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Om at flyde ud af sig selv for 
at blive en del af noget større.
Interview med flow-begrebets opfinder, Mihaly Csikszentmihalyi.



Skæbnen tilsiger, at få mennesker besidder et ekstraordinært og

unikt talent. Det har konsekvenser. Én konsekvens er, at folk flest

har talent for at være ganske ordinære. En anden er, at ethvert

samfund som regel alene råder over en begrænset talentmasse.

Det kan der rådes bod på ved at uddanne de ordinære til at blive

mindre ordinære: Tesen er kort sagt, at uddannelse er kompensa-

tion for talent. I dag er problemet, at den dominerende pædagogi-

ske og uddannelsesmæssige tankegang om kompetenceudvikling

– i folkeskolen som i erhvervslivet – handler om at pleje det talent,

vi i forvejen er forsynet med. Det er ubegavet, da det hverken fo-

rekommer dueligt for den enkelte person eller for samfundet.

Problemerne ved enfoldig talentpleje som pædagogisk strategi

lader sig skitsere med udgangspunkt i en kort analyse af OECDs

opfattelse af formålet med uddannelse: ’A successful life and a

wellfunctioning society’. Altså både succes for den enkelte og for

samfundet som velfungerende. Imidlertid er det problematisk at få

hensyn til individet og samfundet til at gå op i en ubrudt parallel-

litet. Problemerne synes dog ikke at give OECD hovedbrud. I ste-

det sætter OECD sin lid til det velkendte, (men næppe vellykkede)

både-og-spil. 

Dette sørgelige spil blev slået an i 1714 af den engelske sam-

fundssatiriker Bernard Mandeville, som i ’The Fable of the Bees’

slog tonen an ved at sige, at ’private vices’ er ’public benefits’. Og i

samme århundrede slog tankegangen igennem: Hos utilitarister-

ne Jeremy Bentham og John Stuart Mill, der mente, at det eneste

moralsk meningsfulde formål var den størst mulige lykke til det

størst mulige antal – og som brugte kræfter på at svare på, hvordan

man kan forene individuel lykke med kollektiv lykke. Og i den ame-

rikanske uafhængighedserklæring, fra 1776, hvor det enkelte men-

neskes ukrænkelige ret til ’The Pursuit of Happiness’ formuleres.

Det betyder ikke, at utilitarisme i egentligste forstand er indivi-

duel: For utilitaristisk samfundsfilosofi handler om at sørge for, at

lovene og samfundsordenen stiller den enkeltes lykkejagt i fuld-

stændig harmoni med det heles interesse. Og en sådan harmoni

vil så indfinde sig. Af sig selv! Denne tiltro til et selvfungerende sy-

stem betyder derfor, at den opdragelse og pædagogiske interven-

The Pursuit of Talent

tion, som den enkelte person ikke selv efterlyser, bliver sekundær

– ja, nærmest unødvendig. 

En utilitaristisk fornyet tro, nu på ’The Pursuit of Talent’, er un-

derminerende for såvel den enkeltes som systemets lykke. I det 17.

århundrede blev ’muligheder for de talentfulde’ gjort til en doktrin.

I det 21. århundrede er der sket en udvidelse af doktrinen til også

at handle om de potentielt talentfulde. I begge tilfælde handler det

om, at den enkelte på egen hånd skal vise, hvor langt talentet ræk-

ker. Men idéen om det potentielle talent gør, at vi udråber talenter

tidligere og tidligere – før talenterne har vist, om de faktisk kan

præstere noget talentfuldt. Princippet om mulighederne for de ta-

lentfulde var et opgør mod privilegier opnået på grund af arv. Med

princippet om muligheder for de potentielt talentfulde forstærkes

idéen om et naturligt aristokrati. Det følger nærmest af sig selv, at

konsekvensen er et ulige samfund med en liberal elite af såkaldte

unikke talenter. Et mindre ulige samfund, og et mere anstændigt

velfærdsystem, må derimod eksplicit forfølges: For at komme til at

udnytte mange livsduelige og dygtige vidensarbejdere på marke-

det kræves en afbalanceret pædagogisk strategi.

Så selvfølgelig skal folkeskolen have øje for den enkeltes talent.

Men ikke alene. Sandsynligheden for, at det bringer ulykke med sig

at sætte et individ til at være tro mod at perfektionere sine få ta-

lenter, er høj. Ofte er det forbundet med lykkefølelse at udfolde sit

talent. Men lige så ofte vil ensidig talentpleje være en ulykke for hin

enkelte, den dag talentet forfalder. Spørg blot Dansk Boldspil

Union om de mistrøstige sociale konsekvenser, der opstår, når pro-

fessionelle fodboldspillere efter endt karriere med ét hug står som

miserable udtryk for et fattigt fokus på talent.

Og selvfølgelig skal et moderne vidensamfund ikke alene gå ef-

ter at perfektionere de få(s) talenter. En dansk folkeskole bør i ste-

det sørge for at udvikle andre og mindre lovende dele af elevernes

personlighed. Dermed lægges grunden for, at uddannelsessyste-

met uddanner rige og livsduelige personligheder, der kan mere,

end deres umiddelbare talent tilsiger. Gør det os lykkelige. Næppe!

Men måske gør det os ’nærmest lykkelige’, som TV 2’s Steffen

Brandt har udtrykt det. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Der rødmes skam meget i

skandinavernes enerum

Ifølge den norske forfatter og psykiater

Finn Skårderud er moderne menneskers

evne til skamfuld rødmen ikke tabt. Men

et moderne menneske rødmer mest for

sig selv, når han føler sig som et elendigt

menneske, der ikke kan leve op til de

høje krav om at realisere sig selv.

En kanon til værdikampen 

Da professor Torben Weinreich for et

stykke tid siden lancerede en børne-

litteraturkanon for folkeskolen startede en

lang debat for og imod i dagspressen.

Torben Weinreich og lektor Bernard Eric

Jensen diskuterer her, hvad det er, der

gør diskussionen til meget andet end et

spørgsmål om litteratur.

Et pædagogisk lærestykke

For nogle år siden var Lundtoftegade

præget af ballade, hærværk og vold. I dag

er situationen en helt anden. Områdets

fritids- og ungdomsklub, Klub 21, har

været med til at genskabe roen. Ikke ved

at sætte hård mod hårdt, men tværtimod

ved at give de unge anerkendelse. Inter-

view med forskningsassistent René Lyng-

feldt Skov og lektor Søren Langager,

Danmarks Pædagogiske Universitet.

At flyde ud af sig selv for at blive

en del af noget større

Den verdenskendte psykolog Mihaly

Csikszentmihalyi fra Californien er hoved-

taler på en konference om leg og læring,

der afholdes på Danmarks Pædagogiske

Universitet den 12. maj. Han er ophavs-

mand til begrebet flow, der har bredt sig

som en veritabel steppebrand. Her uddy-

ber han sine tanker.

Kunst forandrer

Kunst kan frigøre medarbejderes kreative

potentiale. Lotte Darsø fra Learning Lab

Denmark har undersøgt en række virk-

somheder, der bruger kunst som redskab

til forandring. Hun mødte chefer med et

nyt syn på tilværelsen og medarbejdere,

som havde fået deres livs oplevelse.

Intet nyt fra smørhullet

Trygge mennesker tænker ikke nye

tanker. De bliver i hvert fald sjældent

innovatører, og det kan måske blive

Danmarks helt store problem, mener

Søren Hougaard, adj. professor i entre-

preneurship på Handelshøjskolen i

København.

Åh, så fucking autentisk …

»Der er for megen indvorteshed i skolen.

Overalt den protestantiske tradition for

kultivering af sin egen, overvejende me-

lankolske inderlighed, subjektivitetens

fængsel; overalt føleri, kontemplation,

selvransagelse, selvforgabelse. Det hand-

er overalt om det indre menneske, det

hele menneske, om opbygningen af den

indre katedral«, skriver Arno Victor

Nielsen.
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Hvordan lyder den korte og aktuelle definition af

begrebet flow?

»En persons bevidsthedstilstand, fuldstændigt in-

volveret i det han eller hun er i færd med. Det er den

korteste definition, men vi kan opregne en række

andre dimensioner, der sædvanligvis vil være til

stede hos den, der oplever en flow-tilstand: At have

meget klare mål, at få umiddelbar feedback på fore-

tagne handlinger, at erfare en balance mellem ud-

fordringer og evner, at være så intenst koncentreret

– så du glemmer dig selv, så du glemmer tiden. Når

disse betingelser gør sig gældende, føler personen,

at det, han eller hun gør, er værd at gøre for dets

egen skyld. Det er den mere udvidede definition.«

Angående flow-begrebets historie: Blev det op-

fundet af dig, eller gav du det nyt liv? Der synes at

være lighedspunkter mellem de stoiske dyder, der

hylder hhv. det standsede og permanente nu, og

tanken om flow?

»De fleste af lighedspunkterne fandt jeg først se-

nere. Begrebet flow opstod, da jeg skrev min af-

handling for ca. 30 år siden og så nærmere på, hvor-

for kunstnere bliver så opslugte af deres arbejde

med malerier og skulpturer. Igennem interviews

fandt jeg ud af, at de beskrev denne opslugthed på

stort set den samme måde. Samtidig underviste jeg

studerende, der som opgave fik at undersøge en

række andre aktiviteter, såsom sport og kunstneriske

aktiviteter, og de kunne også påvise, at de involve-

rede havde flow-oplevelser. Senere har det vist sig,

at disse oplevelser også kan foregå, når vi er på ar-

bejde. De er ikke udelukkende knyttet til fritidsakti-

viteter eller kunstneriske virkefelter. «

Er det en overraskelse for dig, at begrebet flow i

disse år særligt anvendes i pædagogiske kredse og

i skolesammenhænge?

»Jeg er meget glad for, at det sker, for skolen har

brug for at kende til flow-oplevelsernes eksistens, for

de fleste skoler ignorerer kvaliteten af elevernes op-

levelser. De tror blot, at eleverne er tomme kar, der

skal fyldes med viden, men det at lære noget kræver

noget andet og mere. Med mindre de er aktivt invol-

verede i læreprocesserne, så hjælper viden ikke ret

meget. Så det fryder mig bestemt, hvis tankerne om

flow vil brede sig yderligere i den pædagogiske ver-

den.«

I dine bøger understreges det, at det er helt cen-

tralt for en lykkens psykologi, hvordan vi føler, det er

fat med os selv. Således synes flow-begrebet at blive

koblet tæt sammen med de individuelle følelsers

verden. Men findes der også et flow-begreb for det

sociale?

»Ja, helt bestemt. Mange flow-oplevelser indtræf-

fer, når du interagerer med andre mennesker. For ek-

sempel kan mødre få flow-oplevelser, når de er sam-

men med deres børn, andre når de spiller musik,

laver improviseret teater eller dyrker basketball. Der

er mange eksempler på gruppe-flow. Men oprinde-

lig udvikledes flow-begrebet i relation til individet,

da det i sidste ende er individet, der oplever flow’et.

Dertil kommer, at det er lettere at studere fænome-

net blandt individuelle skakspillere og bjergbestigere

– men selv blandt de sidstnævnte må det frem-

hæves, at de ofte er meget afhængige af teams.

Allerede i min første bog fra 1975 brugte jeg dansen

som et eksempel på flow. Her interviewede jeg en

række moderne dansere om deres oplevelser.«

At tabe og at vinde sig selv i noget større

Du fremhæver, at det autoteliske selv, det selv der

kan sætte sine egne mål i livet, formår at skabe en

nødvendig orden ud af kaos. Men samtidig at jeg’et

også må lære at forsvinde og give afkald på sin

selvcentrerethed. Hvordan kan et ultimativt projekt

for selvkontrol kombineres med selvglemsel og selv-

opløsning? 

»Det er et af de mest interessante paradokser i det

menneskelige bevidsthedsliv, at folks selvtillid øges

efter episoder, hvori de har glemt sig selv. Det synes

at være selvmodsigende; men det er sådan, det fun-

gerer. Du føler dig stærkere og får en større selvtillid

i de flow-oplevelser, i hvilke du glemmer dig selv.«

Vil det sige, at du virkeliggør dig selv, netop når

du taber dig selv?

»Du indser, at du gennem selvfortabelse er blevet

en del af noget større. Det kan være en kunstnerisk,

musisk eller endda en jobmæssig sammenhæng. Du

indser, at du er blevet en del af noget, der er vigti-

gere end dig selv.«

Jeg har netop læst, at Theodor W. Adorno i ’Æste-

tisk teori’ (1970) hævder, at hvis man forsøger at

fastholde eller besidde øjeblikket, så har man alle-

rede mistet det. Genkender du denne tankegang?

Kan for meget selvkontrol og en alt for udvidet op-

mærksomhed på én selv ikke risikere at blive kon-

traproduktiv? 

»Jo, selvom jeg ikke har arbejdet direkte med

Adornos pointe, genkender jeg den, hvad angår frug-

tesløse forsøg på at eje tiden. Det andet spørgsmål

er ganske kompliceret. Der synes at være en meget

Den verdenskendte psykolog Mihaly Csikszentmihalyi fra Californien er hovedtaler på en konference om leg og læring,

der afholdes på DPU i maj måned. Han er ophavsmand til begrebet flow, der har bredt sig som en veritabel steppebrand.

I dette telefoninterview uddybes tankerne om menneskets flow-oplevelser. I flow’et går virkelyst og fordybelse op i en

højere enhed. Vi glider ind i en psykologisk tilstand af skærpet opmærksomhed og en evne til at glemme os selv. Rusen

udspringer ofte af det intense arbejde med det lystbetonede. 

»… de fleste skoler ignorerer kvaliteten
af elevernes oplevelser. De tror blot, at
eleverne er tomme kar, der skal fyldes
med viden, men det at lære noget,
kræver noget andet og mere.«

>

»Det er et af de mest interessante para-
dokser i det menneskelige bevidstheds-
liv, at folks selvtillid øges efter episoder,
hvori de har glemt sig selv.«
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drilagtig forbindelse mellem forsøgene på at udøve

selvkontrol i øjeblikket og en følelse af en overord-

net kontrol i livet. Der viser sig mange interessante

modsigelser. Blandt andet synes for meget selvkon-

trol at umuliggøre en hengivelse til øjeblikket. Ad-

færd styret under en høj grad af selvkontrol fører ofte

slet ikke til oplevelsen af flow.«

Du trækker både på psykologi og filosofi i din

forskning. Hvilken form for arbejdsdeling ser du

mellem disse to tankeformer?

