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Hvad brænder du for?
Uddannelse. Arbejde. Fritid.



I de tider Karl Marx skrev om i Das Kapital fra 1865, var det store

problem at beskytte mod udbytning af arbejdskraften. At nogen

udnyttede andre, hverken var – eller er – just en ny sag. Og egent-

lig heller ikke mere det store problem. I dag er det største problem

derimod at sikre, at arbejdskraften bliver udbyttet på en ordentlig

måde. Årsagen til dette tema er, at vores forhold til arbejdet har for-

andret sig: Fra husholderens ret til at tvinge mennesker til at pukle

sig ihjel som simple husholdningsslaver til arbejdskraftens ret til at

få del i udkommet af arbejdsindsatsens værdiforøgning. 

I dag formuleres retten til at blive udbyttet på en ordentlig måde

som et spørgsmål om et godt arbejdsmiljø. Folk klager ikke over

deres løn, skønt de per definition vil have mere. Folk klager kun

fåmælt til obligatoriske sikkerhedsudvalg over de fysiske rammer,

som selvfølgelig skal være bedre, men det klarer udvalget så. De

klager over det psykiske arbejdsmiljø. ‘Der skal herske ordentlige

forhold i udbytningsmiljøet’ kunne en moderne – en tillidsmands

– malmrøst lyde. Og det gør den, fordi de fleste almindelige men-

neskers bekymring er at have et ordentligt arbejde. At arbejde er

mere værdigt end nogensinde før. Det vil sige, at værdien af arbej-

det kun er et problem for gammeldags marxistiske teoretikere. 

Én af forkæmperne – Karl Marxs svigersøn Paul Larfargue – ud-

gav i 1880 bogen ‘Retten til dovenskab’ med undertitlen ‘Gendri-

velse af Retten til arbejde af 1848’. Undertitlen henviste til hans

foragt for de pompøse borgerlige menneskerettigheder og det

franske proletariats revolutionære princip: Retten til arbejde. Efter

Lafargues opfattelse var retten til arbejde det samme som at kræve

retten til at sælge sig som slave. I stedet talte han varmt for igen at

tage antikkens grækeres forhold som forbillede. Grækerne havde

taget ved lære af oldtidens filosoffer, der betragtede arbejdet som

nedværdigelse af det frie menneske, lovpriste dovenskaben som

Gudernes gave og kun ville kendes ved legemsøvelser og åndelig

leg. Lafargues eget forslag var et opgør med den dødsmærkede ar-

bejdsliderlighed ved at lave en ubøjelig lov, der forbød at arbejde

mere end tre timer om dagen for at komme svækkelsen af lege-

met og ånds-tunghed til livs. 

Jeg stresses, altså er jeg

Også Paul Lafargue var altså godt gammeldags optaget af hvor

længe, der skulle arbejdes. Først i næste runde var han optaget af,

hvor hårdt – altså fysisk nedslidende – det var, og hvad virkningen

var på den enkeltes åndelige niveau. Det psykiske niveau ville vi

sige i dag.

Det har altså hele tiden handlet om beskyttelse, ‘protection of

property’. Og pointen er, at vi i dag har indført en beskyttelseslov-

givning mod fysisk nedslidning, har glemt lønkampen og koncen-

trerer indsatsen om det psykiske arbejdsmiljø. Altså: 'Hvordan har

du det på din udbytningspost?'.

Det presserende spørgsmål er, hvordan win-win-forbindelsen er

mellem udnyttelsen af dig og din selvrealisering gennem arbejdet.

Presset er nemlig ikke længere det ydre pres i form af adfærdsre-

gulering. Det primære pres er det indre i forhold til individualitets-

formerne. 

Sig navnet! Stress hedder det.

Socialisationsteoretikerne fra 1970'erne fik på en måde ret. Pres-

set på arbejdskraften handler på en og samme gang såvel om ud-

nyttelse som om identitetsproduktion. Det gør det, fordi vi er for

optaget af vores arbejde. Og det sker let, fordi arbejdet på anti-

antik vis er blevet vores realisationsmedium. Sagt på en anden vis,

så er den indre kolonisering af personligheden vor tids problem. På

godt og på ondt: Udnyttelsen af mig skal give mening – også for

mig. Grænserne er indre.

I stil med andre velfærdssygdomme er stress en belastning af

personligheden. Det er hårdt at være lærer, det er hårdt at servi-

cere lærere. Det er psykisk hårdt at være arbejdskraft i 2004. Bare

hårdt. Man mister ikke så mange fingre ved maskiner som tidligere.

Man får også mere fri. Men pointen er, at frihed og fritid ikke frigør

dig, som de gamle grækere forestillede sig. Hvorfor? Fordi du er

blevet herre i eget hus. Slave af din egen personlige frihed. Er der

noget at gøre ved det? Nej. Kan vi gøre noget ved det? Ja, vi kan re-

spektere, at det psykiske arbejdsmiljø kræver sin form for beskyt-

telse i et nyt århundrede. Hvad betyder det 'at ta en slapper'? Det

må vi til at træne i. Hvor er de nye grænser? y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet



Aster isk 19  •   Oktober  2004  •   4 .  Årgang 

Redaktører :  Lars -Henr ik  Schmidt  (ansvarshavende) ,  
C laus  Holm,  Anders  L indskov

Redakt ionskomité :  Mar t in  Bayer,  Ida Went ze l  Winther,  
S igne P i lda l  Hansen,  Je t te  Kofoed,  Lars  Geer  
Hammershøj ,  Jakob A lbrecht

Redakt ionens adresse :  Danmarks  Pædagog iske Univers i te t ,  Rektoratet ,
Emdrupve j  101,  2400 København NV

Abonnement  og henvendelser  t i l  redakt ionen:  As ter i sk@dpu.dk
Abonnementet  er  g ra t i s .  As ter i sk  udkommer 6 gange om året .  

Layout : Rumfang ApS 04292-109
Fors ide : Getty Images
Tryk : ARCO grafisk
I SSN nr. : 1601-5754
Oplag : 13 .000

4 7 10 14

16 20 24 28

Risky business 

Pædagoger kan ikke adskille det person-

lige fra det professionelle. Tror man, det

er muligt, bedrager man sig selv, siger

professor og psykolog Pär Nygren fra

Højskolen i Lillehammer i Norge. Han gør

i to nye bøger op med den følelses- og

værdineutrale forståelse af professionelle

pædagogers arbejde. Lyder det risikabelt?

Dovenskabens væsen

I den pædagogiske verden har doven-

skaben mange navne: Umotiveret,

uengageret eller uambitiøs. Men doven-

skab bliver sjældent kaldt ved sit eget

navn. Faktisk er dovenskab stort set for-

svundet fra det pædagogiske begrebs-

apparat. Asterisk har spurgt professor

Niels Egelund hvorfor.

Kampen om barndommens tid

Børn har aldrig før haft så meget tid til sig

selv som nu, og de får lov til at være

børn i meget længere tid. Men den gam-

meldags forestilling om, at børn skal

beskæftiges, råder stadig, siger historiker

Ning de Coninck-Smith fra Institut for

Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pæda-

gogiske Universitet.

Videnkapital

Virksomhederne har penge og efterspør-

ger viden. Forskerne har viden og savner

penge. Et fornuftsægteskab ligger lige for,

men begge parter skal blive bedre til at

skrive kontaktannoncer og til at tale sam-

men, hvis forholdet skal bære frugt.

Retten til at pjække

Gymnasieeleverne vil det hele: Feste, for-

bruge, arbejde og have kærester. Og så

gå i skole, når det ellers passer i pro-

grammet.

Retten til at være engageret

Unge på arbejdsmarkedet viser et enga-

gement, som ikke tidligere er set. Proble-

met er, at når det sjove er overstået, for-

dufter de unges motivation, lyder

meldingen fra erhvervsorganisationen

Dansk Handel & Service. En del af ansva-

ret skal tilskrives det danske uddannel-

sessystems udvikling de seneste 30 år.

Engagement handler om at

pantsætte 

1968-generationens engagement var

tydeligt for enhver. Men hvor finder man

politisk engagerede mennesker i dag?

Ifølge professor og institutleder Peter

Kemp fra Institut for pædagogisk filosofi,

DPU ligger udfordringerne ikke i den

hjemlige partipolitik, men i det internatio-

nale. Sådan var det i 1968, og sådan er

det fortsat.

Et altid lige elsket hadeobjekt

Alle ved, hvordan den perfekte fore-

læsning ser ud. Den består af velforbe-

redte undervisere, opmærksomme

studerende, elegante jokes og provoke-

rende spørgsmål. Alligevel kommer aka-

demiske forelæsninger ofte til at handle

om alt det, som ikke fungerer, skriver

Orvar Löfgren, professor i etnologi ved

Lunds Universitet.
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Fredag er særlig hårdt ramt af
forsømmelser i gymnasiet.



Gymnasieeleverne vil det hele: 

Feste, forbruge, arbejde og have kærester. 

Og så gå i skole, når det ellers passer i programmet.
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Der føres ingen central statistik på området, men

alle tal peger i den samme retning: Fraværet er sti-

gende blandt gymnasieelever. I gymnasiebekendt-

gørelsen fra 1999 skred man til handling og satte

den tilladte grænse for fravær ned fra 15 procent til

10 procent. Siden er gruppen af forsømmere blot

blevet endnu større, og de bruger ikke de ledige

timer til at lave lektier. En rapport fra Undervisnings-

ministeriet sidste år dokumenterer, at over 50 pro-

cent af alle forsømmelser begrundes med alminde-

ligt pjækkeri, og at elever med meget fravær får

dårligere karakterer. Samme rapport viser, at sene

ydertimer øger forsømmelsesprocenten, og at fre-

dage generelt er hårdest ramt. 

På Frederiksborg Amtsgymnasium har rektor Peter

Kuhlman problematikken helt inde på livet. Han er

glad for de nye, skrappere regler, men succesen er

ikke ubetinget.

»10 procent-reglen har betydet, at sanktionssyste-

met træder hurtigere i kraft, og at eleverne hurtigere

kommer op i fuldt pensum. Jeg mener, det har haft

en præventiv virkning, men for de kvikke elever har

det også haft den effekt, at de opfatter 10 procent

som en pligt – man skal i hvert fald være fraværende

10 procent af timerne. Og det er der nogen, der kan

styre, men der også nogen, som pludselig får en al-

vorlig influenza, og så falder hammeren,« siger Peter

Kuhlman.

Travle unge

Det ligner en klassisk forfaldshistorie om en magelig

ungdom, som har mistet respekten for skolen, men

problematikken kan ikke reduceres til et spørgsmål

om dovne elever, mener Birgitte Simonsen. Hun er

ungdomsforsker, leder af Center for Ungdomsforsk-

ning på Learning Lab Denmark og beskæftiger sig

med unge og uddannelse.

»Unge mennesker er meget meget lidt dovne. Der er

kolossalt meget, som skal nås for at være et succes-

fuldt ungt menneske, og deres forventninger til sig

selv er mere bredspektrede end nogensinde før. Der

er sket et skred. Hvis man beskriver ungdommens

levevilkår, så er der mere af alting. Der er mere spiri-

tus, der er mere fest, der er flere stoffer, der er flere

kærester, mere erhvervsarbejde, mere sport, flere

selvmord, flere der er meget ulykkelige, der er sim-

pelthen mere af det hele – en overophedning af

ungdomslivet. Det er ikke kun fraværet i gymnasiet,

der stiger, det er også spiseforstyrrelserne, det er alt.

Således er der også mange unge, som fungerer fan-

tastisk godt, udnytter alle muligheder, rejser til ud-

landet og er dygtigere end nogensinde,« siger hun.

Peter Kuhlman er enig i, at ungdomskulturen spil-

ler en væsentlig rolle i forbindelse med elevernes

fravær, specielt når det handler om forbrugsmønstre

og øget erhvervsarbejde, men han peger også på, at

forældrene bærer en del af ansvaret.

»Vi skal se på det i et bredere perspektiv. I folkesko-

len handler det om at få skabt respekt om at gå i

skole, at skole er en vigtig investering i det enkelte

menneskes fremtid. Det forudsætter, at forældrene i

deres socialisering af børnene også lægger op til, at

skolen er vigtig. Der er sket et voldsomt skred i foræl-

drenes holdning til folkeskolen. Man tager f.eks. ele-

ver ud af undervisningen, hvis rejsen er billigere på et

tidspunkt. Dermed signalerer man til eleverne, at det

at gå i skole er mindre vigtigt end at rejse til Mallorca

i undervisningstiden, og det var ukendt for 30 år

siden og helt uacceptabelt,« siger han.

Engagement efterlyses

Ungdomskultur og manglende forældreopbakning

er plausible forklaringer på det øgede fravær i gym-

nasiet. Men hvad med gymnasiet selv? Hænger fra-

været sammen med, at eleverne ikke kan se relevan-

sen af undervisningen, eller ikke interesserer sig for

den?  

Ifølge rapporten ‘Elev/student’ (2002) fra Institut

for Gymnasiepædagogik på Syddansk Universitet

kniber det gevaldigt med elevernes engagement. De

to forfattere Steen Bech og Birgitte Gottlieb konklu-

derer: »De fleste gymnasieelever mener ikke, at

læreren kan forlange, at de udviser nysgerrighed

over for fagene eller engagerer sig i undervisningen.

Læreren kan forlange deres arbejdsindsats på de

områder, hvor det er strengt nødvendigt, men så hel-

ler ikke mere.«

Peter Kuhlman kan godt genkende billedet af de

uengagerede elever, men han ser ikke nogen grund

til at ændre undervisningsformer eller indhold af

den grund. 

»Undervisning er ikke noget reality show, og der er

meget hårdt arbejde i tysk grammatik og latin og

matematik, før man forstår det. Man skal ikke for-

vente, at uddannelsessektoren er en stor underhol-

dende soap-serie, man bare kan læne sig tilbage og

labbe i sig. Det kræver aktiv deltagelse fra elevernes

side, og nogle gange gør det altså ondt, og nogle

gange er det svært at forstå, og så må man arbejde

længe med det. Men det er ikke en holdning, de

unge har. Man hører ofte fra elevernes side, at det

ikke er spændende og interessant, men det bliver

faktisk først spændende og interessant, når man har

brugt energi på at sætte sig ind i det,« siger Peter

Kuhlman.

Som ungdomsforsker ser Birgitte Simonsen pro-

blemet noget anderledes. For mange unge er ud-

Det er ikke kun fraværet i gymnasiet,
der stiger, det er også spisefor-
styrrelserne, det er alt.

>
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gangspunktet for at gå i gymnasiet at udsætte det

endelige uddannelsesvalg i 3 år, og det er langt fra et

læringsmæssigt optimalt udgangspunkt.

