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UTOPIER – findes de?
»Kravene skyller ind over skolen. Alligevel er vores
forventninger til skolen i dag mindre ambitiøse.«

Sociolog Nikolas Rose



Hangen til at overskride handler om historisk fantasi, og det er

nerven i et kritisk og fremadrettet engagement. Imidlertid er det

konstaterbart, at en omfattende idéforladthed, ukritiskhed og mål-

løshed er over os – og at entusiasme og engagement efterlyses i

ét væk. Hvorfor så det? Jo, fordi det fremskridtsteoretiske argument

– om, at de, der er foran, ved, hvor de andre skal hen, nemlig

fremad – er brudt sammen. Borte er Immanuel Kants argument

om, at hans indsigt i menneskelighed gav ham viden om målet for,

hvor den samlede menneskehed bevægede sig hen. 

Det udviklingsteoretiske argument er også passé´: Idéen om en

støt og jævn forandringsproces frem mod en ideal sluttilstand er

politisk ukorrekt. Vi taler ikke mere om underudviklede lande. Ej

heller om børn som nogle, der er bestemt til at blive voksne. En-

hver er undervejs, ungdommeligt i gang

med en udviklingsproces. Det eneste

sikre er, at vi skal udvikle os gennem

læringsprocesser i det lærende samfund

bestående af lærende individer. 

Hvor fører processen os hen? Skal det

føre os frem til et sted, et produkt, et

mål? Næ, det skal det egentlig ikke. Vi skal ikke noget sted hen. Vi

– fællesskabet – er nemlig ikke guddommelige mere, det er du –

individet – derimod. Du bestemmer selv, hvor du skal hen. Denne

forandring kan ikke undervurderes. Mit synspunkt er, at vi i efter-

krigstiden har været vidne til så dramatiske vendinger, at de fortje-

ner at sammenlignes med en reformation – ikke forstået som reli-

gionshistoriske brud, men en vending, som fortjener navnet af en

re-reformation. Mens reformation betød en personliggørelse af

gudsforholdet, som gjorde os dybe, så betyder re-reformationen

en geninvestering i det personlige, som gør os overfladiske. Dob-

beltverdensfilosofien og ’bagved-verdenen’ er aflyst. Tilbage står vi

som individer i personskabets æra, hvor personer præsenterer sig

ved at gøre deres særlige projekter gældende. 

En positiv konsekvens af denne forandring er, at vi ikke tænker i

idealistiske og skrupelløse samfundsmæssige utopier. Utopisk

tænkning knytter sig nemlig til den Platon-Lockeske forestilling om

at gøre rent bord, at lave tabula rasa. En voldelig revolution udgør

Processen over produktet

begyndelsen for en fødsels- og opdragelsesproces, for idéen om ét

nyt samfund og ét nyt menneske, der bearbejdes, realiseres og

konsolideres gennem pædagogisk-tyrannisk arbejde. Dyrkelsen af

utopien gør altså et engagement i den aktuelle politik illegitim til

fordel for et engagement i en politik med andre midler; med vol-

delige-revolutionære midler. Godt vi er sluppet af med den slags,

men mindre godt er, at vi samtidig har mistet evnen til at tænke i

utopiske dimensioner på hinandens vegne. For hermed har vi på-

draget os et andet problem; nemlig idéforladthed og kritikløshed.

Utopisk tænkning er grundlæggende set udtryk for kritik af nuets

tilstande. For en manglende evne til at udholde nuet. Når uudhol-

deligheden producerer fantasifulde idéer om at overskride det

uudholdelige, og disse bliver investeret i nuet, så virker nuet som

et afsæt. Sådan var det i nogle tilfælde i

1970´erne, i 2005 er situationen stik modsat.

I dag holder vi for meget af nuet som med-

lemmer af en kritik- og fantasiløs selvcirkule-

rende kultur.  

Inden for pædagogikken er problemerne

til at få øje på. Her mangler lærere og pæda-

goger engagement og entusiasme, for de mangler idéer, de vil

kæmpe for. En moderne elev bliver oftere mødt af en lærer, der op-

fører sig som en vindbøjtel, der render rundt og respekterer ele-

vernes værdier, end af en pædagog, der er sine ’holdningers og

idéers mand’. Med holdninger kan man missionere, og det risike-

rer hurtigt at blive for meget og formynderisk. 