»Karl Jaspers blev aldrig træt af at pointere, at en

psykologi, der ikke er påvirket af filosofien, bliver alt

for tør, og at en filosofi, der er upåvirket af psykolo-

gien, bliver ganske tom. Der er brug for at integrere

de to måder at tænke på. De kan gensidigt under-

støtte og supplere hinanden. Oprindelig var de fore-

nede, men så spaltedes de væk fra hinanden. Og nu

er splittelsen gået for vidt, synes jeg. De må bringes

sammen igen.«

I din bog om flow fra 1991 roser du filosoffen

Bertrand Russell for et udsagn, hvori han glæder sig

over at være kommet så langt, at han nu kan se bort

fra sig selv… 

»Jeg var meget overrasket over den bog, som jeg

fandt i lufthavnen i Zürich. Jeg begyndte straks at

læse i den med begejstring og kom næsten for sent

til flyet. Det er vigtigt på én gang at kunne mestre sig

selv og at kunne se bort fra sig selv. Habermas kaldte

det engang for den disinteresserede interesse, noget

der vist heller ikke ligger fjernt fra en af Kants for-

muleringer.«

Når du kommer til København til maj, hvad vil så

være hovedemnet for dit foredrag?

»Meget ofte når jeg turnerer, har jeg det som en

rockmusiker, der altid prøver på at komme til at

spille de nyeste sange; men så skriger publikum og

kræver de gamle kendinge. Så jeg vil præsentere et

overblik over, hvad jeg har fundet ud af de seneste

årtier om begreberne  flow, kreativitet, selv’et m.v.

Men jeg vil også forsøge at bringe noget nyt stof ind

i billedet; men det er ikke så centralt, for det vigtig-

ste er, at tilhørerne får mulighed for at blive sat ind i

fundamentet for min tænkning.«

Hvad er den største forskel på at holde foredrag i

Europa og i USA?

»Der er ikke den store forskel kulturelt eller geo-

grafisk. Begge steder findes der fora for  professio-

nelle deltagere, men også for alment interesserede

tilhørere. Men førhen var der meget mere konfron-

tationslyst i Europa. Jeg kunne ofte forvente at skulle

befinde mig i en forsvarsposition på forhånd. De po-

litiske spørgsmål dominerede, og kritiske spørgere

kunne måske finde på at sige, at flow-teorien nok

bare var et forsøg på at gøre folk lykkelige og passive

i en ulykkelig verden.«

Er det mere kedeligt nu, hvor folk så at sige – som

ved en rockkoncert – har købt de dyre billetter og

derfor gerne vil have mulighed for at komme til at

klappe?

»Det kan man sikkert godt sige (Csikszentmihalyi

kluklér). Førhen var der altid mange kritiske og poli-

tiske spørgsmål, når jeg eksempelvis gæstede

(Vest)Tyskland.«

At bruge og misbruge begrebet flow

På hvilken måde kan flow-begrebet risikere at blive

misbrugt? Ordet er gået hen og blevet mainstream,

designere i København med fingrene på pulsen

markedsfører sågar flow-design pt.…

»Det er ikke så slemt her i USA; men jeg tror, at

flow er en meget magtfuld social energiressource,

der altid også vil kunne anvendes til dårlige formål.

Atomenergi er et godt eksempel – eller for den sags

skyld ild, der jo både kan bruges til at brænde huse

ned med og til at bringe vand til at koge til madlav-

ning. Så flow kan blive brugt som et farligt våben;

men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. En

af mine gode venner, der fik en god idé, fik straks ud-

styret denne med copyright. Men jeg bryder mig ikke

om at få copyright til flow-begrebet, endsige om at

gøre det til et ’trade-mark’. Så bliver det for kommer-

cielt eller måske for bureaukratisk. Jeg håber bare

ikke, at flow-begrebet falder i de forkerte hænder.«

Er der et andet paradoks i din teori, når du skriver,

at tanken på den ene side må lære at styre kroppen

og udfolde en evne til selvbemestring, hvis flow-

oplevelsen skal se dagens lys; men at flow på den

anden side er knyttet til de situationer, hvor kroppen

flyder i ét med situationen, og den bevidste tænk-

ning fortoner sig?

»Nej, det er ikke således, at tanken styrer kroppen;

men vi må sørge for, at den bevidste tanke får mu-

lighed for at anvende sine færdigheder uden at blive

forstyrret. For tiden bliver jeg kontaktet af mange pa-

tientforeninger og enkeltpersoner, der gerne vil vide,

hvordan flow-oplevelser kan hjælpe med til at lindre

på fysiske smerter. Jeg må desværre fortælle dem, at

det ikke er muligt for den bevidste tanke fuldstæn-

digt at ignorere kroppens smerter; men på den an-

den side er det muligt, at tænkningen kan lære at

blive rettet imod andre opgaver og gøremål. Hvis du

eksempelvis ikke har andet at lave, kommer dit liv

måske til at handle om dine smerter, ligegyldigt hvor

små de nu end måtte være. Hvis du er beskæftiget

med andre vigtige sager – såsom dit job eller din

hobby – så kommer mindre smerter overhovedet

ikke frem til din bevidsthed. Så det gælder om at

lære at fokusere på det, der er udfordrende, interes-

sant og spændende – i stedet for at være fanget af

kedsomhed, smerte og nedtrykthed.«

Er det autoteliske selv også et dannelses-ideal?

Drejer din flow-teori sig også om at forestille sig

idealer for menneskeheden, for uddannelsesvæse-

net og samfundslivet? 

»Begge dele kan jeg svare bekræftende på. Alle

udviklingsorienterede teorier besidder idéer om,

hvad der er disse teoriers overordnede mening og

effekt. Og for mig kan flow-teorien både være fri-

gørende for den enkelte og tolkes som en evolutio-

nær teori for menneskeheden, som jeg skrev om i

bogen ’The Evolving Self’.«

Men samtidig understreges det i dine værker, at

enhver må prøve at blive sin egen flow-master. Så

er der vel ingen, der kan lære andre, hvordan man

kommer til at flowe?

»Det er korrekt; men det er muligt for andre men-

nesker at indrette omgivelserne således, at flow-op-

>

At flyde ud af sig selv ...

»… det gælder om at lære at fokusere på
det, der er udfordrende, interessant og
spændende – i stedet for at være fanget
af kedsomhed, smerte og nedtrykthed.«
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7levelsen får de bedste mulighedsbetingelser for at

bryde frem hos den enkelte. Man kan søge at bidrage

til denne situation i stedet for at forhindre den.«

Mennesket har altid søgt og haft flow-oplevelser

Igennem snart 30 år har du beskæftiget dig med

flow-oplevelser i teori i praksis – og i lyset heraf: Når

du ser på dagens arbejdspladser og skoler, bliver du

så nedslået eller glad

»Jeg er meget opmuntret over den omfattende in-

teresse for flow, og selvom mange forsøg sikkert kun

vil føre til overfladiske eksperimenter, der ikke vil

komme til at fungere i det lange løb, tror jeg, at

nogle af dem vil komme til at virke og tjene til at for-

bedre tingenes orden. Jeg håber, at det positive i

denne udvikling vil vinde over det negative. Der er

grund til at være ved godt mod.«

Er der en sammenhæng mellem den globale

udvikling på makro-plan (økonomisk, socialt) og be-

hovet for flow? Blomstrer flow-processer i højkon-

junkturer, eller er de krisefænomener? 

»Det er jeg ikke sikker på. Hvis vi går tilbage til

taoisme og konfucianisme i Kina, buddhisme i

Indien o.s.v., finder man den samme optagethed af

at bemestre og befri selvet, af ønsket om at fortabe

sig i handlingens moment. Selvom flow-oplevel-

serne må fortolkes i et moderne vokabular, har de

altid eksisteret. På en måde er der tale om trans-

historiske, måske universelle fænomener.  Jeg finder

næsten de samme udsagn om flow i 2-3000 år

gamle kilder og i nutidige interviews. Det synes at

indikere, at den menneskelige natur i bedste fald

tenderer i retning af en tilstand af flow, hvis mulig-

hederne er til stede. Men man må ikke glemme en

række andre historier. Ser man nærmere på religio-

nerne, er det tydeligt, at de fra begyndelsen ud-

springer af virkelige menneskelige behov. Derefter

bliver de institutionaliserede, og de korrumperes.

Det synker ned i glemsel, hvorfor denne religion

overhovedet engang så dagens lys. Og så må man i

gang med at genopdage dette. For det samme be-

hov for at tro synes jo stadigvæk at eksistere; men

man må finde nye måder at udtrykke det på.«

Vi mangler måske bare lige at se flow-institutio-

nerne blive lige så stærke som fortidens religiøse in-

stitutioner…?

»Haha… Jeg håber ikke, de bliver lige så magt-

fulde. Mange religiøse mennesker kæmpede imod

at gøre religionen til en sekulær magt. Der har været

utallige konflikter mellem paven og kejseren, og det

religiøse budskab kunne let spændes for en krigerisk

politisk vogn. Jeg tror heldigvis ikke, at der er den

store fare for, at flow kan bruges på samme måde.

Flow egner sig ikke til magtudfoldelse.«

Man kan måske overhovedet ikke undertrykke

mennesker med et budskab, der hedder: Kom så i

gang med at flowe!?

»Nej, det håber jeg ikke.«

Kommer det, der forhindrer flow-oplevelserne pri-

mært fra dig selv – en svag virkelyst, dårlige tanker

– eller fra samfundet? 

»Det ved jeg faktisk ikke. Vi besidder ikke de til-

strækkelige forskningsresultater til at sige noget om

dette med sikkerhed. Jeg er overbevist om, at be-

stemte samfund kan gøre en stor forskel. Da Østtysk-

land igennem mange årtier var underlagt et kommu-

nistisk styre, var det sjældent at møde smilende

mennesker; de så snarere depressive ud. De var

underkastet en magtfuld samfundsmæssig indfly-

delse. Seriøse undersøgelser af fraværet af flow kan

dog ikke udelukkende foretages på et makro-niveau.

Der må også fokuseres nærmere på fænomenologi-

ske tilgange til de individuelle bevidsthedsliv. y

Steen Nepper Larsen

Asterisk@dpu.dk

Csikszentmihalyi er hovedtaler ved konferencen på

Danmarks Pædagogiske Universitet den 12. maj:

’Leg og læring i dagtilbud og skole – om flow og

kunsten at skabe nydelsesfulde læreprocesser’. Titlen

på hans foredrag er ‘The Concept of Flow in Human

Life’. Læs mere på www.dpu.dk/konferencer.

Mihaly Csikszentmihalyi 
Født i ungarsk Transylvanien i 1934. Efternavnet, der udtales

som ’CHICK-sent-me-high’, betyder Sankt Michael fra en egn

ved navn Csik. Familien flygtede fra nazisterne under 2. ver-

denskrig. Efter krigen lærte han sig italiensk og gik fem år på

et college ved navn Torquato Tasso i Rom. I slutningen af

halvtredserne tog han til USA og læste psykologi på Univer-

sity of Chicago. Her tog han sin kandidatgrad og senere en

ph.d. Csikszentmihalyi opholdte sig på dette universitet i

næsten 40 år og udviklede sine teorier om ’flow’, ’creativity’,

’the evolving self’ m.v. Han var ikke mindst intenst optaget af

at udforske det paradoks, at selvet på sin vis virkeliggøres i

flow’et, samtidig med at det(s selvcentrerethed) forsvinder.

Han udviklede en række interview-metoder for at kunne

afdække flow-oplevelser i kunsten, sporten, arbejdet og

fritiden.

For fire år siden flyttede han til Claremont Graduate Uni-

versity i Syd-Californien, hvor han fungerer som professor.

Ud over ungarsk, italiensk og engelsk taler han også tysk.

Bogen ‘Flow – the Psychology of Happiness’ fra 1991

blev hans internationale gennembrud; oversat til ca. 20 sprog

– heriblandt dansk: ’Flow. Optimaloplevelsens psykologi’,

Munksgaard 1991. Flow-teorien præsenteredes for første

gang i et samlet værk i ’Beyond Boredom and Anxiety’, 1975.

Nævnes kan også ‘The Evolving Self’ fra 1994, ‘Creativity –

the Psychology of Discovery and Invention’ fra 1996 og

‘Finding Flow – the Engagement with everyday Life’ fra 1997. 

Sammen med Howard Gardner fra Harvard og William

Damon fra Stanford har han skrevet ’Good Work. When

Excellence and Ethics Meet’ i 2001. En række internationale

og danske forskere, primært psykologer og undervisnings-

teoretikere, arbejder med Csikszentmihalyis tanker – se for

eksempel Charlotte Bloch: ’Flow og stress’ og Frans Ørsted

Andersen: ’Flow og pædagogik’, begge fra 2002.
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Prøv at høre denne historie. En stor international

virksomheds regnskaber viste for fire år siden un-

derskud. Salgstallene var faldende og aktionærerne

mistede penge. Ledelsen kiggede sig om efter en

løsning og fandt en idérig multikunstner og iværk-

sætter. Han sagde, at han kunne puste nyt liv i virk-

somheden ved at bruge teater, musik, fotokunst – ja

stort set alt, hvad den kunstneriske verden har at

byde på.

Snart kom de ansatte i salgsafdelingen på klovne-

kursus, marketingfolkene mødte en kunstfotograf.

Kantinen blev udsmykket med smølfer og kunstigt

græs. Ledelsen fik en skuespiller tilknyttet som fast

coach.

Hvis det havde fundet sted i udviklingsafdelin-

gerne hos LEGO eller Disney, havde det måske ikke

været så overraskende. I dette tilfælde gjaldt det

imidlertid samtlige medarbejdere i frostvare- og par-

fumeproducenten Unilevers afdelinger i Kingston og

Walton i Storbritannien. Alle 800 ansatte fra produk-

tionslinie til human resource og topledelse blev invi-

teret med i projektet.

Forskningsleder ved Learning Lab Denmark Lotte

Darsø besøgte i efteråret 2003 Unilever for at un-

dersøge, hvad der kom ud af kunstprojektet ’Cata-

lyst’. Besøget var et led i Lotte Darsøs forskningspro-

jekt ’Arts-in-Business’ om virksomheders brug af

kunst som kreativ og kulturforandrende kraft. Hun

udgiver til juni en bog, hvor hun fortæller om virk-

somhedernes brug af kunst – en tendens som hun

ser som et paradigmeskift fra den traditionelle, in-

strumentelle managementkultur til, hvad hun beteg-

ner som ’artful creation’. Når ’artful creation’ har et

potentiale, er det ifølge Lotte Darsø, fordi kunst taler

til følelserne og kan indfange den kompleksitet, der

omgiver os.