»Gymnasiet sidder mellem mange stole, dels fordi

det er blevet en masseuddannelse, dels fordi det er

blevet en ventesal, hvor man finder ud af, hvem man

er, og hvad man skal. Og så er det noget, der skal

kvalificere til studieforberedelse, og hvordan gør

man det i et globaliseret samfund? De fleste gymna-

sieelever vil i en stille stund gerne stille spørgsmåls-

tegn ved noget af det gymnasiale dannelsesindhold

– om det er det rigtige, og om det er det, der skal til,«

siger hun.

Det er op til dig selv

Der findes ingen nem løsning på fraværsproblemet,

men både rektoren og ungdomsforskeren kan blive

enige om, at regler og sanktionsmuligheder er et

nødvendigt onde.

Jeg synes sanktionsmulighederne er udmærkede,

som de er i dag. Vi varsler eleverne og taler med

dem. Vi skal lige tage med, at der er elever, som ry-

ger ind i alvorlige personlige problemer med syg-

dom, skilsmisser eller dødsfald, og dem skal vi tage

hensyn til – der hjælper det ikke at have faste græn-

ser og sanktioner. Over for den anden gruppe af ele-

ver, som bruger de 10 procent som en pjækkemulig-

hed, har vi en glimrende sanktion, nemlig at de skal

op i fuldt pensum. Og kan de ikke leve op til det, og

stadig pjækker, så bliver de smidt ud,« siger Peter

Kuhlman og pointerer, at det grundlæggende hand-

ler om, at skolen bliver opprioriteret i forhold til fri-

tidsinteresser.

En af de fritidsinteresser, Birgit Simonsen gerne

så, at de unge gik mindre op i, er druk. Statistikkerne

på området er præget af stor usikkerhed, da de er

baseret på selvrapportering, men de tyder alle på, at

danske unge har europarekord i druk.

»Mange gymnasieelever synes selv, det går for

vidt. De bliver skyllet ind i det og fanget af gensidige

forventninger. Men hvor sjovt er det at være fuld-

stændig fraværende i store dele af sin ungdoms-

alder? Det er ikke kun udtryk for livsglæde og over-

skud – det har noter af desperation og menings-

løshed over sig, og det kan gøre det ekstra svært at

passe sine ting,« siger Birgitte Simonsen. 

Hvad der på den ene side kan ligne en ungdom

med flere muligheder og større frihed end nogen-

sinde før, er samtidig en ungdom knuget af evige

valg og store forventninger til sig selv. Og det kom-

mer blandt andet til udtryk i et øget fravær, mener

Birgitte Simonsen.

»Det, der er nyt, er, at der hele tiden er en indre

debat: Skal jeg stå op, eller skal jeg ikke? Jeg siger

bestemt ikke, at det var bedre tidligere – der var bare

ikke så mange interne diskussioner i den unges ho-

ved. Det faldt ligesom ikke for, at man kunne lade

være. Det er uhyre pinagtigt med alle de tilsynela-

dende valgmuligheder. Og jeg vil holde fast i, at det

er tilsyneladende valgmuligheder, for der er en

fælde, der klapper: Det er op til dig selv, og du skal

lade som om, du er meget interesseret, og du skal

komme, fordi du brænder for det – det er også et

krav, du stiller til dig selv. Og i virkeligheden er det en

illusion med de frie valg, for det er en nødvendighed

for at kunne komme videre i et eller andet uddan-

nelsessystem,« slutter Birgitte Simonsen. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

>

Man skal ikke forvente, at 
uddannelsessektoren er en stor
underholdende soap-serie 

Retten til at pjække

Peter Kuhlman

Rektor på Frederiksborg Amtsgymnasium

og formand Rektorforeningen

Birgitte Simonsen

Professor og centerleder for Center for Ungdomsforskning

(CeFU) ved Learning Lab Denmark
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Unge på arbejdsmarkedet viser et engagement, som ikke tidligere er set. 

Problemet er, at når det sjove er overstået, fordufter de unges 

motivation, lyder meldingen fra erhvervsorganisationen 

Dansk Handel & Service. En del af ansvaret skal 

tilskrives det danske uddannelsessystems

udvikling de seneste 30 år.

Hvad betyder engagement for en moderne virk-

somheds overlevelse? Spørger man Dansk Handel &

Service, er svaret: En hel del. Faktisk hører engage-

ment til et grundlæggende overlevelseskriterium for

virksomhederne. Medarbejdernes motivation er

grundsubstansen, der sikrer den økonomiske bund-

linie i en tid, hvor de ansatte betyder mindst lige så

meget som produktionsapparat.

Ifølge udviklingschef i Dansk Handel & Service, Ja-

cob M. Lund, kan man anskue en virksomhed som

en kostpyramide. I bunden af kostpyramiden findes

det uundværlige; brød, ris og grønsager. På tilsva-

rende vis hører engagement til virksomhedens

bærende fundament.

»Hvis man ikke har engagerede medarbejdere,

har man ikke noget. Derfor er det vigtigt, at lederen

kan motivere alle i organisationen – salgsmedarbej-

deren, revisoren, IT-stjernen og flaskedrengen. Man

kan sige det på den måde, at Karl Marx fik ret: Med-

arbejderne har overtaget produktionsmidlerne. Hjer-

nen er vores vigtigste produktionsmiddel. Det er

medarbejderne, der skaber virksomhedens værdi,

og medarbejderne har en mere specialiseret viden

end chefen. Det betyder, at vi er dybt afhængige af

medarbejdernes trivsel, kreativitet – og motivation.

Hvis ledelsen ikke har et godt forhold til medarbej-

derne, er der ikke nogen business.« 

Skal behandles individuelt 

Ifølge Jacob M. Lund stiller behovet for motiverede

medarbejdere nye krav til virksomhedsledelse. For

eksempel skal lederne forstå, at forskellige medar-

bejdere skal motiveres på forskellige måder. 

»Tidligere skulle alle behandles lige. Det var en

selvstændig pointe i fagbevægelsen, ja i den danske

mentalitet. Hvis man blev behandlet lige og fik de

samme vilkår, var det udtryk for frihed, lighed og bro-

derskab. I dag anerkender man, at medarbejdere er

forskellige, og derfor er man også nødt til at be-

handle dem forskelligt. For eksempel vil fagprofessi-

onelle medarbejdere som sygeplejersker, akademi-

kere og journalister fokusere på deres egen faglige,

personlige og professionelle udvikling. De faglærte

går op i løn og personalegoder – og så skal de have

nogle klap på skulderen af lederen. De kortuddan-

nede ved godt, at deres løn er fastsat af minimums-

satsen, men de går op i, om de er en del af et fælles-

skab og værdsatte«. 

Kræver det større pædagogisk indsigt, at lederne

kan forstå hvilke mennesker, de konkret står over

for?

»Der er ingen tvivl om, at de egenskaber, dygtige

pædagoger eller lærere står for, også er egenskaber,

ledere har behov for. Det handler om at kunne ud-

vise empati, coache og skabe engagement. Ligesom

pædagogen eller læreren har ansvaret for rammerne

på for eksempel en legeplads, skal ledere kunne give

plads til, at medarbejderne udfolder sig inden for de

afstukne grænser. En leder skal også turde være per-

sonlig og være opmærksom på, om medarbejderen

har det godt. Han skal forstå, at børns sygdom, skils-

misse og andre ting spiller ind på medarbejderens

liv. Lederen er nødt til at se medarbejderen som en

hel person – ikke for at være slibrig eller intimide-

rende, men fordi man er nødt til at være personlig.

Derudover skal lederen også være troværdig. Der

skal være overensstemmelse, mellem hvad man si-

ger og gør. Man kan ikke både sige, at man stoler på

andre, og efterfølgende kontrollere, at de gør, som

man ønsker ved at opstille en masse regler. På den

måde skal ledere kunne en masse ting, som harmo-

nerer med, hvad man kender fra den pædagogiske

verden.«

Når ledere skal være mere pædagogiske, er for-

klaringen så også, at unge medarbejdere tilhører

børnehavegenerationen, som forventer, at ledere

på arbejdsmarkedet minder om pædagogerne og

lærerne fra deres opvækst?

»Det er helt sikkert. Den meget egocentriske 

@-generation, som er født efter 1977, er vokset op i

nogle systemer, der har været utroligt støttende. For-

ældrene har opfattet børnene som ‘projekt-børn’. De

unge har lært, at de aldrig skal stole på autoriteter,

og det gør de heller ikke, når de kommer ud på ar-

bejdsmarkedet – og det skaber enorme problemer,«

siger Jacob M. Lund 

Han henviser til et eksempel fra Dansk Handel &

Services egen organisation, hvor en samfundsviden-

skabelig praktikant skulle løse en bestemt opgave.

Efter kort tid forklarede hun, at hun ikke ønskede at

løse den pågældende opgave. Forklaringen var, at

den teori, hun havde fået besked på at bruge, ikke

var ‘in’ mere. 

»For os var det en stor overraskelse, at praktikan-

ten nægtede at løse en opgave, som efter vores op-

fattelse både var fagligt udfordrende og gav mulig-

hed for at anvende et teoretisk materiale på et

konkret problem. Vi så det som en drømmeopgave

for en praktikant og havde overhovedet ikke tænkt,

at den kunne blive afvist,« siger Jacob M. Lund, der

forklarer, at praktikanten først gik i gang med opga-

ven, da hun fik at vide, at medlemmerne af Dansk

Handel & Service fortsat anvendte teorien.

»Når man tænker på hvilket opvækst, hun har haft,

er det jo ikke mærkeligt, at hun tænker sådan, Hun

har altid fået at vide, at hun skal huske at sige sin

Retten til at være engageret

De egenskaber, dygtige pædagoger
står for, er også egenskaber, ledere
har behov for.

>
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»Det kræver 1.000 udstød, før det begynder at blive sjovt at
fægte. Jeg er ikke sikker på, at fægtning er oppe i tiden – slet 
ikke hvis man ser det som et billede på, hvor vi er,« siger ud-
viklingschef i Dansk Handel & Service, Jacob M. Lund. Han 
mener, at unge mangler den smertetolerance og udholdenhed,
som karakteriserer medarbejdere fra efterkrigstidsgenerationen.

FOTO: SC ANP IX
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mening og ikke tro på autoriteter. Heldigvis lykkedes

det for os at finde ind til engagementet, « siger Jacob

M. Lund, der understreger, at når det sker, er unge

medarbejdere en mere værdifuld arbejdskraft end

for eksempel medarbejdere fra efterkrigstidsgenera-

tionen.

Frugterne af 30 års pædagogik

»Når engagementet er der, kan vi se, at de unge i dag

kan løbe rigtigt stærkt og, at de gør det bedre end så

mange andre. Det er, når det sker, at man kan se

frugterne af de seneste 30 års udvikling i skoler og

daginstitutioner. Men det skaber så sandelig også

sine problemer.«

Jacob M. Lund fortæller, at udviklingen ikke kun

kan tilskrives @-generationens opvækst i daginstitu-

tioner og skoler, men hele individualiseringen af

samfundet. 

»Den unge generation, vi ser nu, er meget præget

af individualiseringen og ‘projekt mig’. Det interes-

sante er, at de er vokset op med at arbejde sammen

med andre i form af for eksempel gruppearbejde. På

den måde er de bedre til at samarbejde, men de skal

hele tiden have en gulerod for at engagere sig. Det

er ikke tilstrækkelig motivation at arbejde i grupper.

Det skal give hvert enkelt individ en ekstra fordel.« 

Ifølge Jacob M. Lund er det lykkedes for det dan-

ske uddannelsessystem at fremme unges engage-

ment og lyst til at engagere sig. På minussiden tæl-

ler en alvorlig mangel på udholdenhed og smerte-

tolerance. 

»Man kan sammenligne det med at lære at fægte

eller spille trompet. Der skal 1.000 udstød til for bare

at komme i nærheden af at kunne fægte ordentligt.

Hvis man skal lære at spille trompet, skal man bruge

timevis på at udvikle muskulaturen i læberne. Det ta-

ger med andre ord lang tid og kræver meget arbejde,

før man kommer til det sjove. Jeg er ikke sikker på,

at fægtning og trompetspil er oppe i tiden – slet ikke

hvis man ser det som et billede på, hvor vi er. Min

pointe er, at den moderne pædagogik i uddannel-

sessystemet har bidraget med en masse gode ting.

Men de unge bliver lidt dovne, hvis det ikke er sjovt

hele tiden. De har slet ikke den smertetolerance og

stamina, som karakteriserer medarbejdere fra efter-

krigstidsgenerationen«.

Genialitet er ikke nok

Hvordan mener du, at man skal fremme 

udholdenhed?

»Man skal i uddannelsessystemet forklare noget

så kedsommeligt som, at genialitet ikke er nok. Der

er også behov for hårdt arbejde. En af de største

franske forfattere, Honoré de Balzac skrev i løbet af

20 år over 40 bind af ‘Den menneskelige komedie’.

Det tog ham kun to-tre måneder at skrive en roman.

Men han brugte 10 korrekturgange på at raffinere

manuskriptet. I dag ville unge stoppe allerede efter

de første udkast, fordi de nu havde oplevet den sjo-

veste del af opgaven. Fra min egen skole kan jeg hu-

ske en klassekammerat, der til eksamen skrev et Mi-

chael Strunge-inspireret digt på 20 minutter og fik

13 for det. Han anså det selv som rent venstrehånds-

arbejde. Vi andre sad i fire timer og puklede med vo-

res analyse. Dér betonede man nok for meget, at

han var kreativ, men det er altså ikke nok. Vi kan godt

tillade os at stille lidt højere krav.«

Hvad kan en virksomhed stille op med uengage-

rede medarbejdere?

»Der er jo en række forskelle mellem uddannel-

sessystemet og arbejdsmarkedet. Virksomheder har

for eksempel muligheden for at fyre medarbejdere,

og det er ikke svært at få medarbejderne til at

knokle, hvis der er en overhængende trussel om

fyring. Det er klart, at man ikke kan true elever med

afskedigelse i uddannelsessystemet. En skoletræt

7. klasseelev, der bliver truet med at blive smidt ud af

skolen, er ikke nødvendigvis så ked af det. Når jeg ta-

ler med virksomhederne, vurderer de, at 80 procent

af medarbejderne typisk er engagerede, nogle er

front runners, andre lidt langsommere. Men med en

hæderlig indsats kan de flyttes. De næste 15 procent

kræver lidt mere italesættelse, og de sidste 5 procent

er direkte forandringsresistente. Så de fleste menne-

sker kan motiveres og engageres, men det kræver

meget af lederen, læreren eller pædagogen.« y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Jakob M. Lund

er udviklingschef i Dansk Handel & Service. 