Omvendt er jeg ikke i tvivl om, at det er for lidt som pædagog

blot at ville respektere barnets værdier. Spørgsmålet er imidlertid,

hvordan vi finder frem til en balance, der respekterer, at vi lever

med et selvdannende individ optaget af sit personskab. Jeg tror,

det i bedste kantiansk forstand handler om, at entusiasmen er af-

gørende for professionel pædagogisk virksomhed. Begejstringen

har vi netop ikke for os selv: Den er i sin overskridelse smittende

og inviterende. Vi vil gerne høre, hvordan de andre gør, og fortælle

om, hvordan vi gør. Godt nok er vi ikke til at efterfølge andre i dag,

men til inspiration er vi – og læreres og pædagogers begejstring for

idéer eller for en sag, ja, den er inspirerende. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

En moderne elev bliver oftere mødt af en
lærer, der opfører sig som en vindbøjtel,
der render rundt og respekterer elever-
nes værdier end af en pædagog, der er
sine ’holdningers og idéers mand’.
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Revolutionen der blev et personligt projekt

Er historien slut? Har unge lagt de store ideer bag sig,

eller drømmer de stadig om et bedre samfund? Asterisk

har talt med ungdomsforskere om, hvordan unge

orienterer sig mod fremtiden.

Essay: Open-minded

Det er slut: Det lærende velfærdssamfund er det sidste

samfund. Her kan vi få lov til at hygge os med utopien

om det kompetente individ. Er det blød totalitarisme,

spørger kommunikationschef Claus Holm.

Den pædagogiske centrifuge

Børnehaven er ikke så inkluderende, som vi gerne vil tro.

Små forskelle i børnenes forudsætninger risikerer at blive

til reelle uligheder stik mod de pædagogiske hensigter.

Forskerne Charlotte Palludan og Eva Gulløv fra Danmarks

Pædagogiske Universitet beretter fra deres feltarbejder i

danske daginstitutioner.

Skolen uden utopier

Utopierne for samfundet er forsvundet, og med dem

også forestillingen om en alternativ politik for skole-

systemet, mener professor i sociologi Nikolas Rose.

Skolen er i dag et vejkryds, hvor teknokrati, markeds-

tænkning, retliggørelse og kulturel pluralisering mødes.

Midt i det hele står den stakkels lærer.

Det store i det små

Der var knald på pædagogikken i 1970’erne. Utopierne

blomstrede, og de store visioner prægede den pæda-

gogiske debat. En af datidens fortalere for marxistisk

pædagogik fortæller om utopiens livgivende virkning.

Interview med Stig Broström fra Institut for Curriculum-

forskning ved DPU. 

Kommentar: Midt imellem afsindige utopier

Når vi ser vores egne behov udefra, er det så virkelig

det, vi gerne vil have? Rune Lykkeberg skriver om et

sted, der ikke findes: stedet, der kan blive ved med at

tilbyde naturressourcer til vores forbrug.
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Kravene skyller ind over skolen i dag. Kravene

kommer fra virksomheder, politikere, forældre, ele-

ver og studerende selv, der kræver kompetencer og

effektivitet. Alligevel er vores forventninger til skolen

i dag mindre ambitiøse end i det 19. og det 20.

århundrede, hvor skolen spillede en hovedrolle i

nogle af den moderne tids store sociale og politiske

projekter. Skolen var med til at bygge nationen ved

at forme en fælles national identitet. Den har haft

medansvar for at indprente respekt, lydighed og ma-

nerer især i arbejderklassens børn. I anden halvdel af

det 20. århundrede i socialdemokratismens stor-

hedstid var skolen et apparat til at skabe social lig-

hed og mobilitet. Den slags ambitiøse og måske uto-

piske sociale projekter er ikke længere det, der

kendetegner vores skolesystemer. Det mener Niko-

las Rose, der er professor i sociologi ved London

School of Economics.