»I en verden, hvor teknologi og viden er kendt, og

hvor man stort set ikke kan differentiere sig, må virk-

8

Kunst kan frigøre medarbejderes kreative potentiale. Lotte Darsø fra Learning Lab Denmark har undersøgt

en række virksomheder, der bruger kunst som redskab til forandring. Hun mødte chefer med et nyt syn på

tilværelsen og medarbejdere, som havde fået deres livs oplevelse.

>
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Hvordan får markedsføringsmedarbejderne på en isfabrik det største udbytte af et fotokursus?
Umiddelbart skulle man tro, at det sker ved at en reklamefotograf fortæller om, hvordan
ispinde præsenteres mest appetitligt. Hos Unilever i England tilkaldte man i stedet den tysk-
fødte kunstfotograf Rut Blees Luxemburg. Med udgangspunkt i sine egne mennesketomme nat-
optagelser bad hun medarbejderne om at gå på opdagelse i virkeligheden og fotografere
deres omgivelser med nye, kreative øjne. Resultatet af projektet er de små billeder her på
siden. De store billeder i baggrunden er den professionelle kunstfotografs inspirationsoplæg.



10

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

somheder bruge deres medarbejderes evner på nye

måder, hvis virksomheden skal overleve. Alligevel

tænker vi fortsat meget traditionelt om det at ar-

bejde. Det er derfor, de fleste virksomheder fortsat

ledes ved at måle og kontrollere medarbejderne. At

arbejde er at sidde ved computeren og tæske på ta-

sterne – også selv om man i dag ved, at det er vigtigt

med afveksling, og at hjernen faktisk arbejder mere

kreativt, når man for eksempel går en tur i naturen

eller på kunstmuseum,« fortæller Lotte Darsø.

Det personlige udtryk 

Gennem 18 måneder har Lotte Darsø lavet 50 inter-

views med kunstnere, konsulenter og virksomheds-

ledere, der har været involveret i virksomheder som

danske Nycomed, Coloplast, B&O og udenlandske

Volvo Car Corporation, Xerox Parc, og Unilever.

Den virksomhed, som har arbejdet med kunst i

længst tid, er Unilever, som i begyndelsen af 1999

besluttede at skabe en foretagsomhedskultur –

’enterprise culture’ – ved hjælp af kunst.

På initiativ af multikunstneren og projektlederen

Alastair Creamer har Unilever således afholdt mere

end 200 arrangementer med deltagelse af skuespil-

lere, instruktører, cirkusklovne, stand-up komikere,

forfattere, digtere, dramaturger, tegnere, malere,

musikere, kokke og mange flere.

Formålet har været at forbedre Unilevers design,

markedsføring, kommunikation – og medarbejder-

nes generelle fornemmelse af livskvalitet, fortæller

Lotte Darsø:

»’Artful creation’ betyder, at medarbejderne inspi-

reres, får mere mod og energi på arbejdet. Brugen af

kunst er et signal til medarbejderne om, at de har ’til-

ladelse’ til at bruge deres evner. Det er tilladt at

skrive mere kreativt og dekorere rummene anderle-

des til et møde. Dermed viser der sig nogle ressour-

cer, som ikke tidligere blev udtrykt, fordi der ikke var

givet tilladelse til det. Hos Unilever understregede

man, at medarbejderne udtrykte sig som sig selv –

og ikke som en stemme i et unisont kor.«

Se med nye øjne

Et af projekterne var et fotoforløb for 15 medarbej-

dere i markedsføringsafdelingen med den tyske

kunstfotograf Rut Blees Luxemburg. Hun er mest

kendt for at bruge naturligt lys, lang eksponeringstid

og for at tage ganske få billeder. I stedet for at klikke

på knappen hundredvis af gange i håbet om at fange

et eller to gode billeder, trykker Rut Blees Luxemburg

først på udløseren, når hun kan se, at hun har det

rette motiv.

Under kurset talte hun indgående om at træffe

valg, turde begå fejltagelser og se omverdenen, som

den er – og ikke som man har vænnet sig til at se

den.

»Når vi hele tiden præsenteres for et mylder af in-

formationer, har vi en tendens til at slå autopiloten

til, så vi i virkeligheden ikke bruger vores sanser. 

Dermed bliver livet kedeligt. Men i virkeligheden

er det vores syn på virkeligheden, der er fattigt. Det

er derfor, mange virksomheders kultur er meget

hæmmende, fordi man tænker for stereotypt,« siger

Lotte Darsø om projektet.

Efter kurset fortalte marketingfolkene Lotte Darsø,

at fotoforløbet havde lært dem nye måder at se på.

»Fotoforløbet udviklede medarbejdernes evne til

at se på ting med kreative og kritiske øjne. Det betød

for eksempel, at de også kunne give eksterne leve-

randører mere kvalificeret modspil. Salgsafdelingen

har siden registreret, at deres salg er steget, hvilket

de tilskriver ’Catalyst’-projektet,« fortæller Lotte

Darsø.

Det er ifølge Lotte Darsø således ikke blot lykke-

des at give medarbejderne ny energi. ’Project Cata-

lyst’ har også givet øget afkast til aktionærerne. 

»Ledelsen siger, at de er overbeviste om, at resul-

tatet kan ses af tallene på bundlinien, som igen viser

overskud. Det kan være svært at vurdere, om det skyl-

des ’Arts-in-Business’ eller andre faktorer, men den

administrerende direktør siger, at hvis han ikke tro-

Kunst forandrer

>

»Brugen af kunst er et signal til med-
arbejderne om, at de har ’tilladelse’ 
til at bruge deres evner..«
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ede, at projektet havde positiv betydning for virksom-

hedens økonomi, ville han stoppe det øjeblikkeligt.«

Ikke et hurtigt fix

Lotte Darsø siger, at det ikke er enhver virksomhed,

der bør bruge kunst som forandringsmetafor. Kunst

rører ved vores følelser og skal derfor bruges med

varsomhed.

»Der er ikke tale om et nyt magisk ’quick fix’. Virk-

somheder, som i bund og grund er usunde, skal ikke

bruge kunstneriske processer til andet end begræn-

sede opgaver. Kunsten forstørrer nemlig ting, og der-

med bliver det tydeligt for enhver, hvis virksomhe-

den er usund. Man risikerer at ribbe så meget op i

medarbejdernes følelser, at nogle vælger at forlade

virksomheden, mens de tilbageværende ender som

kynikere – og dermed er man dårligere stillet, end da

man begyndte.«

For eksempel besøgte Lotte Darsø en virksomhed,

som netop havde været igennem en fyringsrunde.

For at signalere over for medarbejderne, at de havde

grund til at tro på fremtiden, foreslog ledelsen på et

medarbejderseminar noget så uskyldigt som at lade

alle synge i kor. Men da medarbejderne kort efter

blev præsenteret for en ny fyringsrunde, følte de sig

ført bag lyset på grund af det falske signal i kor-

sangen. 

»Så står virksomheden over for afskedigelser eller

andre alvorlige kriser, skal man ikke bruge kunst.

Medarbejdere er kloge, tænkende væsener, og der-

for er det vigtigt, at ledelsen er bevidst om, hvilke

signaler den sender ud,« siger Lotte Darsø.

De begejstrede og utrygge

Hvad angår medarbejderne hos Unilever mødte

’Project Catalyst’ en del skepsis i begyndelsen. Nogle

ansatte fandt idéen fantastisk, men mange måtte

overtales personligt til at give projektet en chance.

Her fire år efter kan det konstateres, at nogle med-

arbejdere endnu ikke har været involveret i projek-

ter, og at de sandsynligvis heller ikke bliver det.

»Det drejer sig om mennesker, som er utrygge ved

projektet, fordi de har svært ved at udtrykke sig fø-

lelsesmæssigt. Nogle mennesker kan virke smarte

og dygtige, men de er bange for at vise, at de bag

facaden er almindelige mennesker, der kan fejle,«

siger Lotte Darsø. 

Men bortset fra denne lille lomme af uimodtage-

lige har responsen generelt været positiv. Selv om

ikke alle medarbejdere sidder i stillinger, hvor de kan

udtrykke sig kreativt, mener Lotte Darsø, at ansatte

med mere rutineprægede opgaver også har haft

gavn af ’Catalyst’. Det gælder for eksempel med-

arbejderne i produktionen.

»Hvis de oplever, at de bliver påskønnet, og at le-

delsen lytter til dem, er de mere tilbøjelige til at

foreslå forbedringer. Hvis man har arbejdet med te-

ater eller været til salsa efter frokostpausen, har man

større lyst til at give noget tilbage til virksomheden.«

Også på lederplan har ’Project Catalyst’ ændret

hverdagen. 

»Den administrerende direktør James Hill siger, at

hans liv takket være kunsten pludselig har fået en ny

dimension, som har beriget det. Samtidig træffer

den samlede ledelse andre beslutninger end før,

fordi man har tillid til, at medarbejderne kan tænke

selv. Man stoler mere på folks dømmekraft og kom-

petencer.«

Live to the max

Ifølge Lotte Darsø er flere virksomheder nødt til følge

i Unilevers fodspor, hvis de ønsker at klare sig i kon-

kurrencen og tiltrække den bedste arbejdskraft, ef-

terhånden som ungdomsårgangene bliver mindre.

»Ønsker man at have de bedste medarbejdere,

skal man være klar over, at folk søger derhen, hvor

det er sjovt at arbejde, og hvor man bliver fyldt med

energi«.

At det er muligt fremgår af et interview, Lotte

Darsø lavede med en ung medarbejder fra Unilever.

Sammen med kolleger og teaterfolk medvirkede

han i en koreograferet og improviseret event ved

navn Sticky, som blev overværet af 15.000 menne-

sker i London. 

Til Lotte Darsø fortalte han:

»…in project Sticky we met as a real combination

of people, all driven by that same, you know, I want

to just experience life to a maximum… Well, if you

can have the same intensity of experience within

your job, then that is all that matters.«

Ifølge Lotte Darsø viser historien, at medarbejdere

er mere tilfredse med deres arbejdsplads, hvis de får

lov til at udtrykke sig selv.

»Mens andre mennesker er nødt til at tage ud og

rejse i et år for at hente ny energi, har han haft ople-

velser på arbejdet, han aldrig vil glemme. Og hvis

man kan få den slags oplevelser i arbejdstiden, bliver

det sjovt og berigende,« fortæller Lotte Darsø y.

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

»Hvis man har arbejdet med teater eller
været til salsa efter frokostpausen, har
man større lyst til at give noget tilbage
til virksomheden.«

Lotte Darsø
Cand.psych., ph.d. Har været ansat i Novo Nordisk,

Novozymes og på Center for Ledelse i København. Hun

modtog ’The Industrial Ph.D. Fellowship Prize 2000’ for

sine resultater inden for feltet innovation. 

I 2003 blev hun ansat som research manager for

Learning Lab Denmarks ’Den Kreative Alliance’.

Lotte Darsø har skrevet en række bøger om læring og

innovation. I juni udgiver Learning Lab Denmark sam-

men med forlaget Samfundslitteratur ’Artful Creation:

Learning Tales of Arts-in-Business’.
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Et syvtal. En middelmådig præstation. Sådan lyder

Søren Hougaards vurdering af Danmark som inno-

vationsmiljø. Søren Hougaard er adjungeret profes-

sor ved Handelshøjskolen i København i entrepre-

neurship – eller iværksætteri som man ville sige på

dansk. Han holder et vågent øje med de internatio-

nale undersøgelser, der hvert år analyserer og sam-

menligner forskellige landes evne til at innovere. Og

det ser som sagt ikke for godt ud. På flere centrale

parametre halter Danmark efter de lande, vi normalt

sammenligner os med. Det drejer sig for eksempel

om uddannelsessystemets indretning, mængden af

kapital til investeringer og antallet af nye patenter.

Først og fremmest er den dog gal med kulturen. Vi er

ganske enkelt for trygge i Danmark til at turde kaste

os ud i noget så risikofyldt som at blive innovatører.

Små ambitioner

»Jeg hylder ikke begreber som utryghed og udstødt-

hed, men der er ingen tvivl om, at nød og ’sense of

urgency’ – fornemmelsen af nødvendighed og her-

under frygten – er væsentlige drivkræfter, når det

drejer sig om at skabe virksomheder. Ikke fordi jeg

ikke tror på begejstringen; jeg tror meget på be-

gejstringen, og jeg tror meget på omsorg og solida-

ritet, men det kan også blive så omfavnende, at det

kan blive knugende for kreativiteten og for evnen til

at skabe nye ting. Tryghed kan blive så omfattende,

at det fører til konventionel tænkning,« siger Søren

Hougaard.

At vi som danskere ikke tager større chancer er

egentlig paradoksalt. Vi har verdens måske bedste

økonomiske sikkerhedsnet, så egentlig burde vi ikke

være så nervøse for at sætte jobsikkerheden over styr.

»Vi kan ikke falde så dybt, og alligevel er der ikke

nogen som danskerne, der klynger sig så hårdt til sin

liguster og sit parcelhus. Det er et husmandsfæno-

men, hvor vi er bange for at miste den smule selveje,

vi har. Det er et paradoks, at et samfund, der er så

velforsikret, ikke avler større iværksætteri, end det

gør, men det må være fordi, grådigheden og frygten

er pillet ud af samfundet,« siger Søren Hougaard. 

Efterlyses: Egoisme

Som innovatører og iværksættere savner vi ganske

enkelt troldsplinten, mener Søren Hougaard. Modet

til at være den bedste og realisere sine egne drøm-

me og holdninger. Og han er heller ikke bleg for at

efterlyse større egoisme:

»Egoismen skal du ikke nødvendigvis undertrykke,

for den er legitim, så længe du ikke tilsidesætter

andre menneskers rettigheder og muligheder for at

være her. Så er din egen egoisme og grådighed

sådan set okay.«

Egoisme er imidlertid ikke en egenskab, vi hylder

her i landet. I hvert fald hvis den tilhører den ambi-

tiøse forretningsmand. Mens vi alle har travlt med at

hylde de ’egoistiske’ og kendte studieværter, skue-

spillere, sportsfolk og ’stjerner for en aften’, er det

anderledes småt med anerkendelsen af den succes-

fulde forretningsmand. Her bruger vi let nedsæt-

tende betegnelser som ’rejsekonge’, ’byggematador’

eller ’storkøbmand’. Og når det går galt for dem, er vi

hurtige til at slå hånden af dem, fortæller Søren

Hougaard.