Han har bl.a. bidraget til bogen ‘Den engagerede

leder’ (Børsen bøger 2002), pjecen ‘Det engagerede

menneske – ledelse, organisation og kompetence i

vidensamfundet’ (Dansk Handel & Service 2001) og

pjecen ‘Den motiverede medarbejder’ (Dansk Handel

& Service 2004).

Dansk Handel & Service er arbejdsgiver- og erhvervs-

organisation for danske handels- og servicevirksom-

heder. Organisationen blev dannet i 1993 og har

mere end 6.000 medlemmer. I samarbejde med en

række brancheorganisationer repræsenterer DH&S

knap 30.000 virksomheder som for eksempel CSC,

Star Tours, Netto, Privathospitalet Hamlet og Frelsens

Hær. Dansk Handel & Service har til formål at opti-

mere konkurrencevilkårene for handels- og service-

sektoren i Danmark.

Retten til at være engageret

Når de unge medarbejdere er engagerede,
kan vi se frugterne af de seneste 30 års
udvikling i skoler og daginstitutioner.
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Vi bringer en efterlysning. Engagerede mennesker

savnes. Efter sigende er de engagerede mennesker

sidst set i aktion som 68-oprørere. Mange af dem

blev set rundt om på landets universiteter optaget af

at studere marxisme, være oprørte over professor-

vældet, være mod Systemet og fortalere for mere

demokrati. Disse mennesker må i dag kaldes enga-

gementsveteraner. 

Mange af dem interesserer sig stadig levende –

måske også en kende nostalgisk – for gode gamle

Che Guevara. Oprørshelten. I det engagerede men-

neskes øjne er Che Guevara symbol på det ægte po-

litiske engagement. Han gjorde, hvad han sagde.

Han satte sit liv ind for sagen. Veteranerne savner

hans afløsere. Og det er de ikke alene om. Altså at

savne.

Også mange af landets arbejdsgivere, politikere

og lærere savner dyder som flid, loyalitet og vedva-

rende opmærksomhed. Alle sammen vil derfor være

glade for oplysninger, der kan fører til afklaring af, om

der er udsigt til at finde nye engagerede mennesker.

Asterisk-politiet har derfor indledt en eftersøgning

og har henvendt sig til hovedvidnet professor og

institutleder Peter Kemp fra Institut for pædagogisk

filosofi, DPU, med henblik på at få sagen opklaret.

67-årige Peter Kemp har nemlig ikke alene været

øjenvidne til 68-oprøret. Han har også studeret og

beskrevet det engagerede menneske. I 1973 blev

han således dr. theol. fra Københavns Universitet på

afhandlingen Théorie de l'Engagement. Anden del

foreligger i en dansk version – Engagementets

poetik – fra 1974. 

Her følger afhøringen af Peter Kemp: 

Tilfredshed er ikke farlig

Hvordan forholdt du dig til 68'ernes oprør?

»Mit liv starter før 1968. I 1955 blev jeg som 18-

årig student. Og samme år skrev den kulturradikale

lektor Elias Bredsdorff en kronik i Politiken. I den be-

klagede han sig over, at ungdommen ikke engage-

rede sig tilstrækkeligt i partipolitik. Det reagerede jeg

på ved at skrive en modkronik – Hvorfor skaber i jer

sådan? – i Kristeligt Dagblad. Her gjorde jeg mig til

fortaler for de apolitiske unge. Realiteten var jo, at

der ikke rigtig var noget at interessere sig for i den

hjemlige partipolitik. Heller ikke dengang. Vi unge

var stort set tilfredse med den daværende sam-

fundsorden. Der var ikke rigtig noget farligt ved den.

Snarere noget glædeligt. I kronikken gav jeg også

udtryk for, at jeg mente, at der ikke var problemer i,

at det komplicerede samfundsmaskineri blev styret

af dem, der har forstand på det. Det vil sige de sag-

kyndige, de professionelle politikere og eksperterne.

Det er nok en lidt farlig holdning at indtage i dag.

Men mit hovedsynspunkt var altså, at der ikke var

grund til at fælde flere tårer over ungdommens lige-

gyldighed over for partipolitik. Snarere var der grund

til at glæde sig over, at ungdommen interesserede

sig for udenrigspolitiske forhold. Øst-Vest problema-

tikken var værd at engagere sig i dengang. På en

måde kan man trække en parallel til i dag. Heller

ikke i dag fænger det politiske spil, der foregår i fag-

politiske nationale kredse. Men det gør det interna-

tionale. Den kosmopolitiske interesse for, hvordan vi

lever med andre kulturer, bringer os ud af vores na-

tionale navle-beskuen. Min egen øjeblikkelige inter-

esse for verdensborgeren skal også ses i det lys.« 

Men var din afhandling Théorie de l'Engagement

i kølvandet på 68-oprøret ikke et forsøg på at forstå

tænkningen bag denne generations politiske enga-

gement?

»Egentlig ikke. I Paris i 1960'erne læste jeg om

Jean-Paul Sartres forståelse af det eksistentielle en-

gagement i hans værk Væren og Intet. Og samme

Sartre forsøger senere i bogen Critique de la raison

dialectique at forene eksistentialisme og marxisme.

Grundlæggende er denne bog udtryk for en anarki-

stisk samfundskritik med det formål at skabe mest

mulig frihed for den enkelte. På den måde var Sart-

res tankegods ikke særlig vanskeligt at passe ind i

oprøret. Men min afhandling handler ikke om det

politiske engagement, men om det eksistentielle.

Den er hovedsagelig inspireret af filosoffen Paul

Ricæur, der på det tidspunkt skrev en bog om viljen.

Egentlig er min afhandling om engagement en

efterligning af denne. Og måske hænger min eksi-

stentielle fokusering også sammen med, at jeg ikke

forstod den politiske protest i Frankrig i slutningen af

60'erne. På den ene side var der ingen tvivl om, at

der var særlige betingelser for ungdomsoprørene

rundt om i de forskellige lande. John Kennedy blev

dræbt i 1963 og hans bror Robert Kennedy i 1968.

Begivenheder som disse gjorde et voldsomt indtryk

af, at verden ikke var så stabil, som vi gik rundt og

troede. På den anden side kunne jeg altså ikke for-

stå de åndssvage oprørske franskmænd. Hvorfor var

de så vrede på de Gaulle? Hvorfor kunne de ikke

holde ham ud længere? I dag kan vi konstatere, at

oprøret i 1968 var udtryk for, at vi var trætte af pro-

fessorvældet på universiteterne. Og at vi troede på,

at vi kunne forbedre samfundet og demokratiet. Det

var vel heller ikke helt forkert. Men heller ikke helt

rigtigt. Engagementet i den marxistiske ideologi var

på mange måder med til at forhindre oprørerne i at

se de reelle problemer og deres størrelsesorden.

Det hele skulle bare laves om. Det hele var noget

skidt. Det var på mange måder en overreaktion.

Drømmeri.«

1968-generationens engagement var tydeligt for enhver. Men hvor finder man politisk engagerede

mennesker i dag? Ifølge professor og institutleder Peter Kemp fra Institut for pædagogisk 

filosofi, DPU ligger udfordringerne ikke i den hjemlige partipolitik, men i det 

internationale. Sådan var det i 1968, og sådan er det fortsat.

Engagement handler om at pantsætte 

Vi troede, at vi kunne forbedre samfundet
og demokratiet. Det var ikke helt forkert.
Men heller ikke helt rigtigt..
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Fleksibel trofasthed

Det lyder som om, du taler om, at det ideelle enga-

gement handler om en balance mellem for meget

og for lidt engagement?

»Mennesket er engageret per natur. Mennesket er

nemlig en vilje. Det vil sige et væsen, der kan enga-

gere sig. Det konkrete engagement kan så variere.

Når nogle synes, at folk engagerer sig for lidt, kalder

vi dem for dovne. Men man kan sagtens være doven

i én sammenhæng og stærkt engageret i en anden.

Jeg tror imidlertid, at det er væsentligt at gøre op-

mærksom på, at engagement handler om at sætte i

pant. Og det, man pantsætter, er ikke nødvendigvis

en ting. I stedet for en ting kan man sætte eller give

sit ord, idet man lover at binde sig til noget. Hvorfor

gør man det? For at få identitet. For at være den

samme. Engagement handler om en subjektive-

ringsproces. I min afhandling forholder jeg mig til

det enkelte menneskes engagement. Jeg forsøgte at

analysere Adam uden Eva. Men jeg blev heldigvis

klogere. Og det blev derfor også klart for mig, at en-

gagement altid er et led i et fællesskab. Hvis man

sætter sig i pant, så handler det om at sætte sig i

pant over for andre. Ellers giver det ikke mening. 

Og er det aktuelle problem, at vi er for fleksible og

selvoptagede af vores egne skiftende projekter? Det

vil sige, at der er for lidt trofasthed – og dermed for

lidt engagement – i forhold til én sag? Er din tanke

om engagement håbløst umoderne?

»Kun at tænke på at udvikle sin næste kompe-

tence. Kun at have nok i sig selv og sin selvdannelse

er meningsløst. Man må gøre sig klart, at identitet

Mennesket er engageret per natur.
Mennesket er nemlig en vilje. Det vil
sige et væsen, der kan engagere sig.

For veteraner på venstrefløjen er Ernesto Che Guevara

fortsat symbolet på det politisk engagerede menneske,

der måtte lade livet for sine idéer.
>

FOTO: POLFOTO
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forudsætter evnen til at forholde sig trofast til en sag.

Og sagen er der ikke uden et fællesskab. Hvis man

standser på halvvejen og kun leder efter noget i en

selv, der skal folde sig ud, så får vi en gabende tom

identitet. At lade den ene kompetence og færdighed

afløse den anden er fattigt. Der er forskel på hvilke

planer, man er fleksibel på. Man skal ikke være flek-

sibel i sin livsholdning. Det vil sige, at man skal være

villig til at lytte til andre og ikke påstå, at man har

fundet de vises sten. Vi indgår i fællesskaber og bli-

ver til i kraft af andre, og af at tingene ændrer sig

undervejs. Filosoffen Garbriel Marcel kalder det for

skabende trofasthed.  I politik kan man formentlig

godt have et standpunkt, til man tager et nyt. Men på

det eksistentielle plan har vi brug for grundholdnin-

ger. Her skal omvendelser være sjældne og engage-

mentet vedvarende. Det er en forudsætning for det

gode liv sammen med andre.«

Gode betingelser

Hvordan vurderer du betydningen af de samfunds-

mæssige betingelser for engagerede mennesker?

»Filosoffen Kant sagde, at vi ikke kan forbedre

mennesket, men vi kan forbedre samfundet. Det har

han ret i. Vi kan udvikle det samfundsmæssige. Men

som enkeltvæsen vil mennesket altid være det

samme. Vi har alle – med Kants ord – anlæg for det

gode og hang til det onde. Nogle kan udvikle det ene

mere end det andet. Og nogle gange engagerer

mennesket sig meget. Andre gange for lidt. Vi får

altså ikke lavet menneskene om i sig selv. Det skal vi

heller ikke stræbe efter. Vi skal derimod engagere os

i at forbedre de måder, vi lever sammen på. Ved at

ændre fællesskabet laver vi os om. En anden filosof,

Hegel, siger i sin retsfilosofi, at der er tider i historien,

hvor man som menneske må gå ind i sig selv, da det

ikke lader sig gøre at engagere sig udadtil. Subjekti-

viteten må altså trække sig tilbage. Hvis man var ung

i tredivernes nazi-Tyskland, kan man finde eksempler

på, at det var tilfældet. Og i dag kan der da også være

amerikanere, der ser sig nødsaget til vælge samme

strategi i forhold til det amerikanske engagement i

Irak. Men generelt må jeg sige, at der efter 2. ver-

denskrig har været relativt gode betingelser for et

udadrettet engagement. Vi har gode betingelser for

engagement. Det vigtigste er at værne om dem og

udvikle dem.« 

Vi bringer en meddelelse: Asterisk-politiet har afslut-

tet eftersøgningen af de engagerede mennesker.

Ved Peter Kemps hjælp er nogle af dem fundet i god

behold på vej ud i et kosmopolitisk engagement. Og

i øvrigt har resten gode betingelser for at være enga-

gerede. y

Claus Holm

Asterisk-politiet

clho@dpu.dk

Peter Kemp

Professor og institutleder

ved Institut for pædagogisk filosofi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Peter Kemp udgav i 1972 bogen Ungdomsoprørets

filosofi og i 1974 Engagementets Poetik og Engage-

mentets Patetik.

Han er i øjeblikket engageret i spørgsmålet om den

klassiske idé om verdensborgeren som pædagogisk

ideal. Idéen søges opdateret i sammenhæng med de

globale problemer; den finansielle globalisering, van-

skelighederne for gennemførelsen af en bæredygtig

udvikling, sameksistensen mellem nationer og kul-

turer, m.m. 

Ordet engagement betyder oprindelig pantsætning;

‘gage’ vil sige ‘pant’, og ‘engagere’ vil sige ‘sætte i

pant’. Det man pantsætter behøver ikke at være en

ting. Man kan i stedet for en ting give sit ord, idet

man lover et eller andet. Engagerer man sit ord, enga-

gerer man derved sig selv. Og deraf kommer udtryk-

ket at engagere sig i betydningen: at binde sig til

noget eller nogle. 

Kilde: Engagementets poetik, Peter Kemp, 1974.

Identitet forudsætter evnen til at forholde
sig trofast til en sag. Og sagen er der ikke
uden et fællesskab.

>

Engagement handler om at pantsætte
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Piger vil lære om sundhed

Skoleelevers interesse for
naturvidenskab er præget af
store kønsforskelle. Piger inter-
esserer sig for sundhed, mens
drenge går op i teknologi. I sko-
len rammer undervisningen i
naturfag ofte forbi pigernes
interesser. Derfor oplever de
undervisningen som kedelig og
uvedkommende. 

Det er nogle af konklusionerne
i en undersøgelse gennemført af
Forskningsenhed for Naturfags-
didaktik ved Danmarks Pædago-
giske Universitet blandt 538
danske elever fra 30 danske
skoler.

Besvarelserne er de første re-
sultater fra den danske del af
ROSE-undersøgelsen (Relevan-
ce of Science Education). 

Undersøgelsen viser, at 15-
årige drenge og piger i skolen
har meget forskellige interesser
inden for naturvidenskab, tek-
nologi og naturfag. Pigerne vil
gerne lære om sundhed, helse,
kropskultur og naturvidenska-
bens grænseland. Drengene vil
gerne lære om fysikkens dra-
matiske aspekter og om tekno-
logiens tekniske sider. 

Faktisk er der på 2/3 af de
108 spørgsmål en så stor for-
skel, at man statistisk set kan
kalde den for markant. 