»For mig ser det ud, som om de ideer mere eller

mindre er blevet opgivet. Både når det gælder ud-

dannelsens radikale muligheder for at påvirke det

enkelte barns subjektivitet, og når det drejer sig om

uddannelse som en motor eller løftestang for social

forandring. I dag har vi en meget mere teknokratisk

vision for, hvad uddannelsessystemet kan præstere

ved at levere specifikke former for kompetencer til

arbejdsmarkedet.«

60’erne er slut

En teknokratisk vision for skolesystemet; det er

andre boller på suppen i forhold til de glade 60’ere

og 70’ere, da utopiske ideer satte deres tydelige fin-

geraftryk på skolesystemerne i England, Danmark og

andre af vestens lande. Rose fremhæver pædago-

gikken i skoler som Montessori, der gav børnene stor

frihed til at strukturere deres egen læring. Sigtet var

at fremme kreativitet og autonomi og lade barnet

blomstre og udfolde sit potentiale, men pædagogik-

ken var kun et middel. Endemålet var demokratiske

og kreative individer, der kunne gå videre ud i sam-

fundet og bidrage til demokratisering og liberalise-

ring. 

»Jeg var selv lærerstuderende i den progressive

periode i 1960’erne, hvor vi alle havde de utopiske

visioner om, hvad uddannelsessystemet kunne. Jeg

underviste børn i førskolealderen, og ideologien

handlede om at skabe et miljø, hvor selvet kunne

blomstre. Man ville helst ikke lægge for mange be-

grænsninger, for det handlede ikke om at discipli-

nere subjektet, men om at tillade iboende evner,

kreativitet og autonomi at blomstre. Uddannelsen

var et middel til at forandre samfundet, og det var jo

derfor, man tog uddannelsen, ikke sandt? Radikale

venstreorienterede som mig, vi tænkte, at man

måtte starte med de unge og opbygge deres evner

til at udfordre, diskutere og udvikle deres autonomi,«

siger Nikolas Rose. 

Der lå ikke den samme radikalitet bag de statslige

velfærdssystemer i socialdemokratismens glansperi-

ode i midten af århundredet. Alligevel ser Rose også

her et individualiseringsprojekt med frisættelsen i

højsædet. I velfærdsstatens skolesystem var indivi-

dualiseringen imidlertid tænkt ud fra en egalitær

strategi, hvor uddannelse var midlet til at udrydde

social ulighed. Uddannelsen skulle sikre social mobi-

litet ved at fjerne klassesamfundets forhindringer for,

at den enkelte kunne realisere sit fulde potentiale.

Dette egalitaristiske sigte er i dag trængt i bag-

grunden af et fokus på udvikling af individets mar-

kedsrettede kompetencer, mener Nikolas Rose. Den

Utopierne for samfundet er forsvundet, og med dem også forestillingen om en alternativ politik for skolesystemet, mener

professor i sociologi Nikolas Rose. Skolen er i dag et vejkryds, hvor teknokrati, markedstænkning, retliggørelse og 

kulturel pluralisering mødes. Midt i det hele står den stakkels lærer.

Skolen uden utopier

Uddannelsen var et middel til at for-
andre samfundet, og det var jo derfor,
man tog uddannelsen, ikke sandt?
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fremtidens samfund, og derfor er der heller ikke

alternative bud på skolesystemets opgave. Der fin-

des ingen store, forandrende ideer. 

Det betyder dog ikke, at skolerne og lærerne lever

en tilbagetrukket tilværelse i fred og ro. Der er tvært-

imod masser af politik i skolen. Kompetenceudvik-

lingsstrategien er kilde til en masse krav til skolen og

til undervisningen. Presset kommer oppefra, fra det

politiske system, erhvervslivet og organisationer, der

kræver globalt konkurrencedygtige kompetencer

både for at sikre den enkelte virksomheds konkur-

renceevne og for at sikre nationalstatens globale

konkurrenceevne. Presset kommer dog i lige så høj

grad nedefra. Studerende og forældre til skolebørn

begynder at se sig selv som kunder i uddannelses-

systemet, og de kræver, at skolen udruster eleverne

med de færdigheder, som markedet efterspørger. 

»Mange studerende kommer ikke for at blomstre

og udforske og finde ud af, hvilken type person de vil

være. De kommer for at få kompetencer og færdig-

heder, som de kan udveksle på markedet,« siger

Nikolas Rose.