«Vi er jo et samfund, som udstøder individer, som

har fejlet, og der er jo ikke et mere synligt område at

fejle på end at starte en virksomhed og så gå kon-

kurs. For samfundet, vennerne, familien er det jo et

synligt bevis på, at man er taber. Som konkursramt

risikerer man at blive behandlet som en kræftpatient

selv af sine nærmeste. Det omgivende samfund er

meget hurtigt til at udstøde en.«

Det starter i skolen

Den danske folkeskole er på mange måder godt

gearet til at producere de kreative individer, som skal

sikre Danmarks position i vidensamfundet. Vi opdra-

ger vores børn til hele individer med kritisk sans,

selvstændige meninger og gode evner for samar-

bejde. Alt sammen egenskaber som efterlyses af

moderne videnbaserede virksomheder. Men det

skaber ikke i sig selv gode innovatører.

» Der er mange gode ting at sige om folkeskolen.

Vi er meget konsensussøgende, og vi bryder os ikke

om utrygge situationer. Børn og unge bliver imidler-

tid ikke stimuleret nok til at være individualister og

præstationsorienterede, til at gå egne veje, til at blive

de bedste. Vi får at vide, at vi skal være hele menne-

sker, gode i grupper og solidariske med hinanden,

og det er også gode dyder, men det er bare ikke spe-

cielt gode dyder, når det drejer sig om innovation.

Vore pædagogiske traditioner og ærke-grundtvigian-

ske og adfærdspsykologiske holdninger har været et

positivt særkende i mange år, men er en hæmsko i

relation til iværksætteri, fordi det animerer for lidt til

at bryde ud af flokken. Og iværksættere og innova-

tører er netop personer, som tænker skævt og lidt på

tværs, og som tør stå uden for fællesskabet,« siger

Søren Hougaard. >

»Nogle af vores allerdygtigste virksomheder
er servicevirksomheder, som i virkeligheden
udspringer af en pædagogisk vision.«
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Trygge mennesker tænker ikke nye tanker. De bliver i hvert fald sjældent innovatører, og det kan måske

blive Danmarks helt store problem, mener Søren Hougaard, adj. professor i entrepreneurship.
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I stedet mener han, at vi skal lære af de lande,

som klarer sig godt, hvad angår innovation. USA,

England, Holland og Finland er eksempler på fire

lande, vi normalt sammenligner os med, og som er

væsentligt bedre til at producere iværksættere, end

vi er. Og det er, med Finland som mulig undtagelse,

samtidig lande, som repræsenterer et andet syn for-

holdet mellem individ og samfund, et mere liberalt

syn end det, som ifølge Søren Hougaard kendeteg-

ner de kontinentale europæiske samfund, hvor man

i højere grad orienterer sig mod nationen, staten og

sammenholdet.

Lukkede universiteter

Patentaktiviteten i Danmark er ikke noget at prale af.

Og her må både forskere og virksomheder tage de-

res del af ansvaret. I fællesskab. For vi har ikke tradi-

tion for et tæt parløb mellem forskning og erhvervs-

liv. Ifølge Søren Hougaard hylder universiteterne sta-

dig den frie forskning som det mest givtige for både

forskere og samfund.

»Jeg tror, det først og fremmest er et spørgsmål

om oplysning. At forskning bliver sjovere eller kan

blive mere givende for den enkelte forsker, hvis den

udføres sammen med andre aktører, som er tættere

på virkeliggørelsen af forskningsresultaterne, end

forskerne selv er. For det andet skal man også lære

universiteterne, hvordan man samarbejder med ver-

den udenfor. Vi har ikke tradition for, at forskere skal

anvende en del af deres tid uden for universiteterne.

Kigger man på stillingsstrukturerne i Danmark, ser

man jo tværtimod, at forskere aflønnes for et fuld-

tidsjob, og man forventer, at de bruger deres tid som

i et fuldtidsjob. Det kunne være, at man ligesom i an-

dre lande skulle sige, at forskere f.eks. skal bruge 

20 % af deres tid uden for forskningsverdenen,«

siger Søren Hougaard.

Man burde også tage at se lidt nærmere på incita-

mentstrukturerne på universiteterne, mener han. I

dag tilhører forskerens frembringelser universitetet.

Det burde man ændre på ved at give forskeren di-

rekte ejerskab til sine egne resultater, det vil sige til

de patenter, som forskningen eventuelt kaster af sig.

En motivationsfaktor som måske vil fungere på et

teknisk universitet, men næppe på et pædagogisk,

ville kritikerne måske indvende. Men her tager de

fejl, mener Søren Hougaard.

»Inden for de bløde fag som pædagogik og hu-

maniora har vi en stor tradition for virksomheder in-

den for underholdning, læring, kommunikation og

Human Resource. At bidrage til nationalproduktet er

ikke forbeholdt Risø og de grundforksningsprægede

vidensfelter, det er i høj grad fra den bløde side af

det videnskabelige spektrum, at innovationen skal

komme. Nogle af vores allerdygtigste virksomheder

er servicevirksomheder, som i virkeligheden ud-

springer af en pædagogisk vision, som er udmøntet

i trænings- og uddannelseskoncepter, for eksempel

Time Manager,« siger Søren Hougaard og nævner

sprogforskning som et andet innovativt område: 

»Vi har en sprogforskningstradition i Danmark,

som er i verdensklasse. Sprogforskning, sprogforstå-

else og sprogdekomponering er meget vigtigt, når

man skal lave søgemaskiner som f.eks. Google. Det

er en niche, hvor det har vist sig, at vi i Danmark har

været i stand til at frembringe virksomheder, som er

med helt fremme. Vi har i høj grad en tradition for at

skabe bløde virksomheder, så pædagogerne går ikke

ram forbi.«

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Intet nyt fra smørhullet

>

Søren Hougaard
Blev i oktober 2003 udnævnt til adjungeret professor i

entrepreneurship ved Handelshøjskolen i København.

Han er forfatter til en række bøger og artikler om forret-

ningsudvikling og iværksætteri. Den seneste i rækken er

bogen »Forretningsidéen – om iværksættelsens tidligste

faser« (Samfundslitteratur 2004).

Søren Hougaard er desuden selv iværksætter. I 1993 stif-

tede han AMS GROUP, en privat, familieejet gruppe af

udviklings- og venture capital virksomheder. AMS har

blandt andet investeret i Morningstar Danmark A/S, der

indsamler og bearbejder oplysninger om investerings-

foreninger, og Courseware A/S, som udvikler elearning-

programmer.

Den typiske innovatør
Det lader sig ikke gøre at tegne en personlighedsprofil

af den typiske innovatør. To parametre synes dog at

være rimeligt stabile: Køn og alder. Ifølge disse er den

typiske innovatør mand og befinder sig i alders-inter-

vallet 25-35 år, eller også er han over 50.

Sådan ser billedet i hvert fald ud, hvis man spørger

Søren Jensen, innovationskonsulent på Syddansk

Innovation. Syddansk Innovation er et af de syv stats-

ligt godkendte innovationsmiljøer i Danmark, hvis op-

gave det er at lave forretninger ud af gode idéer. 

Ifølge Søren Jensen er vi innovative i tre stadier af

vores liv:

»Når vi er børn og innovative fordi vi er nysgerrige og

gerne vil lære noget. Når vi er 20 – 35 år er vi innova-

tive og tør tage springet, fordi vi ikke er satte; vi har

ikke fået købt hus og bil og har ikke fået børn endnu.

Og når vi kommer over på den anden side, hvor

børnene er vokset til, og huset er betalt ud, og man

kan have et rimeligt fornuftigt liv uden de store ind-

tægter. Så tør man igen.«

Af de 50 gode idéer, som Syddansk Innovation har for-

søgt at udvikle, har blot én været udtænkt af en kvinde.

»Som konkursramt risikerer man at blive
behandlet som en kræftpatient selv af
sine nærmeste. Det omgivende samfund
er meget hurtigt til at udstøde en.«
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I slutningen af februar barslede Kommunernes Landsforening med et forslag

om ’Barnets bog’, en logbog, som skal følge alle børn fra fødslen til det fyldte 18.

år. Forslaget får én til at mindes tidligere tiders skudsmålsbøger for tyende, der

blev indført ved lov i 1832 og afskaffet i 1921, fordi det delvis retsløse tyende nu

havde fået valgret. Men indtil da var det vigtigt at gøre et godt indtryk på sin ar-

bejdsgiver, for det var i kraft af skudsmålsbogen uudsletteligt.

KL’s påtænkte logbog skal også indeholde oplysninger om opførsel, og ideen

til bogen er utvivlsomt affødt af den senere tids megen snak om skolebørnenes

dårlige opførsel. De taler så grimt til hinanden og forstyrrer undervisningen. Men

nu skal det være slut, nu skal dårlig opførsel have konsekvenser.

Det er selvfølgelig den velkendte sang om sædernes forfald. Og så alligevel

ikke, for disciplinkrisen har nu forvandlet sig til en høflighedskrise. Problemet er

ikke, at skolebørnene skulker, begår hærværk, kommer op at slås, rapser og

generelt er ulydige. Den slags problemer findes, men er næppe blevet større,

snarere mindre. Problemet er en elementær mangel på høflighed, som ikke er

det samme som god opførsel, der bare betyder, at man gør som foreskrevet.

Høfligheden har også regler, men de er selvpålagte, og motivet for at følge dem

er et andet. Det er ikke herredømme, men ethos. Det handler om hensyntagen.

Skudsmålsbogen er blot et af flere tiltag, som skal gøre skolen til en mere ven-

lig arbejdsplads og børnene til mere omgængelige mennesker. Næsten på

dagen, hvor KL lancerede ideen om logbogen, kunne man i Politiken (22.

februar) læse om en skole i udkanten af Bremen, hvor skoleinspektøren havde

indført en ugentlig lektion for eleverne i femte klasse i ’god opførsel’ eller rettere

gode manerer. Appeller til forældrene havde nemlig ikke virket. De er jo selv ble-

vet ofre for ’formløshedens tyranni’, som Løgstrup kalder det. 

Måske ser vi her begyndelsen til en helt ny dannelsestanke. Kilderne til den

kunne passende være grækernes sofrosyne-begreb, som betyder selvbeher-

skelse, den tidlige renæssances hofmand, sådan som han for eksempel er skil-

dret i Castiglionis ’Il Cortegiano’. Ideen genfindes også i Balthasar Gracians

(1601-58) barokpædagogik, som er Shakespeares ’Life's a Stage’ omsat til en

pædagogik, hvor målet er at blive en persona, ikke i den kristne betydning af

skabt-i-guds-billede, men i den romerske, en maske: jeg bliver til en maske og

den sociale omgang til et maskebal. 

Endelig kunne kilderne være Jacob Burckhardts renæssancemenneske,

Nietzsches ’fornemme’ menneske og Michel Foucaults filosofi om at gøre sit liv

til et kunstværk og Richard Sennetts forsøg på at genrejse det offentlige menne-

ske efter ’The Fall of Public Man’. Mange andre kilder kunne nævnes. Fælles for

dem alle er, at de går ud på at give sig selv en form, mens det traditionelle dan-

nelsesideal gik ud på at give sig selv et indhold. Skolen skal ikke polere sjælen,

men adfærden, manererne, omgangsformerne, talemåderne, gestussene. Et kur-

sus i takt og tone, i gode manerer, i retorik, i selskabsdans kan være mere befor-

drende for landets økonomiske og politiske fremgang end nok så mange timer

om etik og risikoen ved seksuelt overførte sygdomme.

Der er tegn i sol og måne på, at udviklingen nu er vendt. Nogle prøver ihær-

digt, om de kan få en smule form på en tilværelse, som var ved at ende i et form-

løst kaos. Emma Gads bestseller fra 1918 om ’Takt og Tone’ bliver genoptrykt. Nye

anstandsbøger bliver forfattet og solgt i svimlende oplagstal. Der er åbenbart et

enormt behov for at lære reglerne for god opførsel at kende. Frisørsaloner skyder

op som paddehatte på de billigere strøg. Danseskolerne har igen gyldne tider. På

de seneste festinvitationer, jeg har modtaget, er der foreskrevet festtøj. Kom-

som-du-er-epoken er åbenbart ved at rinde ud. Måske genindføres de gamle til-

taleformer igen, så vi igen kan drikke-dus og sige De til dem, vi godt vil holde lidt

på afstand, af ærbødighed eller det modsatte. Du-tiltalemåden blev jo for alvor

søsat som den ideelle tiltaleform af den tyske nøgenkulturbevægelse. Et af dens

kampskrifter fra 20’erne bar titlen :’Vi er nøgne – og vi kalder os du.’ 

Vi må lære at tage afstand fra hinanden, hvis vi vil komme hinanden rigtig nær.

Vi må netop lære det, for det er ikke noget, vi bare kan. Tværtimod er vi af natur

meget nærgående. ’Distancens pathos’ kaldte Nietzsche denne evne til at skabe

en ny slags umiddelbarhed, som har afstanden som forudsætning. I sidste ende

ligger der en distancens pathos til grund for al moral.

Vi må fortsætte det opgør med intimitetstyranniet, som førnævnte Richard

Sennett indledte i 1977. Vi må genopfinde det romerske begreb ’civilitas’, som er

det latinske begreb for høflighed. Vi må udvikle en ’Taktens filosofi’, således som

det allerede til dels er sket hos den tyske filosof Helmuth Plessner (1892-1985).

Ordet ’takt’ siger jo det hele. Det kommer af latin ’tactus’, som betyder berøring.

Vi genkender ordet i verbet at tangere. Ifølge ordbogen (ODS) er takt »en på en

umiddelbar, naturlig fornemmelse, et sikkert skøn hvilende følelse, en sikker, rig-

tig (naturlig) sans for, hvad der er rigtigt, passende, værdifuldt, godt; skønsom-

hed; også om den dertil svarende adfærd, optræden.«

‘Takt’, skriver Plessner, »er beredskabet til at reagere på de fineste vibrationer i

omverdenen og have en beredvillig åbenhed for at se andre og dermed selv for-

svinde ud af synsfeltet, at måle andre med deres målestok og ikke med sin egen.

Takt er den konstant voksende respekt for andres sjæl og derfor den første og

sidste dyd i menneskets hjerte.«

Taktfølelsen kan kun tilgodeses gennem en særlig form for ikke-intimfælles-

skabelig omgang mellem mennesker, altså gennem samfundsmæssigt sam-

kvem, som hviler på indirekthedens ethos: det upersonliges kultur. Sjælenes

sårbarhed kræver distancerende omgangsformer, »taktens hygiejneværdier og

Åh, så fucking autentisk …

»Der er for megen indvorteshed i skolen. Overalt den protestantiske tradition for kultivering

af sin egen, overvejende melankolske inderlighed, subjektivitetens fængsel; overalt føleri,

kontemplation, selvransagelse, selvforgabelse. Det handler overalt om det indre menneske,

det hele menneske, om opbygningen af den indre katedral«, skriver Arno Victor Nielsen
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diplomatiets logik« (Plessner), finfølelse og høflighed. Kun disse omgangsformer

tillader mennesket at fremstille sig offentligt, uden at blotte sig og åbne sig for

den anden, og uden at gå den anden for nær. 