Ifølge projektleder på den
danske del af ROSE, lektor Hen-
rik Busch fra DPU, viser under-
søgelsen, at der er langt igen,
før naturfagene i skolen ople-
ves som væsentlige og ved-
kommende for et stort flertal af
eleverne. 

Læs mere på www.dpu.dk/rose

17 nye forsknings-
rapporter om 
medier og it i 
folkeskolen

DPUs forskningsprogram Me-
dier og IT i Læringsperspektiv
har netop offentliggjort 17 rap-
porter i forbindelse med
Undervisningsministeriets 340
millioner kroner store  satsning
på medier og it i folkeskolen
(ITMF). Rapporterne er
resultatet af en række forsk-
ningsprojekter, hvor den pæda-
gogiske anvendelse af medier
og it står i centrum. Projekterne
er gennemført i perioden
2003-2004 og sætter bl.a. fokus
på følgende emner:

• Den virtuelle skole 
• Digitale medier i fremmed-

sprogspædagogik 
• Nye rum og digitale medier 
• Digital portefølje 
• Digitale medier og naturfags-

pædagogik 
• Lærerkompetencer i en 

digital kultur 
• Æstetiske medieressourcer.  

Forskningsrapporterne er gratis
og kan hentes her:
www.dpu.dk/itmf 

Vejledning og
langtidsledige 

I september 1992 begyndte 15

langtidsledige kvinder på et seks

ugers vejledningskursus i Viborg

Amt. Et af utallige kurser for ledi-

ge i en periode hvor arbejdsløs-

heden toppede i Danmark. 

Det særlige ved netop dette

vejledningskursus er, at forsker

ved Danmarks Pædagogiske

Universitet Lise Lund siden har

interviewet 13 af deltagerne til

en ph.d.-afhandling om vejled-

ning og realisering af handlings-

planer.

Afhandlingen ‘Vejledning og

realisering af handlingsplaner –

i et biografisk perspektiv’ stykker

en mosaik af skæbner og livsfor-

løb sammen, hvoraf det blandt

andet fremgår, at 9 ud af 13

deltagere i løbet af de 10 år har

haft kontakt med arbejdsmarke-

det i form af ustøttet arbejde.

6 af kvinderne var tilknyttet ar-

bejdsmarkedet på interviewtids-

punktet.

Selv om afhandlingen viser, at

kurset hjalp deltagerne videre,

siger Lise Lund, at det kunne

være interessant at vide, hvad

vejledning på et endnu tidligere

tidspunkt kunne have betydet.

»Fælles for mange af kursusdel-

tagerne er historien om, at de

ikke har været strategisk rettet

mod en bestemt uddannelse

eller erhverv. De har ladet tilfæl-

det råde frem for at planlægge

og målrette. Et liv som langtids-

ledig planlægger man ikke. Det

kommer bare«, fortæller Lise

Lund.

N
Y

T

ITMF-PROJEKTER UNDERSØGELSE UDGIVELSER 13

Antologi om miljø og pædagogik

Samarbejde mellem skolen og eksterne aktører er blevet en
stadigt mere almindelig del af undervisningen. Der er mange
muligheder og visioner knyttet til samarbejdet – men også
mange problemstillinger, forbehold og udfordringer, her-
under: 

Antologien ‘Samarbejde om bæredygtig udvikling’ fra
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag handler om
samspillet mellem miljøområdet og miljøpædagogik. Anto-
logien er et resultat af et samarbejde mellem Faggruppen
for Bæredygtig Udvikling ved Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) og Forskningsprogram om Miljø- og sundhedspæda-
gogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).

Artiklerne i antologien er redigeret af Monica Carlsson og
Birgitte Hoffmann, og den berører blandt andet borgerens
rolle på energiområdet, metoder til udvikling af bæredygtig-
hed og energiselskaber og græsrødders position i folkesko-
lens energiundervisning.

Bogen har til formål at udfordre til debat, eftertanke, visio-
ner og udvikling vedrørende dialog og samarbejde mellem
skole og eksterne aktører. Dermed har den også relevans 
for personer med interesse for demokratisk dannelse, 
autenticitet i undervisningen og skolens relationer til 
eksterne aktører.

‘Samarbejde om bæredygtig udvikling. Perspektiver på
samarbejde mellem skole og eksterne aktører’. Af Monica
Carlsson og Birgitte Hoffmann (red.) 190 sider. Danmarks
Pædagogiske Universitets Forlag.

PH.D-AFHANDLING 13
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Et altid lige elsket hadeobjekt

Alle ved, hvordan den perfekte forelæsning ser ud. Den består af velforberedte undervisere, opmærksomme

studerende, elegante jokes og provokerende spørgsmål. Alligevel kommer akademiske forelæsninger ofte til 

at handle om alt det, som ikke fungerer, skriver Orvar Löfgren, professor i etnologi ved Lunds Universitet.

What's the use of lectures? hed en debatbog, der udkom for nogle år siden. Jeg

husker ikke indholdet, men omslaget indeholdt en klassisk indledning om fore-

læsningsnoter. Først et par ambitiøse linier med klokkeslæt, dato og tema, der-

næst nogle stikord, som udvikler sig til mere ligegyldige tegninger, streger og

kruseduller...  Samtidig med at opmærksomheden med dagdrømmens hjælp

flød ud af forelæsningssalen, blev papiret bare tomt. 

Ja, ‘what's the use of lectures’? Forelæsningens mikroklima og egen dramatik

er et tema, der har interesseret Billy Ehn og mig i et studie af universitetets hver-

dagskultur og følelsesliv. (‘Hur blir man klok på universitetet?’, Studentlitteratur:

Lund 2004).

At forelæse er en forfængelig beskæftigelse. På vej ud fra forelæsningssalen

mærker man med det samme, om præstationen lykkedes eller ej. Man vil jo så

gerne være en succes og få gang i en livlig diskussion. Men ofte sker det ikke.

Stemningen daler, og man begynder desperat at lede efter gamle tricks, hæver

stemmen og fortæller, ‘at jeg nu skriver tre meget vigtige spørgsmål på tavlen’,

bare for at få de studerende til at skrive i kollegieblokken i stedet for at lave

kruseduller. Man prøver med sjove indfald og charme, men nogle gange får det

bare modviljen til at vokse. Måske skulle man have været bedre forberedt, be-

væger man sig ikke på rutinens afgrund?

Visse dage er bare vidunderlige. Formiddagslektionerne gik som en dans, de

studerende var skarpe, diskussionen tog pludselig fart, der var mange tindrende

blikke. Man føler sig som en rigtig universitetslærer. Yndlingsstudenterne og de

gnavne modstandere identificeres. Den dér mand, som altid kommer med pran-

gende indlæg om hvad som helst. Den dér kvinde stirrer surt på mig hele tiden.

Hvordan skal jeg bære mig ad for at få hende til at trække en lille smule på smi-

lebåndet? Stemningen i forelæsningssalen er altid skrøbelig og kan skifte uden

varsel. Hvorfor fniser nogle bagerst i lokalet, er det noget, jeg har sagt eller gjort?

Andre gange kan man mærke, at det er umuligt at få publikum med sig. Er det

dem eller mig, der er noget galt med?

Forelæsningens former skifter fra epoke til epoke, fra miljø til miljø, den har sin

skiftende scenografi, dramaturgi og ikke mindst koreografi. ‘Har du ikke nogle

overheads’, blev min etnologkollega for nogle år siden spurgt, da hun skulle fore-

læse på en lægekongres. Nej, det havde hun ikke, og det viste sig at være en stor

fejltagelse. Alle andre oplægsholdere havde en hel stak overheads med sig, og

bagefter opdagede hun, at mange af tilhørerne spekulerede over, om det, hun

præsenterede, var rigtig videnskab, når der ikke var en eneste overhead. Fore-

læsningsteknikker udsættes for hurtige modeskift. Omkring årtusindeskiftet

2000 slog PowerPoint-præsentationen igennem i visse dele af den akademiske

verden. Søndag aften sad universitetslærere og klippe-klistrede foran skærmene

og eksperimenterede med heftige baggrundsmønstre, lækker grafik og bevæge-

lige pile. Hvordan skulle man sammenfatte sit budskab i de nu obligatoriske seks

‘bulletpoints’? 

Enhver anskuelighedsteknik skaber sin egen genre med særlige begrænsnin-

ger. PowerPoint udviklede andre rytmer og en egen æstetik, som mere eller min-

dre ubevidst omskabte den traditionelle formidlingskunst. Nu begyndte forelæs-

eren at vende sig bort fra publikum og stirrede som forhekset på com-

puterskærmen, hvor hendes eller hans teater blev oprullet, og stikordene fik liv.

Den mundtlige fremstilling har sine egne tekniske traditioner, som skifter mel-

lem universitetsmiljøerne. En del humanister koketterer med deres tekniske

mangler ‘kridt og karisma er nok for mig’, men det er slående, at man bruger så

stor energi på at tage afstand fra andres brug af teknikken. 

»Så du hvor klodset han lagde et stykke papir over overheaden for at gå fra det

ene punkt til det næste? I visse kredse er det helt forkert at komme anstigende

med PowerPoint, i andre miljøer er det en grov undladelsessynd ikke at gøre det.

Der findes masser af stridende subkulturer i den akademiske verden.

Amerikanske forskere er trænede i hurtigt at mumle sig igennem et fore-

læsningsmanuskript, og de bliver altid lige overraskede over, at tiden ikke synes

at række. Pludselig øges tempoet, afsnit springes over, sveden driver. 

Til sammenligning er den skandinaviske forelæsningsteknik kendetegnet ved

informalitet, improvisation og kontakt til publikum. Men også her findes en rig

flora af præsentationsformer. Nogle forelæsere er nødt til at stå op, uanset om

der er en talerstol eller ej. (Jeg husker den desperate latter på loftsrummet, som

opstod, da vi en dag fik en gæsteforelæser, der fortvivlet konstaterede, at uden

talerstol kunne han ikke optræde.) Andre ønsker at sidde ned, på stole eller lidt

mere nonchalant på hjørnet af bordet.

De fleste kæmper en ulige kamp med elektronikken. Akademiske forelæsnin-

ger handler ofte om alt det, som ikke synes at fungere. Hvordan tænder man for

mikrofonen, hvorfor sætter mørkelægningsgardinerne sig fast midtvejs, er der

ikke nogen, som ved, hvordan man udskifter pæren på overheadprojektoren?

Man leder efter en betjent, mens en studerende med teknisk snilde bliver kaldt

frem for at assistere. I disse øjeblikke afsløres de blandede følelser til teknisk per-

fektionisme, som fortsat findes mange steder.
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En læge fortæller, at teknikken hele tiden komplicerer tilværelsen. Hans første

professor tilhørte kategorien af vandrende forelæsere, og han havde derfor an-

skaffet sig en mikrofon med lang ledning. Efterhånden bevægede auditoriets op-

mærksomhed sig fra hans fremstilling til fodarbejdet, hvor længe kunne han be-

væge sig frem og tilbage langs podiet uden at snuble over ledningen? 

Bagefter kunne ingen huske de forskellige elementer i hans fremlæggelse.

Vi ved alle, hvordan den perfekte forelæsningsseance ser ud, vi møder den i

håndbøgerne og fantaserer om den. Ind kommer forelæseren, velforberedt og

udstyret med et overbevisende manuskript, som hun kender så indgående, at

hun kan elaborere frit. Forelæsningen flyder elegant, den røde tråd er tydelig,

med jævne mellemrum suppleres flowet med provokerende spørgsmål eller ele-

gante jokes. De studerende skriver som gale og vifter ivrigt med hænderne, når

chancen byder sig. Der er højt til loftet og en vibrerende energi. Forelæseren ud-

stråler tryg autoritet, og hun er så selvsikker, at hun er åben for tvivl og spørgs-

mål. Hendes tryghed forplanter sig til salen.

Virkeligheden er gerne en anden. »Du må springe ind og tage nogle fore-

læsninger på B-kurset«, siger studielederen træt. Der er gået kludder i det igen.

Hjem til forelæsningsskafferiet, harddisken og stakken med gamle forelæsninger.

Hvad kan man skrue sammen, nu skal der klippes og klistres med brudstykker fra

gamle artikler og stof fra en tidligere forelæsning. Hurtigt tjekker man pensumli-

sten, og ud af printeren kommer et forelæsningsmanuskript, som giver et falsk

billede af helhed og sammenhæng. Dårligt forberedte forelæsninger bestående

af sammenbragte brudstykker sminkes med et elegant flow, og at vi overkommu-

nikerer vores autoritet. Vores evner skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og

det er interessant at registrere, hvordan denne position forplanter sig til kroppen.

Vi skaber et metaforisk podium, selv når vi sidder rundt om bordet.

I forelæsningssalen kan man se, hvordan magt- og modstandskampen bølger

frem og tilbage. Rummets klassiske opbygning betyder, at forelæseren befinder

sig i en central position som kommunikerende autoritet. Samtidig giver denne

observationspost mulighed for et panoptisk blik, så man kan iagttage og samle

information om de studerende. Hvordan reagerer de på mit budskab, hvem kom-

mer altid for sent, roder med sine ting, virker useriøs og uopmærksom? 

Denne informationshåndtering behøver ikke være bevidst, men den lagres

sammen med andre informationer i kategoriseringen af gode og dårlige stude-

rende. Var det ikke hende, som nikkede istemmende, da jeg sagde noget ualmin-

delig klogt under forelæsningen, har han ikke været fraværende alt for længe?

De studerende stemmer med fødderne, kommer for sent, går før tid, eller bli-

ver væk, de reagerer med gab og nonchalance. Ligesom forelæsere grupperer

studerende i gode og dårlige, bliver forelæserne også grupperet som gode og

dårlige af de studerende. Kolleger rangordner hele tiden hinanden som forskere,

men som lærere rangordnes man først og fremmest af de studerende. 

På et amerikansk universitet, jeg besøgte som ph.d.-studerende var der en ner-

vøs stemning blandt lærerne dagen før, de studerendes offentliggjorde det årlige

katalog med offentlige vurderinger af kurserne. Det fik lærerne til at løbe i galop.

De fleste af os skælver inden evalueringer, selv når de er private. Ind imellem fø-

ler vi os uretfærdigt behandlet og misforståede. Studieleder og studievejledere

må afsætte tid til at trøste lærere.

Der klages tit over, at undervisning altid vurderes lavest i den akademiske ver-

den. Trods nye bestemmelser om opgradering af undervisning og lærernes

pædagogiske kompetencer og trods kravene om pædagogisk uddannelse, hører

nedvurderingen af undervisningen til den akademiske verdens seje grundpiller. 

