, at lægfolk skal forstå ens forskning til bunds,

men hvis man ikke kan forklare kernen i sit arbejde,

bør man gøre noget ved det. 

»Det gamle ordsprog ‘Det dunkelt talte, er det

dunkelt tænkte’ er ikke altid helt ved siden af.«

Det kedelige og klichéfyldte

Birgitte Possing skrev i 1992 disputats om Natalie

Zahles skole- og dannelsespolitiske arbejde og om

hovedstrømningerne i det 19. århundredes uddan-

nelsestænkning. Ved den lejlighed besluttede hun

sig for, at de nødvendige teoretiske afsnit skulle for-

muleres på mangfoldigt og dynamisk dansk.

»Jeg forsøgte bevidst at aflære mig nogle be-

stemte terminologier, dels fordi jeg gerne ville

klargøre min egen tankegang, dels fordi andre end

faglige kolleger på grund af emnet burde læse dis-

putatsen, syntes jeg. Ligesom det i dag er tilfældet

med ordet ‘projekt’, var nogle historiefaglige termi-

nologier så klichéfyldte, at jeg ikke længere kunne

holde ud at bruge dem. I stedet begyndte jeg at lege

lidt med den smukke ordskat, vi har i Danmark –

også af ord, som måske lyder lidt gammeldags,«

siger Birgitte Possing, der understreger, at hun ikke

ønsker at gøre sin model til en facitliste for andre.

Men den videnskabelige disputats solgte i flere op-

lag, blev læst bredt og opnåede Weekendavisens

litteraturpris. »Det vigtigste er at tage diskussionen i

hver generation. Der er ikke nogen enkle løsninger.« 

Og som Dorthe Staunæs udtrykket det:

»Vi skal diskutere dilemmaet mellem det ufor-

ståelige på den ene side, og at det på den anden

side ikke kun handler om nytteværdi og at give folk

det, de tror, de vil have.« y
Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk
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Dorthe Staunæs
Ph.d., cand. psych. og adjunkt ved Institut for pædago-
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Medlem af forskernetværket ’Køn, konstruktivisme og

diskurs’, som er med til at arrangere ’The Humanities –

sense or nonsense following the crisis of representation’.

Birgitte Possing
Dr.phil. og direktør for 

Dansk Humanistisk Forskningscenter.
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Mellem nytteværdi og nonsens
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