Helmuth Plessner kritiserede i mellemkrigstiden tyskerne for at være kultive-

rede uden samtidig at være civiliserede. I Tyskland var civilisationen gået under i

kultur. Tyskerne var velbevandrede i åndskulturen, men de kunne ikke begå sig

på de bonede gulve. Tyskerne er som skuespillere, der er frataget deres kunst og

deres scene. For at være civiliseret: »Det er den aktivitet som beskytter folk mod

hinanden og alligevel tillader dem at have glæde af hinandens selskab. At bære

maske er kernen i den civiliserede væremåde«,  siger Sennett.

Hvorfor betragter man høflighed med vrede og mistænksomhed? Hvorfor er

høfligheden gerådet i miskredit? På grund af mytologien om personligheden

eller personen. Det vestlige menneske skal ifølge denne mytologi om personen

være et dobbeltvæsen, som er sammensat af et socialt, falsk, kunstigt ydre og et

personligt, ægte indre. Den ny uforskammethed kan tilbageføres til et kulturfor-

fald og værdiforfald. Dette forfald hænger snævert sammen med en kulturel

praksis, der frembringer myten om dette autentiske, kulturelt uformidlede selv.

En autentisk kerne, som repræsenterer det individuelle, omgives af et kulturelt

hylster, som skjuler og tildækker den højt skattede personlighed. Den uniforme-

rede, samfundsmæssige spændetrøje har man ingen respekt for. Idealet er den

fuldendte striptease. At være uhøflig er så det samme som at være sand. Den

høflige er en løgner og en hykler. Man skal være hensynsløs og ærlig. Ekspressi-

vitet er blevet ensbetydende med, at man afslører sin personlighed, ansigtet bag

masken.

Den ekshibitionistiske venden det indre ud tilfredsstiller et narcissistisk begær.

Man vil nemlig gerne fremvise det indre som rigt og fyldt. Skolen er en scene for

en sådan praktiseret ekshibitionisme. Selv en ’knækket’ personlighed er noget at

vise frem. Den der anstiller sig kritisk til det autentiske bugtaleri udsætter sig for

den kompakte majoritets vrede, for når de autentiske personer opfatter deres

egen mening som et direkte udtryk for jeg’et, bliver disse meninger til den

kosteligste ejendom, som de forsvarer med næb og klør. Enhver diskussion ud-

spiller sig på det personlige plan. Bagsiden af de autentiskes hensynsløshed er

altså en ofte mimoseagtig nærtagenhed og sårbarhed.

I skolen går alt da også ud på at udvikle den individuelle personlighed gennem

at opleve nærhed og varme sammen med andre. Man kan ikke komme tæt nok

på hinanden. »Du er så upersonlig« lyder det anklagende, hvis man ikke er villig

til at åbne sig for andre.

Der er for megen indvorteshed i skolen. Overalt den protestantiske tradition

for kultivering af sin egen, overvejende melankolske inderlighed, subjektivitetens

fængsel; overalt føleri, kontemplation, selvransagelse, selvforgabelse. Det hand-

ler overalt om det indre menneske, det hele menneske, om opbygningen af den

indre katedral. 

Overalt den samme foragt for det udvendige, for virkelig politik, for selvfor-

glemmende hengivelse til pragt og maskepi, til selskabsdans og det store taffel.

Skolen er simpelt hen for åndet. Den savner respekt for det udvortes, det ud-

vendige, det overfladiske, glimmeret og flitterstadsen. Ægtheds- og autenticitets-

kulten har gjort skolen til åstedet for det ny barbari, den ny uforskammethed.

Mattæus-evangeliet kapitel 22 disker op med en på flere måder meget mær-

kelig historie om et bryllup i et kongehus. Der sendes indbydelser ud, men ingen

svarer tilbage. Så sender kongen sine tjenere ud efter de indbudte, men de næg-

ter at tage med til festen. Nogle bliver endda så vrede, at de slår tjenerne ihjel.

Det hidser til gengæld kongen så meget op, at han sender en hel hær ud for at

dræbe de modvillige bryllupsgæster. I stedet bliver bryllupssalen fyldt op med

tilfældige mennesker, som man har fundet på gader og stræder.

Hvad grunden kan være til, at gæsterne bliver væk, forbliver en gåde. Men det

mest mærkelige udspiller sig dog under festen. Kongen får øje på en gæst, som

ikke er mødt op i festtøj. Den formastelige bliver bagbundet og smidt på porten,

ud til »gråd og tænderskæren«, som der står i teksten. Nu kunne kongen åben-

bart ikke tage mere. 

Hvis man tager fortællingen på ordet, hvad man selvfølgelig ikke skal gøre, da

det er en lignelse, handler den om brud på etiketten og de skrækkelige følger,

det kan få. I dag har vi ikke så svært ved at få øje på historiens konkrete indhold.

Hvis man i dag vil ind i det forjættede land, som en fast stilling med pensions-

ordning er for mange, må man kende til den korrekte dress-code og kunne be-

lægge sine ord. Det kan man lære på jobtræningskurser, betalt af det offentlige.

For når det kommer til stykket, er det den gode opførsel, som gør udslaget i en

tid, hvor der er rigeligt med fagkundskab på markedet.

Hvordan retfærdiggør man konventionerne i den ’postkonventionelle tids-

alder’, som Habermas kalder den? Det siger sig selv, at en henvisning til traditio-

nen ikke gør noget indtryk. Men der er mange andre gode grunde. Den mest

nærliggende er den pragmatiske, at det virker. y

17Af Arno Victor Nielsen, lektor ved Institut for pædagogisk filosofi ved DPU
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I løbet af få sekunder kan du mærke en rødmen i

ansigtet. En hede i kroppen. Og en akut kropslig

længsel efter ’at synke i jorden’, en længsel efter at

blive mindre og måske endda forsvinde helt. Hvad

sker der med dig? Du skammer dig. Du er blevet

afsløret. Og det er ubehageligt. Men ubehaget er

sikkert helt normalt. Mange skamforskere vil i hvert

fald hævde, at skamreaktioner er vores eneste med-

fødte moralske følelse. Selv et spædbarn kan føle

skam. Men gælder det også for et moderne menne-

ske i begyndelsen af det 21. århundrede? Eller er det

blevet så umoderne at skamme sig i en moderne og

frigjort verden, at skammen er forsvundet og afløst

af skamløshed? 

Skammekrog savnes 

Ifølge den amerikanske kulturkritiker Christopher

Lasch er der ikke nogen iøjnefaldende skam tilbage

i verden. I hans bog ’Eliternes oprør og forræderiet

mod demokratiet’ fra 1996 beskriver Lasch, at ver-

den er fyldt med skamløs adfærd: Økonomisk,

moralsk og socialt. Og politisk og udenrigspolitisk.

Lasch’s samfundsdiagnose gør den norske psykiater,

skamforsker og forfatter Finn Skårderud sur. Hvorfor?

»Lasch har overfladisk set ret. Pinligheden er ned-

trappet. Men jeg er alligevel sur, fordi Lasch altid kun

fortæller den halve historie. Og det bliver for bittert

og ensidigt. De kollektive og moralske normer for,

hvad der er skamfuld adfærd, er ganske vist ned-

trappet. For eksempel er det åbenbart, at vi savner

den socialt dannende skam: Den ældre lærer savner

skammekrogen. Socialrådgiveren savner bistandskli-

entens skamfølelse. Og vi savner også lidt fallitskam

fra konkursrytternes side Og også jeg mener, at det

er væsentligt at minde om, at skam er mere end en

dybt ubehagelig følelse, som vi må skille os af med

ved at gå til terapeut. Skammen er nemlig også god.

Den er som et slags hemmeligt politi, der sørger for,

at dannelsesforskrifter for takt og tone overholdes.

Jeg tror, at den gode skam knytter sig til den danske

teolog Løgstrups begreb ’urørlighedszone’. Der er

noget, vi ikke rører. Men min pointe er, at skammen

ikke er tabt. Den er snarere transporteret over i det

private og det psykologiske område. Skammen ope-

rerer i dag på den individuelle arena. Skammekro-

gen er væk, men det betyder ikke, at eleven ikke

skammer sig. Det betyder derimod, at vi helst ikke

taler om skammen med andre, men i højere grad

fører dialog med os selv. Og det betyder også, at en

Der rødmes skam meget i skandinavernes enerum

Ifølge den norske forfatter og psykiater Finn Skårderud er moderne menneskers evne til skamfuld rødmen ikke tabt.

Men et moderne menneske rødmer mest for sig selv, når han føler sig som et elendigt menneske, der ikke kan leve

op til de høje krav om at realisere sig selv. 

moderne og behandlingskrævende skam viser sig på

nye måder,« siger Finn Skårderud. 

Vis din skam frem 

Skjul og skam hænger sammen. Skam markerer

grænser. Grænser for hvad der skal afsløres. Og hvad

der skal skjules. Det kender vi fra den kristne urbe-

retning om Adam og Eva: I samme øjeblik de spiste

den forbudne frugt blev de opmærksomme på deres

nøgenhed og skammede sig. Straks syede de figen-

blade sammen og dækkede sig med dem. Finn Skår-

derud beskriver i bøgerne ’Uro – en rejse i det mo-

derne selv’ og ’Andre rejser’ om figenbladenes

moderne erstatninger. Om skammens moderne og

overraskende masker. 

I bogen ’Uro – En rejse i det moderne selv’ kan

»Skammen er nemlig også god. Den er
som et slags hemmeligt politi, der
sørger for, at dannelsesforskrifter for
takt og tone overholdes.«

F INN SKÅRDERUD    FOTO:POLFOTO
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man blandt andet læse om en af hans patienter, der

led af spiseforstyrrelsen bulimi, og som stjal mad i

butikker. På hans spørgsmål til hende, om tyveriet

var udtryk for, at hun trængte til mad, var hendes

svar: »Nej, jeg stjæler for at blive afsløret!«. 

Finn Skårderud forklarer: »Min erfaring er, at den

spiseforstyrrede patient, som stjæler, er et eksem-

plarisk udtryk for en skamløs adfærd, der ved nær-

mere eftersyn paradoksalt nok også kan ses som et

særligt forsøg på at demonstrere sin skam. Uanset

om jeg møder mennesker med spiseforstyrrelser,

mennesker der fornedrer sig seksuelt eller menne-

sker, der skærer i sig selv med barberblade, så tror

jeg, det i en lang række tilfælde handler om det

samme: Om at bruge kroppen som et synligt og til-

gængeligt display for omverdenen. For at blotte sit

skamfulde indre. For disse mennesker handler det

om at vise deres ’rådne og ækle indre’ frem. En af

mine bulimiske patienter fortalte mig, at hun vil vise

verden, hvor elendigt et menneske hun er. Det vil

sige, at hun ved sine ydre og synlige handlinger vil

fortælle om sin emotionelle inderside. Og det vil hun

for at få selvforagten til at stemme med omverde-

nens foragt.« 

»Hvor skamløsheden hersker, forventer jeg at

finde en dyb skam stærkt til stede og benægtet. Det

kan være lidt forvirrende, men en af skammens for-

klædninger er skamløsheden. Skamløshedens rette

navn er kontra-skam. Den er en strategi, der tjener

som værn mod skammen. Som et kontrafobisk for-

svar mod den navnløse skam bliver den konkrete

skam aktivt opsøgt og demonstreret. Den frådende

overspisning kan være en demonstration af en

skamløs skam, « siger han.

’Afhængige’ – skam jer!

Ifølge Finn Skårderud er en anden af den moderne

skams masker flinkheden. Det drejer sig om perso-

ner i alle aldre, der forsøger at kompensere for sin

manglende selvfølelse ved at være flinke. 

Og hans portræt af det flinke menneske får sikkert

flinke mennesker til at tænke sig en ekstra gang over

deres flinkhed. Hør lige her: 

»Flinke mennesker klarer alt. Men det er så også

alt, hvad de klarer. De flinke patienter er blevet sy-

geligt normale. Det vil sige, at deres ydrestyring og

tilpasning til omgivelserne er gået over gevind. De vil

for eksempel for alt i verden undgå at skuffe en

læge. Problemer bliver gjort til bagateller for ikke at

skuffe. Jeg foreslår en skelnen mellem en klassisk

skam og en moderne skam – blandt andet for bedre

at forstå den flinke patient.. Den klassiske skam

handler om at realisere sig selv for meget. At hævde

sig ud over den fælles norm. Men den moderne

skam handler om at realisere sig selv for lidt i forhold

til idealet om at blive noget mere end blot alminde-

lig. Det drejer sig om at leve op til idealet om at blive

den unikke, den vellykkede og selvrealiserede. For

eksempel for at leve op til idealet om at være unikt

flink. Et andet eksempel er anoreksi. I mit arbejde

med anorektikere har jeg ofte opfattet deres spise-

vægring som en måde at udtrykke det grandiose

selvbillede, at man ikke har brug for nogen eller no-

get. At ernære sig af ingenting er anorektikerens

selvstændighedsfantasi.« 

Finn Skårderud peger på, at idéen om at realisere

sig selv er blevet så omfattende og absolut for

mange mennesker, at deres krav til egen selvstæn-

dighed tabuiserer eller benægter deres afhængig-

hed. Han mener, at vi higer efter at stå alene i ram-

pelyset. Og det gør vi, selv om vi i princippet godt ved

bedre. Selv om vi godt ved, at vi har brug for andre

og kun kan klare os godt, hvis vi også får hjælp af og

et klap på skulderen af andre.

»I mit arbejde som psykiater møder jeg unge men-

nesker, der er præget af følelser af utilstrækkelighed.

Disse mennesker forstrækker sig på deres liv, når de

forsøger at leve op til deres idealbillede om at klare

sig selv. De skammer sig over, at realiteten viser sig

ikke at leve op til deres idealbillede af et selvstæn-

digt liv. På tværs af de mange forskellige mennesker

med de forskellige skamfølelser og -tærskler, jeg

møder i arbejdet som psykiater, mener jeg, at det

moderne menneskes skam knytter sig til et stærkt

ambitiøst individ, der hele tiden er ’på’ at præstere. I

dag er der derfor brug for at huske på, at vi også er

flokdyr, der kun klarer os godt, fordi andre hjælper

til. Der er brug for at tænke over det gode blan-

dingsforhold mellem at være alene og sammen. Der

er brug for at slå et slag for den gode og modne af-

hængighed, i stedet for at skamme sig over afhæn-

gighed som sådan,« siger Finn Skårderud. y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Finn Skårderud
Finn Skårderud (f. 1956) er læge og specialist i psykiatri.