»Ja, han er ganske vist en populær lærer, men han skriver for lidt...« 

Universitetslærere opdeles i ypperlige forskere eller som lektorer i under-

visningens trædemølle. Det er en kategorisering med lange traditioner.

I Sverige var titlen som docent tidligere den nyuddannede medarbejders meri-

teringsskole på vej mod det hædrende professorat. I docentens kontrakt for de

første seks års ansættelse indgik et krav om en offentlig forelæsningsserie ud fra

et frit valgt emne. I Lund gik der historier om docenter, som sneg sig omkring i

universitetets bygninger og ikke gik ind i salen, før de få tilhørere var blevet så

trætte af at vente, at de var gået hjem. Forelæsninger var bare et nødvendigt

onde, nærmest en hindring mod forskning. 

I dag er det anderledes, men beklagelserne over forelæsningerne som pæda-

gogisk form hører aldrig op. Et altid lige elsket hadeobjekt. Forelæsninger er ikke

en døende form. Men vi bør gøre genren mindre hemmelighedsfuld. Som lærere

tør vi ofte ikke diskutere og sammenligne vores meget skiftende præstationer.

Vores egne fejltagelser gemmer vi væk og lader nye kolleger lære sig samme pri-

vatiserende attitude. Det er måske en bedre idé at se forelæsningen som en

pædagogisk seismograf, hvor mikroklima, magtkampe og gabet mellem ideal og

virkelighed hele tiden udfordres. Af forelæsninger kan man lære sig meget. y

15

Orvar Löfgren er professor ved Etnologiska Institutionen, Lunds Universitet.

Sammen med professor Billy Ehn har han netop udgivet bogen ’Hur blir man klok på universitetet?’
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Terapeuten, pædagogen eller sagsbehandleren 
er en professionel, som ikke kan optræde neutralt
– og det må vi turde erkende. 

FOTO: GET T Y IMAGES



sker kløften mellem terapeut og patient. Egne erfa-

ringer skal være professionelle instrumenter. Det

sker ved at udvikle færdigheder i personlighedsregu-

lering. I at regulere brugen af egne særtræk for at

opnå faglige mål,« svarer Pär Nygren gennem fre-

dagseftermiddagsstøjen på Café Stelling på Gam-

meltorv i København.

Professionelles bedrageri 

Og støj, faglig støj, er nok også, hvad Pär Nygren i

første omgang skaber med sin forskning i professio-

nelle personers handlekompetencer. I to nye bøger

Handlingskompetanse – om profesjonelle personer

og Ideologisk beredskap – Om etikk og verdier i

helse- og sosialfag gør han nemlig op med den tra-

ditionelle adskillelse mellem rolle og person. Hans

opfattelse er, at professionelle – psykologer, lærere,

pædagoger, socialrådgivere etc. – beskæftiget med

mellem-menneskeligt relationsarbejde ikke kan

være værdi- og følelsesneutrale.  

»At forsøge at overbevise en bruger om, at man

ikke lader sig vejlede af følelser og værdier i sin pro-

fessionelle praksis, er bedrageri. Derved prøver man

jo at give indtryk af en virkelighed, som ikke eksiste-

rer. Ved siden af de professionsrelevante kundskaber

og færdigheder, lader man sig altid vejlede af subjek-

tive vurderinger i samspillet med brugeren. Uanset

om man vil erkende det eller ikke. Men vil man ikke?

– ja, så er man en stor risiko for sin bruger,« siger han.

Kan du give mig et eksempel?

»Hvis et fortvivlet barn henvender sig til dig som

pædagog, og det ikke vækker dine empatiske følel-

ser for barnet, så vil det gå dårligt. Ved at optræde

som en slags professionel robot vil det ikke lykkes

dig at trøste barnet. Det er indlysende. Du kan selv-

følgelig også håndtere dine følelser på en uprofessi-

onel måde. Det vil sige en måde, som er i strid med

faglige mål eller etiske værdier. Men uanset hvad

problemet er, så er der en subjektivitet på spil. Man-

gel på erkendelse af det faktum er den største risiko

for dig og din bruger,« forklarer Pär Nygren.

Nygren mod Freud

Sigmund Freuds klassiske model for psykoanalytisk

behandling er prototypen for idealet om følelses- og

værdimæssig neutralitet. Denne idé kom oprindelig

til udtryk ved, at psykologen bogstavelig talt skulle

placeres bag ryggen af patienten for ikke at afsløre

sin mimik og sit kropssprog. Uden for patientens

synsfelt indtager psykologen en passiv og upersonlig

lyttende rolle. For ikke at forstyrre de frie associatio-

ner fra patienten på chaiselongen. Freuds ideal er

blevet fulgt. Først og fremmest inden for humanstisk

orienteret individualterapi. Men også inden for fami-

lieterapi. Alligevel er tendensen i dag en anden. En

»Forestil dig en general, der går hændervridende

mellem sine tropper aftenen før slaget. Forestil dig at

fortælle et alvorligt borderline-tilfælde, at uanset

hvor hårdt hun prøver, kan hun regne med tyve års

terapi, yderligere femten indlæggelser, yderligere ti-

tolv selvmordsforsøg. Forestil dig, at du fortæller din

patient, at du keder dig, er træt, sulten, har luft i ma-

ven, er træt af at lytte eller bare syg efter at komme

ud at spille basketball. Tre gange om ugen spiller jeg

basketball ved middagstid og en time eller to i forve-

jen overvældes jeg af fantasier om hopskud og skru-

ede bolde mod kurven. Skal jeg fortælle patienterne

om den slags?« 

Sådan lyder et uddrag fra romanen Sex, løgn og

psykoterapi skrevet af den amerikanske forfatter og

professor i psykoterapi Irvin D. Yalom. Asterisk kon-

fronterede professor og psykolog Pär Nygren med

spørgsmålet: Skal en terapeut fortælle sin patient

om sine basketball-fantasier? 

»Selvfølgelig ikke. Med mindre han er overbevist

om, at en afsløring af hans pludselige lyst til at spille

basketball vil bidrage til den målsætning med tera-

pien, som han har indgået en kontrakt med patien-

ten om. Det kan godt være, at afsløringen kan bi-

drage til målsætningen. Men normalt er fokus på

patienten og patientens liv og problematik. Ikke på

terapeutens egne følelser i forhold til situationen. Fra

mit eget arbejde som terapeut er det min erfaring, at

man ofte bruger sine egne erfaringer, positive og ne-

gative. For at skabe tillid. Og for at patienten kan

møde en genkendelse hos terapeuten. Det mind-
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Risky business 

Pædagoger kan ikke adskille det personlige fra det professionelle. Tror man, det er muligt, bedrager man sig selv, siger professor

og psykolog Pär Nygren fra Højskolen i Lillehammer i Norge. Han gør i to nye bøger op med den følelses- og værdineutrale 

forståelse af professionelle pædagogers arbejde. Lyder det risikabelt?

At forsøge at overbevise en bruger om,
at man ikke lader sig vejlede af følelser
og værdier i sin professionelle praksis, er
bedrageri.

>
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stigende legitimitet til det personlige engagement

vokser frem. Ja, faktisk pålægger man i stigende om-

fang professionsudøvere at tage udgangspunkt i be-

stemte værdier og følelser. Spørgsmålet er, om Pär

Nygren er en del af et nyt anti-freudiansk ideologisk

projekt. Jeg spørger ham. 

»Min påstand er ikke normativ, men en påstand

om, hvordan det faktisk forholder sig. En sagsbe-

handler på et socialkontor ER en professionel per-

son, der ikke kan optræde neutralt,« svarer han

prompte og fortsætter med at skære igennem al

uklarhed: »Jeg siger ikke, hun bør være værdi- og fø-

lelsesstyret. Men hun ER det. Min pointe er, at det er

et faktum. Vi må turde erkende det. Og derved se på

de etiske og faglige dilemmaer, der pludselig bliver

synlige.«

Ifølge Pär Nygren hænger hans optagethed af for-

holdet mellem profession og person blandt andet

sammen med praktiske erfaringer fra hans arbejde

med de vanskeligste børn og unge og deres familier.

Det vil sige de mennesker, som de fleste professio-

nelle ikke ønsker at arbejde med. Fordi de er for far-

lige og voldelige. Og i den forstand uinteresssante. 

»Min og mine kollegers opfattelse var, at lige

netop arbejdet med disse børn krævede det størst

mulige professionelle, personlige engagement. Og

for mig blev det her tilsvarende tydeligt, at de profes-

sionelle med de længste og formelt set bedste ud-

dannelser og kvalifikationer ofte arbejdede med de

'letteste' børn. Det vil sige med børn, som havde en

social baggrund, der mindede meget om deres

egen. Det betyder, at disse behandlere ikke på radi-

kal vis er konfronteret med deres personlige be-

grænsning. Ikke på samme måde er provokeret til at

blive bevidst om og overskride deres egen bag-

grunds værdier for at hjælpe mennesker, der er helt

anderledes stillet,« fortæller Pär Nygren.

Markedet afslører

Men er kravet om personligt engagement udtryk for

noget grundlæggende nyt? 

»Jeg er ikke så sikker. Måske har der altid været et

indvendigt forhold mellem det professionelle og det

personlige. Måske har det blot i tidligere perioder

tjent de professionelles interesser at fremstille sig

selv som en neutral praksis og rolle. Det passede jo

så godt med et naturvidenskabeligt ideal om neu-

trale beskrivelser af verden. For at erobre status ef-

terlignede man dette ideal. Men med markedssam-

fundets øgede fokus på skræddersyede ydelser

kommer brugerens særegne behov i centrum. Når

det sker, må tjenesteyderen improvisere og bruge

sine personlige særegenheder i professionalismens

navn. Markedets love er ved at udkonkurrere de for-

billeder, som naturvidenskaben tidligere gav os. Det

betyder, at det personlige er sat på dagsordenen på

en helt andet og markant måde. Det tror jeg kan

mærkes. De professionelle ved, at når de lykkes med

deres arbejde, så handler det om, at de også har sat-

set med sig selv som person. Men samtidig oplever

de omkostningerne. De oplever, at arbejdsgiverne

eksproprierer deres personlighed, for at faglige mål

kan nås, « siger Pär Nygren. 

Accept af psykoterapi?

Pär Nygrens forskning i professionelle personer er

koblet til det norske forskningsprojekt »I krydsild

mellem uddannelse og praksisfeltets krav«. Sammen

med et forskerteam har han været i kontakt med

468 professionsudøvere, 122 studerende og 68

lærere inden for social- og sundhedssektoren. Et af

hovedresultaterne er at have synliggjort et dilemma

mellem en systemorienteret professionalisme over

for en brugerorienteret personalisme. Pär Nygren

forklarer: »Der en voksende erkendelse af, at et bru-

gerorienteret personligt engagement er et nødven-

digt og påkrævet arbejdsredskab i disse sammen-

hænge. Men samtidig hersker der en udbredt

bekymring for, hvordan nødvendigheden af at gøre

brug af sig selv praktiseres forsvarligt. Det personlige

engagement er en vanskelig nødvendighed. Vi er ud-

fordret til at finde ud af, hvad der er en legitim brug

af personligheden i professionelle sammenhænge.« 

Kan etiske principper vejlede og beskytte såvel

den studerende som den professionelle mod over-

greb på personen? Eller er vi i en situation, hvor

kravet om personligt engagement og udvikling legi-

timerer brugen af psykoterapi som personligheds-

udviklende metoder?

»Hverken studerendes eller professionsudøveres

personlighed kan beskyttes mod uddannelsens eller

praksis' indflydelse på deres personlighed. At gen-

nemgå en professionsuddannelse udvikler din per-

Min påstand er ikke normativ, men
en påstand om, hvordan det faktisk
forholder sig.

>

“Det personlige engagement er en vanskelig nødvendighed.
Vi er udfordret til at finde ud af, hvad der er en legitim brug
af personligheden i professionelle sammenhænge.”

Risky business
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Pär Nygren

Psykolog og professor 

Højskolen i Lillehammar i Norge 

Tiltræder stilling som gæsteprofessor ved Danmarks

Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk

psykologi 15. december 2004. 

Forfatter til bøgerne Handlingskompetanse – Om

profesjonelle personer og Ideologisk beredskab – om

etikk og verdier i helse- og sosialfag, der er skrevet

sammen med Halvor Fauske. Bøgerne er udgivet i

2004 af Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hvad engagerer dig?

»Jeg er ikke alene engageret i mit arbejde. Jeg elsker

også at køre stærkt i min Audi TT roadster 236 HK –

blandt solsikker i Italien og Frankrig,« siger Pär

Nygren. For øvrigt kan redaktionen oplyse, at sociolo-

gen Anthony Giddens sportsvogn er langsommere

end Pär Nygrens. 

sonlighed. Uanset om det er et eksplicit mål eller

ikke. Og i det omfang professionsudøverens brug af

særegne træk ved bestemte dele af personligheden

har afgørende betydning for en faglig målopnåelse,

må der selvfølgelig skabes muligheder for at udvikle

disse dele af den professionelle kompetence. Men

de gængse former for psykoterapi er designet til an-

dre former for forandringsprocesser. Derfor bør de

ikke importeres som midler til personlighedsudvik-

ling i uddannelsessammenhænge. Der udestår me-

gen forskning om professionsudøvelse inden for de

relationsbaserede professioner, før vi ved tilstrække-

ligt til, at vi kan udvikle træningsprogrammer på

dette område,« siger Pär Nygren. 

Åbenhedens etik

Ifølge Pär Nygren kan vi imidlertid træne studerende

og professionelle på andre og mere indirekte per-

sonlighedsudviklende måder. Det vil sige træne stu-

derende i de nødvendige teorier og færdigheder, der

kræves for, at de i deres professionelle praksis kan

deltage i og lede de værdimæssige forhandlinger,

der ligger bag det, han kalder de professionelle prak-

sisfællesskabers ideologiske platforme. Platforme,

som både vejleder og legitimerer praksis i konkrete

kontekster. For Pär Nygren betyder det to ting. 

»For det første kommer formelle og officielle eti-

ske retningslinjer ikke dumpende ned fra himlen og

redder os. De opstår derimod som resultat af for-

handlinger om værdier og ideologier i praksisfeltet.