Forfatter til blandt andet ’Sultekunstnerne’ 1992, 

’Uro – En rejse i det moderne selv‘ (1998), ’Stærk/svag.

Håndbogen om spiseforstyrrelser’ (2001) og senest 

’Andre rejser’, der netop er udkommet.

»Det moderne menneskes skam knytter
sig til et stærkt ambitiøst individ, der
hele tiden er ’på’ at præstere.«

»Det kan være lidt forvirrende, men en af
skammens forklædninger er skamløs-
heden. Skamløshedens rette navn er
kontra-skam.«
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Nye bøger modtaget på redaktionen

Pædagogikken og kampen om individet 

John Krejsler (red.) 

Bogen sætter fokus på den senmoderne pædagogik, som i

stigende grad præges af individualisering. Fra forskellige vinkler

udfordrer bogens forfattere dogmet om, at mere intime og

personlige relationer mellem den professionelle og de lærende

nødvendigvis skulle være et gode.

Hans Reitzels Forlag 

Undervisning i det refleksivt moderne

Jens Rasmussen

Bogen genbeskriver undervisningens betingelser og muligheder i

et højkomplekst, moderne samfund med fokus på den politiske

styring, lærerprofessionens selvforståelse og pædagogikken.

Hans Reitzels Forlag

Eleven som aktør – fokus på elevens læring og hand-

linger i skolen

Thomas Nordahl

Bogen understreger, hvor vigtigt det er for læreren at lytte til ele-

vens stemme og se elevens handlinger som udtryk for et ønske

om at være aktør i sin egen tilværelse.

Hans Reitzels Forlag

Forståelse fremmer samtalen – 16 mennesketypers

kommunikationsstil

Preben Grønkjær

En beskrivelse af forskellige mennesketypers kommunikationsstil

og et tilbud til læseren om at finde sin egen – herunder dens styr-

ker og svagheder.

Gyldendal

Politikens Skoleordbog

Christian Becker Christensen (red.)

En danskordbog, der er målrettet mod 4.-7. klasse og fungerer

som både retskrivningsordbog og betydningsordbog.

Politikens Forlag

Hjernen og sprog

Jens Bøgeskov & Karsten Ellemann (red.)

En række specialister inden for forskellige forskningsfelter ser på

forbindelsen mellem hjernen og sproget – lige fra undersøgelser

over hjernens sprogfunktion over computeres sprogbearbejdning

til dyrenes sprog.

HjerneForum

Barndom

Colin Heywood

En historisk skildring af skiftende opfattelser af barndommen fra

middelalderen til i dag. Gradvist er perioden mellem den tidlige

barndom og voksenlivet blevet selvstændiggjort som en periode,

der kræver sin egen ret.

Hans Reitzels Forlag

At tale med børn

Haldor Øvreeide

Med mange eksempler fra praksis anviser bogen retningslinjer for,

hvordan man i forskellige professionelle roller udvikler kontakten

og dialogen med barnet.

Hans Reitzels Forlag

Læreplaner i børnehaven. Baggrund og perspektiver

Thomas Ellegaard & Anja Hvidtfeldt Stanek (red.)

En række pædagogiske forskere indkredser og dokumenterer hi-

storiske, sociale, pædagogiske og læringsmæssige konsekvenser af

indførelsen af læreplaner for børnehaven.

Kroghs Forlag

Billedbogens puslespil

Maria Nikolajeva

En række praktiske og analytiske redskaber til at forstå billed-

bogens særlige udtryksformer, dens historik og genrer.

Høst & Søn

Medier og læring

Bo Steffensen

Ved hjælp af moderne læringsteori undersøger bogen, hvordan

medierne uden for skolen påvirker undervisningen i den formelle

skole. Hvilken rolle og autoritet har læreren i den nye medie-

styrede verden.

Kroghs Forlag

Kognitiv stil

Steen Hilling

’Kognitiv stil’ eller ’de multiple læringsstrategier’ signalerer en

fokusering på de personlige og mangfoldige strategier for læring.

Bogen skaber et grundlag for at vurdere stil og strategier på

området.

Systime

Anvendelse af nyere psykologi

Peter Clausen

Hvordan udvikler børn og unge sig i det senmoderne samfund?

Hvordan udvides forståelsen af samspillet mellem børn, unge og

voksne i familiens hverdag? Hvilke handlemuligheder kan den nye

psykologi give?

Systime

Krigsramte børn i eksil

Mariane Hedegaard, Søren Frost & Inger Larsen

Hvilken betydning får det for et barns udvikling, at det har været

udsat for krig og de dramatiske kontekstuelle forandringer, der

finder sted i forbindelse med, at et område bliver krigszone?

Klim

Fylde og form. Wolfgang Klafki i teori og praksis

Stefan Ting Graf & Keld Skovmand (red.)

Bogen belyser det ofte uovervejede forhold mellem almen didak-

tik og fagdidaktik og forsøger at finde en tredje vej i den stærkt

polariserede debat mellem en børne- og indholdscentreret fløj.

Klim
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Den autentiske lærer –
forbillede, forfører eller
fyord?

Bliver lærere bedre undervisere af

at handle i overensstemmelse

med deres livsværdier? Er autenti-

citet lærerprofessionens kerne?

Eller betyder dyrkelsen af person-

ligheder, at rollerne som lærer og

forfører blandes sammen? Onsdag

den 5. maj klokken 15-17 mødes

professor Per Fibæk Laursen og

lektor Kirsten Hyldgaard, begge

Danmarks Pædagogiske Universi-

tet, til debatmøde om den autenti-

ske lærer og lærerpersonligheder.

Med bogen ’Den autentiske

lærer’ på forlaget Gyldendal er

professor Per Fibæk Laursen

aktuel med en af forårets mest

omtalte pædagogiske bogudgivel-

ser. Her argumenterer han for, at

autenticitet er kernen i den pro-

fessionelle lærerkompetence. I

debatten møder Per Fibæk Laur-

sen lektor Kirsten Hyldgaard, som

advarer mod dyrkelsen af person-

ligheden. Under mottoet ’Fri os fra

personligheder’ mener Kirsten

Hyldgaard, at den unikke lærer-

personlighed, der kan ændre ele-

vernes tilværelse for evigt, knapt

nok kan skelnes fra vækkelses-

prædikanten, og at det er lære-

rens opgave at føre elevens begær

væk fra personen og over i sagen.

Ordstyrer i debatten bliver Per

Schultz Jørgensen, tidligere profes-

sor ved Danmarks Lærerhøjskole.

Relations-
professioner

Forskningsprogrammet om

Profession, Erhverv og Ledelse

på Danmarks Pædagogiske

Universitet inviterer til en kon-

ference om forskning i relati-

onsprofessioner. Relationspro-

fessionelle er for eksempel

lærere, pædagoger, syge-

plejersker, sundhedsplejere og

socialrådgivere, der har relati-

onerne til andre mennesker

som en helt central del af ar-

bejdet. Det er kendetegnende

for disse professioner, at deres

arbejdsforhold og professions-

identitet er knyttet meget tæt

til de samfundsmæssige

moderniseringer, der foregår i

den offentlige sektor, samtidig

med at de forsøger at opret-

holde en faglig integritet.

Konferencen finder sted på

Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet tirsdag den 11. maj 

kl. 14.00–17.00. Man kan læse

mere om konferencens ind-

hold, tilmelding og betaling på

www.dpu.dk/kalender.

Udvikling af en
inkluderende skolekultur 

Den rummelige og inkluderende folke-

skole har præget den skolepolitiske,

pædagogiske og økonomiske dagsorden

de sidste år. Mange af de skoler, der ar-

bejder på at blive mere rummelige og

tage udgangspunkt i mangfoldigheden i

elevgruppen, kan have glæde af Inklude-

ringshåndbogen, der netop er udkom-

met på Danmarks Pædagogiske Universi-

tets Forlag. Inkluderingshåndbogen er et

redskab til skoleudvikling og evaluering,

som kan tilpasses enhver skole. Grund-

tanken er, at man efter behov kan ind-

drage skolens ledelse og medarbejdere,

eleverne, skolebestyrelsen, kommunens

politiske og administrative ledelse samt

medlemmer af skolens lokalmiljø i udvik-

lingsarbejdet.

I forbindelse med udgivelsen inviterer

Inkluderingshåndbogens danske over-

sættere, lektor Susan Tetler og lektor

Kirsten Baltzer fra DPU, til en konferen-

ce, der vil handle om, hvordan man i

både teori og praksis kan arbejde for en

mere inkluderende folkeskole. Konferen-

cedeltagerne inviteres endvidere til at

medvirke i en række aktiviteter i

2004/2005 – bl.a. udvikling af danske

eksempler med henblik på en revision af

Inkluderingshåndbogen, formidling af

kontakt mellem skoler, som vil arbejde

ud fra Inkluderingshåndbogen samt

erfaringsindsamling med henblik på stra-

tegiudvikling.

Konferencen finder sted den den 26.

maj 2004 kl. 10.00-16.00. Læs mere om

bog og konference på www.dpu.dk/ka-

lender.
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Skolefritidsordninger skal ikke
skolificeres

Det er en dårlig idé at gennemføre en sammen-

smeltning af folkeskole og sfo. Skolefritidsord-

ningerne skal fortsat være et sted, hvor børn kan

opholde sig uden at deltage i skolelignende aktivi-

teter. Det er holdningen blandt 79 procent af sfo-

lederne i en landsdækkende undersøgelse af

skolefritidsordninger for 6 til 9-årige børn lavet af

Danmarks Pædagogiske Universitet.

Undersøgelsen viser, at et stort flertal af sfo-

lederne mener, at det er godt for børnene, at

deres dagligdag er præget af en forskellighed i ak-

tiviteterne i skole og sfo. Til gengæld vinder dette

synspunkt kun opbakning fra 44 af skolelederne i

undersøgelsen. De to ledergrupper har således

meget forskellige holdninger til, i hvilket omfang

aktiviteter i skole og sfo skal ligne hinanden mere.

Ifølge sfo-lederne er der allerede i dag et forma-

liseret samarbejde mellem skole og sfo på en

række områder. Men en egentlig ’skolificering’ af

skolefritidsordningerne bør ikke komme på tale.

De fleste sfo-ledere er positivt stemte over for til-

rettelagte aktiviteter, der respekterer, at sfo først og

fremmest er et sted, hvor der leges og ikke under-

vises.

Når et flertal af sfo-lederne ønsker at værne om

skolefritidsordningernes egenart, kan det måske

skyldes, at samtlige sfo-ledere – 100% – mener, at

sfo spiller en særlig vigtig rolle for børnenes socia-

le udvikling og omgang med hinanden. Samtidig

svarer et stort flertal af sfo-ledere og pædagog-

medhjælpere, at børn, som har det svært i skolen,

ser ud til at trives bedre i skolefritidsordningen.

Undersøgelsen er lavet af en forskergruppe be-

stående af professor Peter Allerup og lektor Søren

Langager fra Danmarks Pædagogiske Universitet i

samarbejde med pædagogisk psykolog Ole Ro-

benhagen, PPR Karup. Undersøgelsen er støttet

med midler fra Pædagogisk Medhjælper Forbund

og udgivet på Danmarks Pædagogiske Universitets

Forlag.
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En kanon til værdikampen 

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Torben Weinreich (TW): »Jeg synes, at spørgsmålet

om en kanon er helt ukontroversielt. Det er sund for-

nuft. Mit argument for en kanon kan selvfølgelig

godt siges at have en holdningsmæssig side, men

jeg mener, at der er faglige argumenter for, at folke-

skolens formål bedst opnås ved hjælp af en kanon.

Det er rigtigt, at det vækker stærke følelser. Da vi

første gang havde en kanondebat i 1992-1994 i Ber-

tel Haarders kanonudvalg, var kritikerne næsten en-

tydigt imod; man så det meget snævert som et poli-

tisk projekt i klassisk Haardersk ånd og som et

disciplineringsprojekt over for skolerne. Denne gang

har reaktionerne været forskellige. Langt flere har

været åbne for enten en bindende kanon eller i hvert

fald anerkendt, at diskussionen er spændende. Og

så har diskussionen været politisk på en helt anden

måde, fordi den er blevet knyttet til den her værdi-

kamp, som mange prøver at holde liv i.«

Bernard Eric Jensen (BEJ): »For mig at se er det en

kulturkamp. Danmark har i løbet af de seneste 10-12

år bevæget sig det afgørende skridt ind i et flerkultu-

relt samfund, hvor der er kommet en række konflik-

ter, som har noget at gøre med kulturelle markører.

Tørklædesagerne for eksempel. I den situation er der

grupperinger i det danske samfund – også dem der

optræder i historiedebatten – som i høj grad vil for-

svare det nationale erindringsfællesskab, og for dem

er kanontænkningen noget meget vigtigt. Jeg tror, at

der er to forskellige, overlappende diskussioner. Der

er den faglige, som Torben står for, og så er der en

meget mere politisk. Jeg oplever, at en del af kanon-

debatten er en stedfortræder-diskussion: Ordet ’as-

similation’ kan man ikke tillade sig at bruge i den po-

litiske sprogbrug – dér siger man ’integration’ for at

være korrekt. Men nogen vil gerne have mere assi-

milation, og de ser en kanontænkning som et legi-

timt middel til at fremme en sådan assimilation.«

TW: »Jeg vil ikke bruge ordet stedfortræder, selv-

om jeg på nogle måder er enig i pointen. Jeg tror, at

grunden til diskussionen er, at man i den her værdi-

kamp pludselig har fået noget konkret at tale om.

Indtil nu har den handlet om at svine hinanden til i

forhold til fortidens gerninger og ugerninger, og så

kommer der en professor fra en højere læreanstalt,

der signalerer noget fagligt, og så siger de ’endelig fik

vi noget konkretiseret, nu er der et kødben, som vi

kan slås om’. Jeg har ved at sætte den her diskussion

i gang skabt et samtalerum, hvor jeg selvfølgelig ikke

er herre over, hvem der ellers kan komme til orde.

Det vil sige, at der er en hel masse mennesker, som

jeg normalt ikke er enig med, der er enige med mig.

Jeg er blevet spurgt, hvordan jeg har det med at

være enig med Louise Frevert, og jeg kan kun svare,

at jeg er lodret ligeglad.« 

BEJ: »Mit gæt er, at denne kulturkamp vil spidse

yderligere til. Det behøver ikke at være en dårlig ting:

Der er to forskellige folkebegreber, der står over for

hinanden. Det etniske og det demokratiske. Det er

dér, jeg mener, at striden må stå. Fra 1864 til

1970’erne var demokratiseringsprocessen og natio-

naliseringsprocessen to sider af samme sag. Dan-

mark var rimelig unikt ved at være meget etnisk, kul-

turelt og konfessionelt homogent. Derfor har der

ikke været brug for at tænke over, hvad det vil sige at

have en anden kulturel baggrund og samtidig være

en demokratisk medborger. I den situation er der så

opstået en masse kulturelle selvfølgeligheder, som

man kan se undervisningsministrene bruge og for

eksempel sige: ’Danskerne har dansk som moders-

mål’. Det var en kulturel selvfølgelighed, som var helt

uproblematisk i en lang periode, men ikke er det i

dag. Siger man sådan i dag, så begynder man at ud-

grænse folk. Og det er de mekanismer, man skal

håndtere, når man bevæger sig ind i et flerkulturelt

samfund, som fordrer en mere eftertænksom hold-

ning til de udtryk, der bruges i forhold til inklusion og

eksklusion. Jeg har været optaget af de her inklusi-

ons- og eksklusionsmekanismer, og det er derfor, jeg

ikke har det godt med en kanontænkning. Der er to

grunde: I en kanontænkning bliver det hurtigt opga-

ven at skabe ’Den Danske Kulturarv’, som vil have

nogle ekskluderende mekanismer indbygget i sig.

Man vil forpligte alle på den samme danske kultur-

arv. Det er det, en kanon gør. Jeg har en demokrati-

didaktisk tilgang. Jeg synes, det er helt afgørende, at

elever specielt i fag som dansk og historie og andre

fag, der skal være med til at give dem en demokra-

tisk dannelse, bliver taget med på råd og bliver

parthavere i beslutninger.«

Da professor Torben Weinreich for et stykke tid siden lancerede en børnelitteraturkanon for folkeskolen,

startede en lang debat for og imod i dagspressen. Asterisk har bedt professor Torben Weinreich og 

lektor Bernard Eric Jensen om at mødes for at diskutere, hvad det er for holdninger, der konfronteres i

kanondebatten og gør diskussionen til meget andet end et spørgsmål om litteratur.
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»Det er vigtigt for mig, at det ikke
kommer til at fremstå – som det gør
mange steder i debatten – som om
kulturforskelle er noget, der er kommet
med de fremmede.«

» … i dag respekterer man, at det
religiøse er inden for elevernes urørlig-
hedszone. Det bør også gælde på flere
kulturelle områder,«

>



23

Aster i sk ·  16 · 2004

Torben Weinreich

Professor ved og indtil for nylig leder af Center for Børnelitteratur

ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Ønsker en liste for, hvilke

danske børnelitterære værker skoleelever bør kende.

Bernard Eric Jensen

Mag.art. i historie, lektor ved Institut for Curriculumforskning ved

Danmarks Pædagogiske Universitet. Forsker i øjeblikket i historie

som livsverden og fag. Er af og til blevet beskyldt for at ville afvikle

dansk kultur.

Fotos: Hans Christian Jacobsen

»Den danske litteratur er vores kulturarv, det dyrebareste vi ejer. Den giver, i det større perspektiv, yngre mennesker den nødvendige rodfæstethed, når de for alvor

skal prøve kræfter med den globalisering, som bliver deres generations store udfordring.« (Niels Lunde, ansv. chefredaktør, i Berlingske Tidende 1.  februar  2004)
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’Vi’ og ’vor’

BEJ: »Som samfundsforsker må man sige, at kultur-

arven er til stadig forhandling. Kanontænkningen bli-

ver brugt som middel i en ganske bestemt uddan-

nelsespolitisk kamp. Hvis man laver nogle analyser

af inklusions- og eksklusionsmekanismer i Mar-

grethe Vestagers ’Værdier i virkeligheden’ og ser på,

hvordan hun bruger ’vi’ og ’vor’ og på hvem, der bli-

ver inkluderet og ekskluderet, så er resultatet efter

min mening rystende. Hvis man har en national ka-

non, og hvis den får et meget nationalt præg, så vil

den ikke komme til at virke integrerende, men eks-

kluderende, og så vil vi få endnu flere tilspidsede

kampe. Disse ting skal tages op til diskussion og for-

handling i uddannelsessystemet med eleverne og

lærerne. Det er sådan, det foregår i et demokrati. Der

er nogen, der har fået den opfattelse, at jeg mente,

at vi ikke skulle have noget dansk kultur i fagene. Det

har jeg aldrig sagt. Tværtimod har jeg været med til

at lave et fagformål for folkeskolens fag, hvor der

står, at dansk historie skal stå centralt. Men jeg vil

gerne have, at man både i folkeskolen og gymnasie-

skolen har nogle refleksioner over, hvad det vil sige,

at noget er dansk historie? Hvad vil det sige, at noget

er dansk kultur? Er dansk kultur summen af alle dan-

ske statsborgeres kultur? Så har jeg ikke noget pro-

blem med det. Men det er ikke sådan, jeg hører de

folk, der betoner dansk kultur. Det er oplagt, at ind-

vandrere, flygtninge osv., der lever i Danmark, skal

forstå, hvordan majoritetskulturen tænker, og hvor-

dan den har udviklet sig. Selvfølgelig, alt andet ville

være vanvittigt. Men jeg føjer til, at så skal majoritets-

kulturen også forholde sig forhandlende og lærende

i forhold til de minoritetskulturer, der er. Det må gå

begge veje. Jeg plæderer for, at etniske danskere

også skal være forpligtede på at forstå de kulturer,

der gør sig gældende i det danske samfund. Dan-

skere må forstå sig som én kultur blandt mange. Så

er der nogen, der misforstår og siger, at jeg mener, at

dansk kultur ikke skal fylde ret meget. Det har jeg

ikke sagt. Nogen tror, at vi vil afvikle dansk kultur. Jeg

vil tværtimod udvikle den.«

TW: »Men vi er enige om, at vi har en overvæl-

dende majoritet af etniske danskere i Danmark? I

dele af landet er der sket forskydninger, men i landet

som helhed, så udgør etniske fremmede en lille pro-

centdel. Det er bare for at tale realiteter, fordi jeg bli-

ver kritiseret for at ekskludere andre kulturer og de-

res tekster og forestillingsverden, hvad der

overhovedet ikke er min pointe. Nogen tager ud-

gangspunkt i, at Danmark er et fuldstændigt udviklet

multietnisk og multikulturelt samfund. Det er faktu-

elt forkert. Den procentvise andel af mennesker med

en anden baggrund er begrænset, og præcis halvde-

len af dem, der kommer fra en anden kultur, kom-

mer fra en kultur, der er beslægtet med vores. Og for

den resterende del gælder det, at der er bred enig-

hed om, at man skal lære at tale dansk for at kunne

begå sig i det danske samfund. Det mener jeg godt

kan lade sig gøre, uden at man mister sin kulturelle

identitet. Jeg vil på den anden side sige, at hvis man

først tilegner sig og begynder at bruge et sprog i

samspil med andre mennesker og indgå i forhand-

linger om, hvordan man indretter sig i verden, altså

fungerer i en demokratisk sammenhæng, så foregår

det på dansk. Man kan ikke forestille sig at forhandle

i og med et sprog uden at blive fanget af dette

sprogs indre og historisk betingede dynamik. For i et-

hvert sprog ligger der efter min mening en sum af

fortællinger og henvisninger, som man kan gøre sig

mere eller mindre fortrolig med. Der er ingen, der fø-

des til at være dansker i sproglig forstand. Kun i

statsborgerlig forstand. Det vil sige, at vores fors-

tåelse af verden i vid udstrækning bliver forankret i

sproget. Det er et af mine vigtigste argumenter for, at

vi skal arbejde med ældre litteratur, og at vi så skal

vælge noget bestemt ud. Vores måde at tænke på og

vores forestillingsverden er bundet til vores sprog.

Og der står vi i Danmark i en situation, som ikke alle

i verden er i, nemlig at sproget er knyttet til et afg-

rænset geografisk område. Og det betyder noget for

vores identitet og de kernefortællinger, vi trækker på

og bruger. Den vane-kanon, der er opstået mere el-

ler mindre af sig selv, er mere konservativ, traditi-

onsbundet og ufleksibel, end den jeg foreslår, som

skal vælges på baggrund af en åben debat, og hvor

folk både ved, at den er valgt og at den ikke skal

gælde til evig tid. Jeg vil hellere have folks bevidst-

hed om noget, der er blevet dem pålagt, som de kan

diskutere og reagere imod. Det er fleksibilitet, og det

er bevidstgørende, mens vanetænkningen ikke er

bevidstgørende og ikke er fleksibel.«

BEJ: »Jeg mener, at der er grupper i debatten, der

ikke har nogen ønsker om at fremme en sådan flek-

sibilitet eller refleksion om de her ting. Det er folk,

der går ind for at kanonisere en bestemt kulturarv for

at kunne fastholde den i uforandret form.«

TW: »Det er jeg fuldstændig enig i.«

>

En kanon til værdikampen 

>

» Jeg synes, at der er en række fordele
ved, at Danmark vedgår, at det er ved
at blive en mere hybrid kultur, og ser
det positive i det.«
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En hybrid kultur

BEJ: »Uanset om vi havde flygtninge og indvandrere,

så ville Danmark blot på grund af EU-projektet have

bevæget sig ind i en mere flerkulturel retning. Hvis

det går, som det ser ud til at gå, selvom der er en re-

aktion mod det i dag, så bevæger Danmark sig mod

en mere hybrid kultur, og det er det, nogle folk ikke

kan lide. Jeg synes, at der er en række fordele ved, at

Danmark vedgår, at det er ved at blive en mere hy-

brid kultur, og ser det positive i det. Hvis man ser,

hvad der ligger bag den her konflikt, så er der helt

klart dem, som ønsker situationen før 1972, og så

dem, der mener, at vi skal længere ud i en form for

hybridkultur. Jeg siger ikke, at det bliver let, men det

er ikke en positiv vej frem at forsøge at genrejse det

nationale projekt. Lad os diskutere, hvad det er for

noget, som vi gerne vil være fælles om, hvad er det

for en form for forfatningspatriotisme, som vi ønsker

skal binde os sammen. Man kan godt være bundet

sammen på andre måder end gennem etnicitet. Jeg

har i debatten set Jørn Lund citeret for, at ’Vi har en

smuldrende kulturel ballast’: Jeg mener, at vi har en

kulturel ballast, der er under omformning. Billedet

med ’smuldren’ er en metafor, der peger i én retning,

hvor vi kommer i en deficit situation. Hvorimod en

’omdannelse’ betyder, at der foregår noget, som vi

kan vurdere positivt.«

TW: »Som er både og. Smuldre og bygge op. Og

sådan har det i øvrigt altid været. Der er ingen nyhed

i det. Forskrækkelsen, over at noget sådant sker i vo-

res samfund i dag, skyldes, at der er nogle andre for-

skrækkelser på spil. Vi kan ikke altid bruge etnicitet

som øverst i hierarkiet over kulturforskelle. For

mange mennesker er etnicitet placeret langt nede

på listen i forhold til land/by, arbejder-/akademiker-

baggrund osv. Det er vigtigt for mig, at det ikke kom-

mer til at fremstå – som det gør mange steder i de-

batten – som om kulturforskelle er noget, der er

kommet med de fremmede«

BEJ: »Man kan for eksempel se i Krøniken, at Dan-

mark også dengang var multikulturelt: det er et sam-

menstød mellem to kulturer, og sådan har det været

mellem land og by, Jylland og København osv. Der

har altid været kulturelle forskelle. Men disse for-

skelle bliver overlejret af et nationalt fællesskab i en

periode. Man opfattede sig som dansk arbejder,

dansk jyde osv., og så opfattede man sig samtidig

som en del af et nationalt fællesskab. Danmark er ud

fra antallet af de fremmede, der bor i den danske

stat, meget lidt multikulturelt. Men det har i identi-

tetsdebatten en stor vægt i forhold til det antal. Det

er fordi, den udfordrer den traditionelle, nationale

vanetænkning. Det er derfor, den får den glød og

kraft. Det er en kamp, vi skal kæmpe, og det er en

konflikt, vi skal igennem. Hvordan den ender, ved jeg

ikke, men vi må lære at flytte os, hvis vi ikke skal lave

den der form for kulturel assimilation, som nogen

forsøger at fremme.«

TW: »Det er jeg enig i. Det jeg nogen gange har

svært ved at forstå i debatten, det er den manglende

sammenhæng i folks argumentation. Her tænker jeg

især på venstrefløjen i forhold til kulturel identitet og

etnisk identitet. Jeg ser et intenst forsvar for indvan-

dreres ret til at fastholde deres egen kultur og en no-

gen gange romantisk opfattelse af de kulturelle vær-

dier, de kommer med. Der er en uvilje mod at gribe

ind i deres kulturelle liv, selv hvor det kommer i kon-

flikt med lovgivningen, det være sig omskæring,

tvangsægteskab eller hvad ved jeg. Der er en meget

stor følsomhed over for den kulturelle variation og

alt det nye, som folk fra andre kulturer kommer med,

og en begejstring for deres stolthed og fastholden

ved deres kultur og værdier. Men samtidig har disse

mennesker et bevidstløst og ureflekteret forhold til

deres egen kulturelle identitet. Jeg har nogen gange

opfattelsen af, at disse mennesker opfatter sig selv

som individer, der har en individuel kultur, mens de

fremmede ikke er individer, men grupper, der kan få

lov at pleje sig selv i deres kulturelle identitet. Og så

er det Zoologisk Have efter min mening. Så går vi

rundt enkeltvis og ser på dem i bure, hvor de er

klumpet sammen efter ensartethed. Jeg ville ønske,

at det var muligt at droppe enhver diskussion om et-

nicitet og alt det her, og så snakke om individer, men

det er umuligt.«

Urørlighedszonen

BEJ: »Det gælder helt oplagt for den humanistiske

fagrække, at de er kulturarvsforvaltende og identi-

tetsbearbejdende. Det rejser et problem med, hvor-

dan man i et demokrati kan omgås folks kulturarv og

identitet, og hvilken form for respekt man skal ud-

vise i forhold til det. Det er dér, sagen kan blive spe-

get. Jeg mener, at når vi har danske statsborgere,

som ikke er etniske danskere, så skal de stadig have

respekt. K. E. Løgstrup talte om urørlighedszoner.