Værdierne bliver derefter suget op og filtreret ind i

statslige og professionelle systemer. Det studie af

professionsudøvernes ideologiske handlebered-

skab, jeg har lavet samme med Halvor Fauske (se

faktaboks), viser, at det er på den måde, værdierne

får en universel gennemslagskraft i forhold til prak-

sis. For det andet viser studiet, at der kontinuerligt

opstår nye ideologiske platforme lokalt. Og måden

at afgøre legitimiteten af deres indhold på er at sikre,

at de forhandlinger, som skaber platformene, er

åbne og demokratiske. Jeg tror, filosoffen Jürgen Ha-

bermas idé om en demokratisk diskursetik kan vej-

lede os her. Fordi værdiers indhold aldrig reelt kvali-

tetssikres fra et objektivt ståsted. Men processerne,

som udvikler værdier, kan og bør kontinuerligt un-

derkastes bestemte krav om åbenhed og indsigt. Jeg

taler altså for træning og uddannelse i åbne forhand-

linger med sine kolleger og brugere om de værdier,

der skal vejlede det professionelle arbejde. Netop

sådanne forhandlinger stiller krav om begrundelse

for, hvordan man håndterer egne mere eller mindre

private værdier i professionelle sammenhænge. For-

handlingerne om kollektivt forpligtende professio-

nelle ideologiske platforme vil altid involvere de bag-

vedliggende personlige følelser og værdier, som vi

vurderer vores omverden og medmennesker ud fra,«

siger Pär Nygren. y

Claus Holm

clho@dpu.dk

Tidligere har det måske tjent de profes-
sionelles interesser at fremstille sig selv
som en neutral praksis og rolle.
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Spørg undervisere, pædagoger, mødre eller fædre,

ja hvem som helst, der har med andre mennesker at

gøre. Hvornår oplevede du sidst en doven person

eller doven gruppe af mennesker? De fleste vil nok

hurtigt danne tydelige billeder på nethinden af ugi-

delighed og ladhed. 

For eksempel har de fleste undervisere prøvet at

stå over for en uengageret forsamling og set fraværet

i deres øjne. Eller rettet opgaver, hvor besvarelserne

emmede af et minimum af engagement.

Dovenskab kan optræde i afskygninger som per-

manent ugidelighed, manglende lyst at begynde på

en kedelig opgave eller som et behov for at holde et

tiltrængt frikvarter.

Trods hverdagens eksempler er det alligevel sjæl-

dent, at man i den pædagogiske verden tager ordet

dovenskab i sin mund. Søger man i bøger og fagtids-

skrifter i Danmarks Pædagogiske Biblioteks righol-

dige bestand finder man stort set intet på skrift om

dovenskab, og de fleste bidrag viser sig at være

mindst 50 år gamle.

Asterisk har spurgt professor og institutleder Niels

Egelund fra Institut for pædagogisk psykologi ved

DPU, om han kan forklare dovenskabens fravær i

pædagogikken. Han siger, at han godt kan nikke

genkendende til, at dovenskaben er ikke-italesat i

den pædagogiske verden.

»Når jeg er ude at besøge skoler, bruger lærerne

aldrig ordet dovenskab. De bruger ord som umotive-

ret, uengageret, urolig og uopdragen i deres beskri-

velse af elever, som er forstyrrende for undervisnin-

gen. Når man i den pædagogiske verden viger

udenom at tale om dovenskab, tror jeg, det er fordi,

man har en iboende holdning om, at alt skal gøres

med det gode. Man ønsker ikke at tale om doven-

Mangler magtmidler

De sidste, der seriøst har diskuteret, hvad der var

bedst, belønning eller straf, var behavioristerne, som

med Pavlov og Skinner og deres dyreforsøg fra første

halvdel af 1900-tallet gik meget bogstaveligt til

værks – og i øvrigt pegede på straffens mulige nega-

tive følelsesmæssige effekter. Straf og konsekvens

kom i skammekrogen.

»I dag opleves problemet imidlertid at være, at

lærerne ikke har magtmidler over for dovne elever.

Vi håber, at hvis man bare skaber motivationen, så

skal eleverne nok gøre det, vi ønsker. Problemet op-

står, når det ikke lykkes at motivere, så har lærerne

begrænsede handlemuligheder, fordi pædagogik-

ken er baseret på en tro på, at mennesket altid kan

motiveres gennem det gode. Det er derfor, at det gi-

ver en masse negativ omtale i aviserne, når en århu-

siansk skoleleder bortviser en elev, og en køben-

havnsk skoleleder sætter en elev i skammekrogen,«

siger Niels Egelund. 

Dovenskab som dyd

Når alt dette er sagt, understreger Niels Egelund, at

dovenskab, og det der ligner, ofte har en rimelig for-

klaring, som den dygtige lærer eller pædagog kan

spørge ind til.

»Hvis elever virker sløve, kan det være, fordi de

ikke forstår meningen med undervisningen. Måske

har de travlt med andre ting i fritiden. Måske har de

det svært derhjemme. Måske er undervisningen for

svær. Dovne elever kan med andre ord have mange

gode grunde til at være fraværende. Heldigvis går de

fleste mennesker op i et eller andet. Der er ikke

særligt mange, der er dovne hele tiden«. 

Ifølge Niels Egelund har dovenskab en række ind-

skab men foretrækker at fokusere på mere positivt

ladede begreber som motivation, lyst og engage-

ment,« siger Niels Egelund

Da dovenskaben forsvandt

Ser man historisk på det, er dovenskab ifølge Niels

Egelund forsvundet fra pædagogikkens begrebsver-

den nogenlunde samtidig med, at man holdt op

med at diskutere, om mennesket inderst inde er et

ondt eller godt væsen. 

»Fra Platon og Aristoteles og indtil for 200 år siden

har filosoffer diskuteret, hvad der driver mennesket.

For eksempel mente filosoffen Thomas Hobbes i det

17. århundrede, at mennesket var selvisk, dyrisk og

destruktivt. Derfor mente Hobbes, at mennesket

måtte underkaste sig en monark med et absolut her-

redømme, hvis man skule undgå kaos. I det samme

århundrede talte en anden filosof, John Locke, for, at

mennesket er fredsommeligt og positivt af natur, og

at vi skal indrette samfundet med parlamentarisk

styre. Ligesom debatter tilbage til Platon og Aristote-

les repræsenterer Locke og Hobbes to modstridende

anskuelser af menneskets natur. Da psykologerne

omkring århundredeskiftet kom på banen introduce-

rede de begrebet hedonisme, hvilket vil sige, at vi fo-

retrækker at gøre ting, som er behagelige for os

selv,« siger Niels Egelund.

Dovenskabens væsen

I den pædagogiske verden taler
man ikke om dovenskab, men
foretrækker at fokusere på mere
positivt ladede begreber som
motivation, lyst og engagement.

>



I den pædagogiske verden har dovenskaben mange navne: Umotiveret, uengageret eller uambitiøs.

Men dovenskab bliver sjældent kaldt ved sit eget navn. Faktisk er dovenskab stort set forsvundet

fra det pædagogiske begrebsapparat. Asterisk har spurgt professor Niels Egelund hvorfor.
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Dovenskab kan have en rimelig forklaring, som den dygtige lærer eller
pædagog kan spørge ind til. Men problemet for moderne pædagogik er
troen på, at mennesket altid kan motiveres gennem det gode. Det
begrænser handlemulighederne, siger Niels Egelund.

FOTO: GET T Y IMAGES
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lysende fordele. Dovenskaben er nemlig en velegnet

mekanisme til at økonomisere med sin energi. Den

sikrer, at vi prioriterer væsentligt fra uvæsentligt. Den

giver et frikvarter for travle børn og voksne, eller ska-

ber tiltrængt afslapning eller søvn for den trætte.

Med andre ord kan dovenskab ofte være en dyd.

»Man kan sammenligne det med en batteridrevet

bærbar computer. Hvis man ikke skriver på den, går

den i dvale efter et stykke tid, fordi den har registre-

ret, at den ikke behøver være tændt. Når jeg har brug

for at arbejde på computeren igen, har den sparet

noget af energien ved at have været i dvale. På

samme måde er det smart, at mennesker sparer

krudtet til de situationer, hvor de skal yde en særlig

indsats.«

Kan altid yde mere

Mens man på arbejdsmarkedet sjældent forlanger,

at ufaglærte skal tænke på deres profession uden for

arbejdstiden, forholder det sig anderledes for andre

grupper. Det gælder for eksempel uddannelsessek-

toren. Blandt skoleelever, studerende, undervisere

og forskere er det en del af kulturen, at det, man

præsterer, altid kan gøres bedre. Den studerende

kan afsætte mere tid på at dygtiggøre sig, undervi-

sere kan forberede sig bedre, og forskerne kan sætte

sig højere mål.

»Hvis en elev ærligt indrømmer, at han kun har

ydet en minimumsindsats, får han ikke ros af sin

lærer. Som elev kan man altid gøre det lidt bedre, og

derfor opfattes dovenskab ikke som noget særligt

positivt. Men samtidig må man erkende, at det er en

kæmpe belastning at vide, at man altid kan gøre det

endnu bedre. Derfor er det fornuftigt nok, at stude-

rende, undervisere og forskere nogle gange er til-

fredse med blot at opfylde minimumskravet. I nogle

af de opgaver, jeg har, yder jeg for eksempel kun det,

der kan forlanges af mig. Jeg er jo i den heldige situ-

ation, at jeg har så meget at lave, at jeg er nødt til at

gå lettere hen over nogle ting for at yde mere i      -

andre sammenhænge. Men hvis jeg brugte den tid,

jeg havde sparet, på at sove til middag her på konto-

ret, så er det klart, at det ville vække postyr.«

Flyvemaskiner og blækregning

Niels Egelund fortæller, at han som skoleelev faktisk

var umanerligt doven frem til fjerde mellem. Han la-

vede sjældent lektier, og hvis han skulle lave blæk-

regning, skrev han det af fra en kammerat.

»Lektier var noget, jeg læste i frikvarteret før timen,

og hvis man var lidt kvik, kunne man regne ud, hvor-

når det var ens tur til at blive hørt. Jeg gik op i mange

andre ting, for eksempel flyvemaskiner, som jeg syn-

tes var mere interessante end skolens undervisning.

Men da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være sko-

lelærer, opdagede jeg, at jeg skulle have meget

højere karakterer for at komme ind på seminariet.

Jeg lejede en lærerstuderende i 10 timer, og man

skulle tro, det er løgn, men på ti timer lærte hun mig

at skrive stil, sætte kommaer, og hvordan man reg-

ner ligninger med to ubekendte. 10 timer det var det

hele. Til eksamen fik jeg en bedre karakter, men det

tog mig faktisk et halvt år at overbevise læreren om,

at jeg faktisk havde skiftet stil. Så jeg har været utro-

ligt doven, fordi jeg syntes, det var så uendeligt ke-

deligt at gå i skole. Og det var det også dengang.

Sådan er det dog heldigvis ikke altid mere – i hvert

fald ikke i en børnecentreret og differentieret under-

visning« y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Niels Egelund

Professor og institutleder 

Institut for pædagogisk psykologi ved DPU

Hvis vi skaber motivationen, skal
eleverne nok gøre det, vi ønsker.

Lektier var noget, jeg læste i frikvarte-
ret før timen, og hvis man var lidt kvik
kunne man regne ud, hvornår det var
ens tur til at blive hørt.

Dovenskabens væsen

>
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Nyheder

Forlaget for pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

Læs mere: www.dpu.dk/forlag

Køb direkte: www.dpb.dpu.dk – bogsalg@dpb.dpu.dk

Specialpædagogisk praksis 
– indspil og udspil
Niels Egelund (red.)
ISBN 87 7613 075 4  •  208 sider •  Pris: 225,- kr.

Nyt syn på børn og børnehavepædagogik?
Hans Vejleskov (red.)
ISBN 87 7613 084 3  • 122 sider •  Pris: 195,- kr.

Introduktion til bevidstheden
Preben Kihl
ISBN 87 7613 049 5  •  86 sider •  Pris: 180,- kr.

Vilde Læreprocesser – marginaliserede unge 
og socialpædagogiske projekter
Søren Langager og René Lyngfeldt Skov
ISBN 87 7613 076 2 • 180 sider •  Pris: 180,- kr

Klubberne i Lundtoftegade
– historien om en succes
René Lyngfeldt Skov og Søren Langager
ISBN 87 7613 077 0  • 112 sider •  Pris: 150,- kr.

Samarbejde om bæredygtig udvikling 
Nye perspektiver på samarbejde mellem
skole og eksterne aktører
Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann (red.)
ISBN 87 7613 056 8 • 192 sider • Pris: 210,- kr.

Mød os på Bogmessen i Forum 
den 12.-14. november – stand nr. 23

Det vil vi glæde os til!
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»Voksnes forestillinger om den gode barndom og det 
faktisk levede barneliv er blandt andet fortælling 
om børns tid – og om de mange interesser, 
som voksne har i børn«, siger Ning de 
Coninck-Smith. På fotografiet fra 
sommeren 1959 har en mor 
taget barnevognen med 
ud i roemarken.

FOTO: SC ANP IX
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’Vil du se noget skægt?’ Ning de Coninck-Smith

hiver fat i en stak overheads og peger på en graf fra

Mogens Nygaard Christoffersens nye rapport ‘Famili-

ens udvikling i det 20. århundrede’. Den viser fore-

komsten af amning i tre-måneders-alderen fra 1945

til 2000.

»Det skægge er paradokset: Ammemønstret æn-

drer sig fuldstændig markant i 1950'erne. Efter 2.

Verdenskrig vinder modermælkserstatning frem, og

færre og færre kvinder ammer, selv om husmoder-

rollen lever i bedste velgående. Men fra 1970'erne,

hvor kvinder for alvor kommer på arbejdsmarkedet,

sker der en gevaldig stigning i ammende kvinder.

Dette skifte er en af hverdagens betydningsfulde ba-

naliteter, som jeg synes, er dybt fascinerende,« lyder

det fra Ning de Coninck-Smith. 

»For hvad er det for nogle processer og drivkræf-

ter, der er på spil? Det handler jo om give at sig tid til

sit barn – om tiden som en enormt værdifuld res-

source og om tid som livsstil.«

Hverdagens betydningsfulde banaliteter er om-

drejningspunktet for historiker og lektor Ning de Co-

ninck-Smith ved Institut for Pædagogisk Sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun forsker

i skolens og barndommens historie og skriver i øje-

blikket på en bog om dansk barndom i det 20.

århundrede. Bogen drejer sig om individualiseringen

af barndommen og særligt om, hvordan, hvornår og

hvorfor voksne gradvist har tildelt børn rettigheder,

røst og råderum. 

Betweenagers

Sammenligner man børns tid i begyndelsen og slut-

ningen af det 20. århundrede, er der en verden til

forskel. Ifølge Ning de Coninck-Smith har børn aldrig

før haft så meget tid til sig selv som nu. Alligevel op-

lever mange, at tiden er knap. Man vil have 'kvalitets-

tid'. I dag får børn lov til at være børn i meget læn-

gere tid. Alligevel oplever mange voksne, at børn for-

lader barndommen i en tidlig alder. Man snakker om

'betweenagers'. For nogle årtier siden bestemte sko-

leklokken, hvornår eleverne skulle ud i skolegården.

I dag bestemmer mange børn selv, hvornår der skal

holdes frikvarter. Man kalder det pause og taler om

kreativ leg. Hvad er det, der sker med tiden – med

barnets og barndommens tid?

»Tid er en værdifuld ressource, både for børn og

voksne, og den er et medium, som vi bruger til at

iscenesætte os selv gennem. Vi drømmer om mere

tid, men det er jo heller ikke godt at have for meget

tid. Det er det, der er dilemmaet. Men vi føler i dag,

at vi ikke har tid nok, og det påvirker selvfølgelig

også børn. Der er i dag en enorm kamp om børns

tid, fordi der er så mange interesser i spil – mellem

skolen, forældreskabet, sundheden, medierne, mar-

kedet. Børn er et fantastisk godt segment,« siger

Ning de Coninck-Smith.

Tiden går forlæns, men for at forstå kampen om

børns tid hjælper det at gå baglæns. Det har Ning de

Coninck-Smith gjort i bogen ‘Skolen, lærerne, ele-

verne og forældrene’ fra 2002, hvor hun blandt an-

det har undersøgt skolen og børnearbejdet i byen og

på landet i første halvdel af det 20. århundrede.

Og det er en ganske anden barsk kamp om barn-

dommens tid, der udspiller sig i denne periode, hvor

børnene skal tjene både familien og skolen. En mæl-

kedreng erindrer:

»Lysten til at gå i skole var ikke stor efter en ar-

bejdsdag på 7 timer. Når vi skulle have af spansk-

røret, stoppede vi kasketten ned i bukserne, men det

blev jo i reglen opdaget.« 

Skole- eller arbejdstid?

Ved slutningen af det 19. århundrede stiller man

for alvor skarpt på, hvad børn egentlig bruger deres

tid til, fortæller Ning de Coninck-Smith:

»Børns tidsforbrug er enormt eksponeret fra 1880

til omkring 1950, fordi da handler det om at få børn

ind i skolen og ikke mindst at få forældrene til at for-

stå, at børns primære arbejdsplads skal være skolen.

Mellem 1880 og 1914 sker der en markant forøgelse

af skoletiden. Inden for blot en generation går

eksempelvis børn i Esbjerg dobbelt så lang tid i

skole, sammenlignet med hvad deres forældre

gjorde – fra cirka tre timer til seks timer. Det er den

måde, man kommer børnearbejdet til livs på.«

Hvordan er børns tidsforbrug eksponeret?

»Det bliver eksponeret gennem en hidsig debat

om omfanget af skolebørns erhvervsarbejde. Debat-

ten er domineret af to synspunkter: et gammeldags

og et moderne. Der er dem, der mener, at børn har

godt af at arbejde. De skal alligevel grave roer, og så

kan de jo lige så godt lære det i en fart. Så er der

den anden linje, som står for en mere moderne og

bymæssig måde at tænke på, og som plæderer for,

at børn skal have en barndom. De to synspunkter

kæmper mod hinanden op gennem det 20. århund-

rede.«

Og det moderne synspunkt vinder over det gam-

meldags…?

»Ja, skolen bliver børns primære arbejdsplads,

først i byen og siden på landet, fordi landbruget bli-

ver mekaniseret, så der bliver mindre brug for børne-

nes og konernes arbejdskraft. Det er først i årene

Det 20. århundrede blev et 'barnets århundrede' med utallige bestræbelser

på at lade kreativ leg og læring fylde børns liv. Resultatet? Børn har aldrig

før haft så meget tid til sig selv som nu, og de får lov til at være børn i 

meget længere tid. Men den gammeldags forestilling om, at børn skal 

beskæftiges, råder stadig, siger historiker Ning de Coninck-Smith fra 

Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Lysten til at gå i skole var ikke stor
efter en arbejdsdag på 7 timer.

>
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Kampen om barndommens tid

Ning de Coninck-Smith

er lektor ved Institut for Pædagogiske Sociologi ved

DPU og har blandt andet skrevet ‘Skolen, lærerne,

eleverne – og forældrene. 10 kapitler af den danske

skoles historie’, Forlaget Klim 2002. ‘For barnets skyld.

Byen, skolen og barndommen 1880-1914’. Gyldendal

2000.

omkring 1958-skoleloven, at landsbyskolen ophører

med at indrette sig efter børnearbejdet.«

Børn skal beskæftiges

Det 20. århundrede bliver på mange måder et 'bar-

nets århundrede' med utallige voksne bestræbelser

på at lade legen og læringen fylde børns liv, fortæl-

ler Ning de Coninck-Smith. Men det tager ikke livet

af de mere traditionelle tanker:

»Den gammeldags forståelse af barndom har levet

længe, altså at børn ikke skal hænge på gadehjørnet.

De skal bestille noget. Den historie skriver vi stadig

på, men vi kalder det beskæftigelse. Børn må ikke

være dovne, så børn skal beskæftiges – og gå til en

masse ting. Og de skal i hvert fald ikke have ledige

hænder,« siger Ning de Coninck-Smith.

I årtierne efter 1. Verdenskrig kommer der en ny

tidsfaktor ind i den hede debat – skoleferien: 

»I 1930'erne genspiller der sig atter en kamp om

børnenes tid. Det er en kamp om forståelsen af,

hvad barndom er for noget. Da finder man ud af, at

man skal have en ferielov. På det tidspunkt er man

meget bekymret over det faldende befolkningstal, så

man har nogle forestillinger om, at det vil styrke glæ-

den ved at være en familie, hvis børn og forældre

holdt ferie sammen. Men ikke alle i skoleverdenen

eller udenfor delte denne opfattelse. Det betød

nemlig, at skolens ferie nu kom til at ligge på et tids-

punkt, hvor der var mindst brug for børnenes ar-

bejdskraft, nemlig midt om sommeren. Det var dog

helt op i 1940'erne fortsat muligt for de lokale sko-

levæsener at give børnene fri, hvis forældrene kunne

bevise, at de havde brug for dem, fx i høsten.« 

Men hvorfor er det i sidste ende skolen, der får ret

til børns tid? Og hvornår sker det?

»Der er forskel på, hvornår det sker i byen og på

landet. I byen vinder skolen kampen om børnenes

tid omkring 1. Verdenskrig. På landet sker det først i

1940'erne og 1950'erne. I begge perioder sker det

på en baggrund af social uro og med et håb om, at

skolen kan fungere som et civilisatorisk redskab. I

begyndelsen af 1900-tallet handler det om at konso-

lidere det borgerlige demokrati og bygge bro mel-

lem klassemodsætninger ved at børn fra høj og lav

sidder på samme skolebænk. I 1940'erne og

1950'erne handler det om at undgå, at verden går af

lave igen. De to verdenskrige rokker afgørende på

opfattelsen af mennesket og dermed også på hold-

ningen til skolen,« siger Ning de Coninck-Smith. 

»Det første, man gør efter 2. Verdenskrig, er at

gøre det muligt for flere unge at få en uddannelse,

for man har en forestilling om, at uddannelse vil gøre

dem til civiliserede mennesker. Desuden er der en

forestilling om, at demokrati er en livsform. Rationa-

let er, at hvis du vil have demokratiske individer, så

må de gå i skole fra barnsben og der lære samarbej-

dets ædle kunst.«

Kamp og konflikter

I takt med at børn får mere tid til skolen, får de også

større mulighed for at være børn i en længere

periode, mener Ning de Coninck-Smith:

»Op gennem 1960'erne kan man se, at der er flere

og flere børn, som fortsætter i 8. og 9. klasse. Der

sker en begyndende forlængelse af barndommen

fra slutningen af 1950'erne og fremefter. I 1972 ind-

fører man 9 års undervisningspligt, og det er en

bekræftelse af en udvikling, der har fundet sted. 

I gamle dage kom man jo i lære lige efter konfir-

mationen som 14-15-årig. I dag er du tidligst student

som 18-årig, og i mange tilfælde først færdig med

din uddannelse 5-6 år senere. Hvor barndom og

ungdom var væsentligt mere adskilt i ældre tid, gli-

der de i dag mere og mere ind i hinanden – og det

gælder også om livets senere faser.« 

Gør nutidens skolesystem børn mere barnlige?

»Man kan måske snarere sige, at skolen og institu-

tionerne fastholder børn i en særlig rolle, hvor barn-

dom og ungdom som sagt glider ret ubemærket

over i hinanden. Men børns liv er i det hele taget ble-

vet infantiliseret. Vi barnliggør vores børn, fordi vi i

nogen grad har taget ansvaret fra dem. Hvis du ser

tilbage i historien, havde børn medansvar for en hel

søskendeflok og familiens overlevelse, men i dag le-

ver de en beskyttet tilværelse, hvor de arbejdsmæs-

sigt er fritaget for ansvar.«

Det lyder, som om du er imod den udvikling, men

er det ikke positivt, at børn har mulighed for at være

børn i længere tid?

»Som privatperson kan jeg kun give dig ret: Børn

har aldrig haft det så godt som i dagens Danmark.

Og det er jo glædeligt, selv om børn slås med en

række af de problemer, der følger med det moderne

velfærdssamfund – stress, overvægt, røg og alkohol.

Men som historiker må jeg påpege det samspil, der

er og har været mellem voksnes forestillinger om

den gode barndom og så det faktisk levede barneliv.

Det er ikke en fortælling om, at alting bliver stadig

bedre. Det er snarere en fortælling om kamp og kon-

flikter – f.eks. om børns tid – og om de mange inter-

esser, som voksne har i børn.« y
Camilla Mehlsen,

asterisk@dpu.dk

Børn må ikke være dovne, børn skal
beskæftiges – og gå til en masse ting.
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RNye bøger modtaget på redaktionen

Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i

børnehaven

Stig Broström (red.)

Læreplaner i daginstitutioner har fornyet interessen for børns

trivsel, læring, udvikling og dannelse. Bogens bidragydere veksler

mellem refleksion og praktisk inspiration.

Systime Academic

Socialpædagogisk regelsamling

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen

Socialpædagogisk regelsamling samler hele det regelsæt, som

pædagoger har brug for. Indeholder gengivelser af serviceloven,

retssikkerhedsloven, lov om forældremyndighed, forvaltnings-

loven mm.

Kroghs Forlag

Systematik og indlevelse

Tove Thagaard

Giver en samlet indføring i den kvalitative forskningsproces – fra

problemformulering over indsamling af materiale til analyse af

data og teoretisk refleksion.

Akademisk Forlag

Børn udvikler deres sprog

Louise Bjar og Caroline Liberg

Med udgangspunkt i aktuel forskning giver bogen indblik i børns

sprogudvikling fra fødsel til tiårsalderen. Bogen kombinerer teore-

tisk viden med praktiske eksempler. Det gælder såvel den normale

udvikling som problemer på grund af sprogforstyrrelser og læse-

og skrivevanskeligheder.

Gyldendal

Børns livsverden og sociokulturelle rammer

Karsten Hundeide

Behandler kulturens betydning for mellemmenneskelige situatio-

ner og magtforhold. For eksempel hvordan menneskers ytringer

justerer sig efter de situationsbestemte forventninger. Norske

Karsten Hundeide argumenterer for, at børns udvikling skal ses i

et historisk-kulturelt perspektiv.

Akademisk Forlag

Kognitiv terapi i praksis

Torkil Berge og Arne Repål

En praktisk indføring i anvendelsen af kognitiv terapi. Giver eksem-

pler på, hvordan terapeuten kan vejlede og samarbejde med

klienten. Oversat fra norsk.

Akademisk Forlag

Recovery på dansk – at overvinde psykosociale handicap

Pernille Jensen (red.)

Formidler og diskuterer internationale forskningsresultater med

recovery og omsætter dem til en dansk praksis. Behandler spørgs-

mål som, hvad det vil sige at komme sig, best practice og netvær-

kets betydning.

Systime Academic

Den sociale konstruktion af virkeligheden

– en videnssociologisk afhandling

Peter L. Berger og Thomas Luckmann

En sociologisk klassiker fra 1972 om at virkeligheden grundlæg-

gende er en social konstruktion. Ny introduktion sætter social-

konstruktivismen i et historisk og kritisk perspektiv. 

Akademisk Forlag

I lyst og vold – om unge og voldtægt

Tine Bryld m.fl.

Handler primært om ‘kontaktvoldtægter’, der aldrig anmeldes,

fordi offeret mere eller mindre kender voldtægtsmanden. Bogen

handler om, hvordan man kommer videre efter en voldtægt og

om reaktioner fra forældre, venner og klassekammerater. Bidrag

fra Tine Bryld og medarbejdere fra Rigshospitalets Center for

Voldtægtsofre.

Gyldendal 

Praksisfællesskaber – læring, mening og identitet

Etienne Wenger

Beskæftiger sig med praksisfælleskaber som de udfolder sig på

arbejdspladser, i familier og fritidsliv. En pointe er, at menneske-

lige ressourcer og kompetencer via motivation, kreativitet og

problemløsning skaber værdi på en arbejdsplads.

Hans Reitzels Forlag

Grundbog i dialektisk adfærdsterapi

Anna Kåver og Åsa Nilsonne

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en behandlingsform for personer

med borderline personlighedsforstyrrelser eller en emotionel usta-

bil personlighedsstruktur. Bogen gennemgår teoriens baggrund,

forskning i DAT og hvordan DAT struktureres og gennemføres.

Dansk psykologisk Forlag

Det er ganske vist! – Lærerens bog om H.C. Andersen

Op til H.C. Andersen 2005 belyser ni artikler eventyrdigterens for-

fatterskab ud fra forskellige synsvinkler. Antologien skal inspirere

lærere til at arbejde med HCA i undervisningen og indeholder

bidrag fra medarbejderne fra Center for Børnelitteratur.

Roskilde Universitetsforlag

Skoleteori, skoleforskning, skoleudvikling

Wolfgang Klafki

En af de store teoretikere i tysk pædagogisk forskning skriver om

skolen som samfundsmæssig institution og det pædagogiske

reformarbejde for en demokratisering og humanisering af skolen.

Artikler fra perioden 1970-2000.

Hans Reitzels Forlag

Socialpsykiatriens kompleksitet

Kjeld Høgsbro (red.)

Antologien trækker på erfaringer fra de senere års udvikling af

botilbud, væresteder, støttekontaktpersoner, samarbejde mellem

forskere og praktikere og meget mere. Bogen behandler også

spørgsmål som stigmatisering, udvikling og samspillet mellem

professionelle og sindslidende.

Samfundslitteratur

Videnteori, professionsuddannelse og professions-

forskning

Redigeret af Niels Buur Hansen og Jørgen Gleerup

Der er stigende krav om at lærere, pædagoger og sygeplejerskers

arbejde skal være videnskabeligt funderet. Artiklerne diskuterer

blandt andet viden- og videnskabsteoretiske problemstillinger i 

relation til professions- og praksisforskning.