Deres urørlighedszoner skal respekteres. Jeg mener,

at når man begynder at tale om og normsætte den

nationale kulturarv – især i den bestemte entals-

form: ’Den Danske Kulturarv’ – så fungerer det eks-

>

»Nogen tror, at vi vil afvikle dansk kultur.
Jeg vil tværtimod udvikle den.«

En kanon til værdikampen 
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kluderende og generer disse medborgeres rettighe-

der. For mig er det ikke spor uskyldigt at tale om den

danske eller nationale kulturarv. Det har for mig at se

en hel masse afgørende implikationer, hvor man kan

sige: Det her bliver en form for kulturelt overgreb,

hvis man ikke vil vise den samme respekt for disse

menneskers urørlighedszoner, som man viser for de

danskes urørlighedszoner. Skolen blander sig ikke –

og det gør den ret i – i elevernes religiøse overbevis-

ninger. Sådan var det jo ikke tidligere. Men i dag re-

spekterer man, at det religiøse er inden for elevernes

urørlighedszone. Det bør også gælde på flere kultu-

relle områder, men selvfølgelig ikke på områder,

hvor det er imod dansk lovgivning.«

BEJ: »Nogen ønsker, hvad de kalder en rent kund-

skabsformidlende skole, men mange af skolens fag

er også dannelsesfag, og de arbejder netop med

folks kulturarv og identitet. I forbindelse med 70’er-

nes indoktrineringsdebat har man prøvet at skære

alt det holdningsmæssige ud af fagene, og det fun-

gerede ekstremt dårligt. Hvis lærerne ikke træder i

karakter, også værdi- og holdningsmæssigt, betyder

det ikke, at de ikke formidler værdier og holdninger.

Man kan ikke optræde neutralt – sådan fungerer

menneskelig interaktion og kommunikation ikke. Og

det er også derfor, man i forbindelse med alle disse

former for identitetspolitik har fået begrebet ’aner-

kendelsens politik’, som Charles Taylor bragte på

bane. Hvis man i et samfund nægter at anerkende

folks identitet, så er det ikke en neutral handling,

men en negativ handling; det har negative konse-

kvenser. Jeg tror ikke, at den forestilling om en ren

kundskabsformidlende skole holder. Og noget andet

er, at de, som går ind for den, faktisk har en hel masse

værdier og holdninger, som de indpoder – for ek-

sempel gennem ’Den Nationale Kulturarv’. Alle disse

holdningsmarkører er imidlertid lagt ind i kundska-

ben, så de ser ud som om, det kun er kundskab og

ikke holdninger. Men det er faktisk ikke rigtigt.«

TW: »Jeg mener ikke, at man nødvendigvis be-

høver at have et skel mellem kundskabsformidling

og et dannelsesprojekt. Jeg hører til dem, der mener,

at centrale kundskaber eller færdigheder er gode at

have. Selvfølgelig med bevidstheden om, at det fo-

regår inden for en demokratisk skole, at lærerne er

mennesker, og at eleverne kan træde i karakter i for-

bindelse med det, der foregår. Men jeg har ikke

modvilje mod begrebet paratviden. Alle mennesker

har paratviden, så man kan ikke sige, at paratviden

er noget skidt, alle samler paratviden til sig, som de

bruger. Og det synes jeg, at man skal have et bevidst

forhold til i en skolesammenhæng. Hvad opsamles,

hvad er det en god idé, at man har af paratviden el-

ler paratfærdigheder. Vi har jo fag i skolen, der byg-

ger på paratfærdigheder, og hvis vi ikke har dem, er

vi simpelthen uegnede til at agere i samfundet.«

BEJ: »Jeg er ikke uenig i, at vi har brug for paratvi-

den. Når diskussionen kommer op igen og igen, så

er det fordi, at der er grupperinger, der mener, at

ungdommen er historieløs, fordi de ikke har den pa-

ratviden om den nationale historie, som de gerne vil

sikre sig. Hvis man laver undersøgelser over, hvordan

børn og unge har det med historie, så har de svært

ved at skabe en kobling mellem de store historier og

deres egen livshistorie. Den kobling mellem de små

og store historier var lettere, dengang det nationale

erindringsfællesskab var det dominante.«

TW: »Kampen handler om, hvilken paratviden vi

skal formidle i skolen. Lad os slås om dét i stedet for

at føre diskussionen ud i noget abstrakt vrøvl for eller

imod paratviden. I virkeligheden kunne de her ting

være meget udramatiske – også kanondiskussionen

– hvis man kunne diskutere dem på et andet niveau

end et meget ideologisk fikseret. Jeg har også nogle

fornuftsmæssige og praktiske argumenter for kanon.

Jeg mener, at jeg kan sandsynliggøre, at det letter li-

vet for én at møde bestemte tekster. Det har helt ba-

nalt en nytteværdi. Og endelig så findes der nogle

tekster, som er så gode, at jeg ikke som lærer vil for-

skåne mine elever for at stifte bekendtskab med

dem. Og det gælder så om, at denne lyst til at give vi-

dere kan hæve sig op fra et individuelt eller lærer-

kollektivt niveau til et samfundsmæssigt niveau.«y

Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Torben Weinreich har præsenteret sin kanon i

’Nedslag i Børnelitteraturforskningen 4’, der er 

udkommet på Roskilde Universitetsforlag.

»Der er en meget stor følsomhed over for
den kulturelle variation og alt det nye,
som folk fra andre kulturer kommer
med, og en begejstring for deres stolt-
hed og fastholden ved deres kultur og
værdier. Men samtidig har disse menne-
sker et bevidstløst og ureflekteret for-
hold til deres egen kulturelle identitet.«
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Uden for pædagogisk rækkevidde. Det var den al-

mindelige karakteristik af de unge – langt overve-

jende med indvandrerbaggrund – der i en årrække

frem til 2001 hærgede Lundtoftegade på Nørrebro i

København. Hærværk, vold og tyverier hørte til da-

gens orden. I 1999 rykkede kampklædt politi sågar

ind og ryddede områdets ungdomsklub – Klub 21 –

på grund af en gruppe unges vold og ballade, og et

par af klubbens pædagoger måtte have psykologisk

krisehjælp. Selv ikke i belastede områder er den

slags hverdagskost, og episoden førte til lukning af

klubben på ubestemt tid. Dermed forsvandt proble-

merne i området naturligvis ikke. Tværtimod steg an-

tallet af hærværkstilfælde og tyverier i kvarteret.

Blandt pædagogerne var der uenighed om, hvad

man skulle gøre. Én fløj følte sig stærkt forulempet af

de unge og mente, at der måtte sættes hårdt mod

hårdt, og at de unge skulle smides ud af klubben,

som skulle forblive lukket. En anden fløj var stemt for

at begynde på en frisk og give de unge og klubben

en ny chance. Det var denne fløj, der sejrede.

I dag er klubben ikke mindre end en succes, som

det fremgår allerede i titlen på forskningsassistent

René Lyngfeldt Skov og lektor Søren Langagers rap-

port ’Klubberne i Lundtoftegade – historien om en

succes’. Rapporten er et resultat af et dokumentati-

ons- og evalueringsprojekt omkring Klub 21’s udvik-

ling gennem de seneste år igangsat af Beboernes

Kvartersekretariat, Nørrebro Park Kvarter. Klubben er

fyldt hver eneste dag, udgifterne på hærværkskon-

toen både i klubben og boligforeningen er mere end

halveret, og mange af de unge er kommet ind i et

positivt forløb, hvor de har gode muligheder for at

realisere deres ideer om det gode liv – der ganske

banalt ofte blot handler om at få arbejde, familie, bo-

lig og bil.

Få regler

Men succesen kom ikke fra den ene dag til den an-

den. At det lykkedes at vende stemningen og få de

unge tilbage i klubben, skyldtes først og fremmest et

tidsmæssigt sammenfald af en række socialpæda-

gogiske initiativer i området, skriver rapportens for-

fattere.

Hvis man skulle have held til at påvirke adfærden

hos områdets unge, var det ganske enkelt nødven-

digt at få dem til at møde op i klubben. Derfor be-

sluttede man at fritage de unge for at betale kontin-

gent, så klubben blev et reelt tilbud til alle unge i

kvarteret. Det havde dertil den sidegevinst, at man

undgik daglige småkonflikter og diskussioner mel-

lem klubmedarbejdere og unge om manglende be-

taling.

Dernæst blev der ansat ungemedarbejdere blandt

klubbens tidligere rødder. De unge har formået både

at fungere som en medierende faktor – som både de

unge og medarbejdernes forlængede arm, og det

har medvirket til at skabe en god stemning i klub-

ben. Samtidig nyder ungemedarbejderne godt af

den status og tillid, som de tildeles fra klubbens side,

hvilket i sig selv er med til at hjælpe dem godt på vej

ind i voksentilværelsen.

Og endelig blev afdelingsleder Martin Schrøder

ansat i 2001, og hans betydning for Klub 21 kan van-

skeligt overdrives, mener Søren Langager og René

Lyngfeldt Skov:

»Indtil da var det gået op og ned for klubben i en

periode, men med Martin Schrøder er det kun gået

fremad. Han møder de unge på en helt anden måde

og giver hånd, og det får de unge til at føle, at han

anerkender dem. Hidtil havde det været assimilati-

onstanken, der var fremherskende, og bestræbel-

serne gik på at omvende de unge. Han udviste

høflighed over for de unge, og det har givet en helt

anden stemning«, siger René Lyngfeldt Skov.

»Ja, der bliver givet en frygtelig masse hånd der-

nede. De er ualmindeligt høflige. Det er egentlig

småting, det handler om«, siger Søren Langager.

Men det var ikke bare Martin Schrøder, der kom til.

Inden for de seneste år er der sket en stor persona-

leudskiftning blandt medarbejderne. Fælles for den

medarbejdergruppe, der er nu, er et pædagogisk

grundsyn i medarbejdergruppen omkring vigtighe-

den af at arbejde med holdningsprægning frem for

adfærdsregulering som overordnet mål. Det forud-

sætter en vis pædagogisk robusthed at sætte målet

foran ’retfærdigheden’, skriver de to forfattere.

Anerkendelse

»Man har opbygget så fleksible pædagogiske ram-

mer som muligt for ikke at blive låst af et alt for de-

taljeret og formuleret sæt ordensregler. Jo færre na-

gelfaste regler desto bedre. Det er vores erfaring, at

For nogle år siden var Lundtoftegade præget af ballade, hærværk og vold. I dag er situationen en helt anden. Områdets fritids- og ungdoms-

klub, Klub 21, har været med til at genskabe roen. Ikke ved at sætte hård mod hårdt, men tværtimod ved at give de unge anerkendelse.

»Hvor de tidligere i højere grad skulle
blive som de danskere, der er i klubben,
har de nu lov til at være, hvem de er, og
beholde de særegenheder, som de nu er
i besiddelse af.«

»Jo færre nagelfaste regler desto bedre.
Det er vores erfaring, at stive rammer
kan give voldsomme og ikke-nødvendige
konflikter.«

>
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stive rammer kan give voldsomme og ikke-nødven-

dige konflikter. Det betyder ikke, at klubben er regel-

løs eller anarkistisk, eller at der er meget forskellige

grænser for det acceptable, men blot at der arbejdes

med ’selvfølgelige’ forventninger og uskrevne regler

som en del af institutionens aura og stemning«, siger

René Lyngfeldt Skov.

De to forfattere skriver, at det pædagogiske kunst-

stykke i et område som Lundtoftegadekvarteret er at

være realistisk i forhold til de sociale vilkår og kultu-

relle normer og handlemønstre, de unge tager med

sig ind i klubben, men uden at give køb på pædago-

giske hensigter og mål med indsatsen:

»De unge oplever, at de og deres kultur og værdier

anerkendes af klubben. De oplever, at den ’dem-og-

os-problematik’, der tit optræder mellem indvan-

drere og danske, bliver brudt op. Hvor de tidligere i

højere grad skulle blive som de danskere, der er i

klubben, har de nu lov til at være, hvem de er, og be-

holde de særegenheder, som de nu er i besiddelse

af. Jeg er overbevist om, at det, at man anerkender

dem, som de er, har betydning for deres ønsker for

at realisere sig selv, at ville det gode liv, og at have en

forventning om, at det faktisk kan lykkes. Man an-

erkender og udnytter deres ressourcer«, siger René

Lyngfeldt Skov.

Et lærestykke

»Vi har med vores undersøgelse forsøgt at under-

søge, hvad der er relevant klubpædagogik i områder

med høje koncentrationer af etniske unge. Vi prøver

at gøre det til et forstudie til at gøre klubpædagogik-

ken bedre. For der er ingen tvivl om, at især ung-

domsklubben har en nøgleposition. Klubben kan

være centrum for nogle ringe, der spreder sig i van-

det. Og det er det samlingspunkt, der mangler andre

steder, hvor der er problemer, og hvor der er brug for

socialpædagogiske indsatser«, siger Søren Langager.

»Generelt er det svært at få de unge til bruge klub-

berne – også i ikke-belastede områder. Dette er et

eksempel på en klub og et område, der var i en eks-

trem krise, og hvordan situationen kan ændres i

løbet af få år, selvom det er de samme unge. Det er

et pædagogisk lærestykke. Det kunne være interes-

sant at lave nogle parallelstudier og se på i hvor høj

grad, dette er en enkeltstående succeshistorie, eller

i hvor høj grad Klub 21’s principper er mulige at im-

plementere andre steder i landet«, siger Søren Lan-

gager, der gerne vil være med til at kvalificere debat-

ten om en ændret strategi i de ungdomsklubber,

hvor der er problemer, ved at generalisere den viden

og de principper og metoder, der i forvejen findes

rundt omkring.

Han fremhæver, at der er stor politisk interesse for

området, og at Socialministeriet allerede for et par år

siden bevilgede 50 mio. kr. til social udvikling af

klubberne:

»Problemet er bare, at meget af arbejdet tager ud-

gangspunkt i, hvordan klubberne kan forbedre sig

selv i små lukkede enheder, mens der egentlig ikke

har været øje for de systemproblemer, vi har, som

måske skyldes, at vi griber tingene forkert an. Der er

fare for, at klubberne lukker sig om sig selv og deres

egen selvforståelse og får sværere ved at få inspira-

tion udefra, og det kan en undersøgelse som vores,

der tager udgangspunkt uden for klubben, være

med til at ændre«, siger Søren Langager. y

Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk
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