Syddansk Universitetsforlag

Køn, etnicitet og skoleliv

Dorthe Staunæs

Giver ny viden om, hvordan elevers identitet skabes i forskellige

skolekulturer. Bogen er skrevet på baggrund af Dorthe Staunæs'

meget omtalte ph.d.-afhandling om to storkøbenhavnske 7. klasser.

Samfundslitteratur

Arbejdsmoral til salg

Sharon Beder

‘Fra puritansk prædikestol til moderne virksomheds-PR’ er under-

titlen på denne bog om arbejdets stigende betydning. Faktisk ville

mange mennesker ikke vide, hvad de skulle stille op med sig selv,

hvis de ikke havde deres arbejde. Hvad er de menneskelige og

samfundsmæssige konsekvenser? 

Klim
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Vi er tilbage i midten af 80'erne. LEGO er nået frem

til den erkendelse, at klodser ikke kan gøre det

alene. Fremtidens legetøj bliver højteknologisk. Og

hvad gør man som virksomhed, når man skal be-

væge sig ud på nyt og ukendt territorium? Man for-

søger at få fat i den nyeste viden – i hvert fald hvis

man hedder Lego. Og når man er kendt som verdens

måske førende legetøjsproducent, er kun det bedste

godt nok. Så vejen går over Atlanten til MIT, Massa-

chusetts Institute of Technology, som man indleder

et formelt forskningssamarbejde med. 

»Samarbejdet med MIT blev oprettet, fordi MIT på

det tidspunkt var teknologiens højborg i forsknings-

mæssig sammenhæng – en prestigefyldt institution,

der husede de bedste forskere fra hele verden og var

meget gode til at profilere sig. Det samme var gæl-

dende for TUFTS University, som i 1998 blev involve-

ret i udviklingen af LEGO Mindstorms til skoler. Det

er vigtigt for os som global virksomhed, at vi finder

de bedste i verden,« siger senior researcher Anne

Flemmert Jensen fra LEGO Learning Institute.

LEGO Learning Institute er en forskningsenhed i

Lego-koncernen, som samler viden om og forsker i

børns leg, læring og kreativitet, og instituttet har

blandt andet været medvirkende til, at LEGO Com-

pany's samarbejde med forskningsverdenen er ble-

vet udvidet betydeligt. 

»Vi er kun en ganske lille forskningsenhed, og vo-

res opgave er at filtrere og formidle nye forsknings-

resultater, der dukker op rundt omkring i verden.

Derfor er vi meget afhængige af at samarbejde med

de bedste forskningsmiljøer. Og hvor vi for nogle år

siden tit fandt disse miljøer i USA, finder vi dem i dag

i stigende grad også i Europa og Danmark«, fortæller

Anne Flemmert Jensen. I Europa er der nemlig også

viden i verdensklasse, men både virksomheder og

forskere har været mere tøvende over for at samar-

bejde med hinanden.

Verdensfjerne forskere

»Vores erfaring er, at hvis man som virksomhed vil

have noget ud af den forskning, der laves, så er man

simpelthen tvunget til at involvere sig dybt i proces-

sen med at formulere forskningsspørgsmål og de-

signe de empiriske undersøgelser i fællesskab med

forskerne. Ellers kan man ikke forvente at få nok ud

af det. Der er en fordom om, at forskerverdenen er

verdensfjern – at det, der bliver lavet, måske nok er

interessant, men ikke særlig relevant eller anvende-

ligt i forhold til virksomhedernes meget konkrete

problemstillinger. Og denne fordom bliver desværre

ofte bekræftet, når forskningsresultaterne ligger klar.

Men det er en selvopfyldende profeti, fordi virksom-

hederne ikke altid har forstået, at de selv skal på ba-

nen, hvis de vil have anvendelige forskningsresulta-

ter,« siger Anne Flemmert Jensen, der understreger,

at LEGO i dag involverer sig dybt i undersøgelsens

design, men til gengæld ikke blander sig i resulta-

terne. 

Både virksomhederne og forskningsinstitutio-

nerne kan blive bedre til at bruge hinanden. Danske

virksomheder har været langsomme til at åbne sig

over for forskningsinstitutionerne, som omvendt

ikke har været gode nok til at forstå virksomheder-

nes behov. Der er sket fremskridt de sidste tre-fire år,

mener Anne Flemmert Jensen, som dog efterlyser en

mere offensiv strategi fra forskningsinstitutionerne

med direkte henvendelse til virksomhederne. For

der er efterspørgsel, og det gælder ikke kun de hårde

discipliner som biotech og nanoteknologi.

»Vi har fået øjnene op for, at der findes interessant

forskning, både hvad angår teknologi, men også

hvad angår områder som legekultur, børnekultur og

børns udvikling. Når vi kigger os omkring for at se,

hvem der er de bedste i verden på forskellige felter,

så må vi sige, at vi i dag tit ender i Europa og sande-

lig også tit i Danmark,« siger Anne Flemmert Jensen.

Råd til international forskning

Et af de steder, LEGO har fundet relevant forskning,

er på Danmarks Pædagogiske Universitet. Her er

Frans Ørsted Andersen i gang med sit ph.d. projekt

om optimale læringsmiljøer. Projektet er baseret på

empiri og feltstudier i tre lande: Danmark, Finland,

og Japan, og projektet er sponsoreret af LEGO Learn-

ing Institute.

»Sponsoratet består i, at jeg får dækket mine

transportudgifter til Billund, samt at jeg har en rejse-

konto hos LEGO, hvilket gør det muligt at lave inter-

national forskning. Man kommer nemlig ikke langt

med de 4000 kr. pr. semester, som en ph.d.-stude-

rende normalt har til rådighed til at rejse for. Derud-

over låner jeg teknisk udstyr hos LEGO, som også

stiller teknisk assistance til rådighed i forbindelse

med bearbejdningen af video og billeder,« fortæller

Frans Ørsted Andersen.

Penge er en ting, man som forsker kan få ud af at

samarbejde med en virksomhed. De fleste større

virksomheder i dag er imidlertid også selv videnspro-

ducenter og kan blive en vigtig ressource for forske-

ren.

»LEGO ligger inde med en stor viden, som jeg får

adgang til i samarbejdet. De har ansat nogle meget

kloge hoveder, som kan give sparring i forbindelse

med mit projekt. F.eks. kan jeg gå ned og banke på

døren til en international kapacitet som Edith Acker-

mann, der er elev af den kendte udviklingspsykolog

Piaget. Eller jeg kan søge efter artikler og store inter-

Virksomhederne har penge og efterspørger viden. Forskerne har viden og savner penge. Et fornuftsægteskab ligger lige for,

men begge parter skal blive bedre til at skrive kontaktannoncer og til at tale sammen, hvis forholdet skal bære frugt.

>
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Tre råd til forskeren
– som vil samarbejde med en virksomhed.

Af Frans Ørsted Andersen.

Indgå en klar kontrakt

Definér hvilke krav du kan stil le ti l  virksomheden

og omvendt.

Få adgang til virksomhedens viden

– både personer og data.

Få ret til at publicere

Skal man kunne bruge resultaterne i forsknings-

mæssig sammenhæng, er det en forudsætning, at

man har ret ti l  at publicere dem.

Tre råd til virksomheden
- som vil samarbejde med forskere. 

Af Anne Flemmert Jensen.

Engager jer i processen

Forskeren kan ikke gætte, hvad der er relevant viden

for virksomheden og omvendt.

Vær indstillet på offentliggørelse af resultaterne

Forskeren er ikke konsulent, men ejer også forsknings-

resultaterne og skal have ret til at publicere dem.

Udvis fleksibilitet

Tænk ud over de formelle samarbejdsprogrammer som

f.eks. erhvervs-ph.d.-ordningen.
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Fremtidens LEGO bygger på højteknologi og
den nyeste forskning inden for leg og læring
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> nationale undersøgelser i deres interne databaser.

Jeg har faktisk hjulpet en kollega med at finde en ar-

tikel, hun ellers ikke kunne få fat i,« fortæller Frans

Ørsted Andersen.

Pligt og ret til at formidle

At forske i en virksomhed stiller særlige krav til for-

skeren om at kunne formidle sit stof og sine resulta-

ter til en bredere kreds af medarbejdere i virksomhe-

den. Resultaterne skal kunne anvendes i praksis, og

det er både en god øvelse og motiverende i sig selv,

mener Anne Flemmert Jensen.

»Mange forskere vil opleve, at det er en utrolig til-

fredsstillelse at arbejde på et projekt, som nogen i

den anden ende faktisk skal bruge til noget. I vores

tilfælde bruger vi forskningsresultaterne til at sikre,

at vi også kan tilbyde børn i det 21. århundrede god

legeværdi og rige læringsoplevelser. Det giver da det,

man laver, en fantastisk værdi. Forskere kan lære en

helt masse om, hvad der skal til for at gøre forsk-

ningsresultater anvendelige, og hvad der skal til for

at formidle til ikke-akademikere, og det er vigtigt,

hvis ideer og tanker skal komme til udtryk i konkrete

produkter« siger Anne Flemmert Jensen.

En del af aftalen med LEGO går ud på, at Frans

Ørsted Andersen hver anden måned skal levere en

forskningsformidlende artikel til LEGO Learning Insti-

tute. Han er enig i, at man lærer meget af det, men

gør opmærksom på, at det også har sine omkostnin-

ger. 

»Det er klart, at det lægger et pres at skulle levere

så mange artikler. En vis dårlig samvittighed melder

sig også, fordi man kan føle, at man ikke har tid til

den akademiske fordybelse. Til gengæld får jeg un-

der forløbet skrevet alle de mere populært vinklede

artikler, som man normalt udsætter til sidst i proces-

sen. Og ofte aldrig får tid til at skrive,« siger Frans

Ørsted Andersen og tilføjer, at man må finde en ba-

lance mellem den tid, man dedikerer til selve forsk-

ningsprojektet, og alle de andre opgaver, der dukker

op i forløbet.

»Der ligger en fare i, at man bliver grebet af, hvor

spændende det er, og derfor ikke bliver helt strin-

gent nok. Det er meget motiverende at møde folk,

som er interesserede i det, man laver, og kan bruge

det til noget, men det kan også være distraherende

og fjerne fokus fra det egentlig projekt. Derfor kan

man nogen gange blive nødt til at sige nej til at del-

tage i spændende aktiviteter, og det er vigtigt at få

den ret indføjet i sin kontrakt,« siger Frans Ørsted

Andersen.

En ting, man også skal sørge for at få indføjet i sin

kontrakt, er retten til at publicere. Når en virksomhed

almindeligvis bestiller en undersøgelse hos et kon-

sulentfirma, beholder de rettighederne til resulta-

terne, herunder rettighederne til at offentliggøre

dem eller holde dem hemmelige. I et samarbejde

med en uafhængig forsker må virksomheden imid-

lertid være indstillet på, at forskeren offentliggør re-

sultaterne. Et forskningsresultat, som ikke må offent-

liggøres, er ganske enkelt ikke særlig interessant at

bruge tid på for en forsker, som Frans Ørsted Ander-

sen udtrykker det.

Hvad gør de skoler rigtigt, som skaber de bedste

rammer for elevernes læring? Det spørgsmål vil

Frans Ørsted Ander-

sen forsøge at besvare

i ph.d.-projekt, som er

sponsoreret af LEGO

Learning Institute. De

indledende øvelser startede i august 2003, og

det færdige resultat skulle gerne være klar i au-

gust 2006. I mellemtiden skal Frans Ørsted Ander-

sen nå at aflægge besøg på seks skoler – to i Dan-

mark, to i Finland og to i

Japan – hvor han udstyret

med kamera og video skal

på en uges feltarbejde på

hver skole. 

Finland og Japan er udvalgt til projektet, fordi in-

ternationale undersøgelser har vist, at de ligger i

top med hensyn til elevernes faglige niveau. Dan-

mark er med, fordi lignende undersøgelser har vist,

at danske elever hører til dem, som er gladest for

at gå i skole.

»Man kan sige, at den optimale skole ville være

en kombination af den danske og den finske –

altså en skole med et højt fagligt niveau, som ele-

verne er glade for at gå i. Alt tyder nemlig på, at vi

lærer bedst og er mest kreative, når vi fordyber os,

Optimale læringsmiljøer

»Vi lærer bedst og er mest kreative,
når vi fordyber os.«
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Hos LEGO Learning Institute har man en klar poli-

tik på området: Alt bliver offentliggjort og stillet til

rådighed på instituttets hjemmeside for forskere,

privatpersoner og andre virksomheder for den sags

skyld. 

»Vi tror på, at vidensdeling er fremtiden; også for

virksomheder. Når du er villig til at dele noget med

andre, så er de også villige til at dele noget med dig.

Og måske kan det, man deler, blive til nye innovative

ideer og produkter. Det er utroligt kraftfuldt for os at

arbejde på den måde, men også for de forskere og

andre virksomheder, der er med,« siger Anne Flem-

mert Jensen.

Få mere at vide om LEGO Learning Institute på

www.legolearning.net

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Frans Ørsted Andersen

Ph.d.-studerende ved 

Institut for Pædagogisk Sociologi, DPU

Anne Flemmert Jensen

Senior researcher ved 

LEGO Learning Institute

og fordybelse forudsætter motivation og interesse,«

siger Frans Ørsted Andersen.

Målet med projektet er at undersøge flow-situati-

oner. Flow-begrebet er udviklet af den amerikanske

psykolog Mihaly Csikzentmihalyi. 

»Helt enkelt kan man forklare flow-begrebet med

formlen Flow = virkelyst + fordybelse. Det er altså en

tilstand, hvor man er fuldstændig opslugt af det,

man laver,« forklarer Frans Ørsted Andersen. 

Undersøgelser har vist, at flow-oplevelser frem-

mer læring og kreativitet. Under sit feltarbejde vil

Frans Ørsted Andersen dokumentere de situatio-

ner, hvor eleverne er særligt optaget af deres ar-

bejde. Bagefter vil han drøfte situationerne med

elever og lærere. På den måde håber Frans Ørsted

Andersen at kunne komme på sporet af flow-ople-

velserne og dermed de betingelser, som er med til

at skabe optimale læringsmiljøer. 

Projektet er en udløber af et større internatio-

nalt forskningsprojekt ‘The Good Work Project’,

som ledes af Mihaly Csikzentmihalyi og Howard

Gardner. En af hovedmændene i Danmark er lek-

tor Hans Henrik Knoop fra Danmarks Pædagogi-

ske Universitet.

Anders Lindskov

anli@dpu.dk
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