Oven i denne markedstænkning kommer en ret-

liggørelse af skolens liv. Engelske lærere frygter i sti-

gende grad sagsanlæg fra elever og forældre, hvis de

lægger hånd på eleverne, hvad enten det er for at

trøste eller for at disciplinere dem. Også myndighe-

der retliggør skolen i kraft af nye styringsteknikker

som benchmarks og revision. Det skal sikre, at sam-

fundet får værdi for investeringerne. Der bliver både

holdt øje med, hvordan midlerne bliver brugt, og om

den enkelte skole når sine mål for børnenes resulta-

ter. Endelig kommer oven i hatten den kulturelle

mangfoldighed, hvor konflikterne udspiller sig mel-

lem staten og forskellige religiøse fællesskaber, der

stiller krav om at få deres identitet respekteret i sko-

lesystemet. Seneste eksempel er sagen om forbud

mod tørklæder i franske skoler.

»Subjektet for alle disse styringsregimer er den

stakkels lærer, der er genstand for alle kravene, og

ideen om læreren som en autonom professionel,

der selv har autoritet til at afgøre, hvordan regimet

skal fungere, hvordan forholdet til børnene skal

være, hvad der skal undervises i, og hvad man skal

I dag har vi en teknokratisk vision for,
hvad uddannelsessystemet kan præs-
tere ved at levere specifikke former for
kompetencer til arbejdsmarkedet.

orientering mod markedet har hele tiden været til

stede i uddannelsessystemet, men i dag har mar-

kedstænkningen taget førertrøjen – på bekostning af

de politiske visioner. Ud fra de britiske erfaringer

peger Rose på, at hele synet på individ, fællesskab og

skolens opgave har forandret sig:

»I dag ser man ikke individualisering som del af en

bredere strategi for øget lighed. Man ser individuali-

sering som en strategi, hvor hvert individ skal forsøge

at udruste sig med en portefølje af kompetencer.

Den kan man forbedre og opdatere, imens man

bevæger sig igennem det turbulente og usikre ar-

bejdsmarked, hvor der ikke findes livslange karrierer.

Hvor man ikke forventer, at skolen vil give alle de

færdigheder, man behøver for at klare sig hele vejen

igennem sin karriere. Hvor individerne er nødt til at

konkurrere med hinanden om beskæftigelsesmulig-

hederne.«

Den stakkels lærer

De utopiske forventninger til skolesystemet var i

store dele af det 19. og 20. århundrede tæt forbun-

det med mere generelle strategier for samfunds-

mæssige forandringer og fokus på lighed, autonomi

og frisættelse. I dag er der ikke tilsvarende utopier for

FOTO: FR A BJÖRKS V IDEO ‘ALL I S  FULL OF LOVE’ .  INSTRUKTØR CHR IS CUNNINGHAM, PRODUCER C INDY BURNAY,  BLACK DOG F I LMS
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nå. Det har altid været lidt af en myte, men myten

om læreren som en professionel på linje med lægen

eller advokaten er svær at opretholde, fordi læreren

er fokus for alle disse måder at styre på. Jeg misun-

der ikke læreren i dette meget snævre rum.«

En ny utopi?

Nikolas Rose er ikke typen, der romantiserer forti-

den. Alligevel har han personligt et blødt punkt i for-

hold til 1960’ernes skolesystem, hvor der var en

stærk tro på, at forandringer var mulige. Heller ikke

samfundets krav til lærerne og det medfølgende tab

af status som autonom professionel er ifølge Rose

nødvendigvis til det værre. Tværtimod kan påstan-

den om lærerens faglige autonomi være med til at

camouflere, hvordan læreren er med til at producere

bestemte typer borgere. Et vægtigt modargument i

Storbritannien er, at lærerne skal tjene elever, foræl-

dre og samfundet, og markedsgørelsen af uddan-

nelser er en strategi for at gøre uddannelserne re-

sponsive over for deres ‘kunder’. Spørgsmålet er, om

lærerne og deres fagforeninger har en ny strategi at

holde sig til i mødet med de mange styringsteknik-

ker, der truer med at kvæle professionens udøvere?

Rose er skeptisk.

»Jeg tror ikke, at de professionelle organisationer

har nogen særlig strategi eller alternativt syn på,

hvorfor skolen skal være der. De har forskellige for-

svarstaktikker for at forsvare deres medlemmers au-

tonomi, sikre dem mere løn og beskytte dem mod

sagsanlæg fra forældre, hvis de har lagt hånd på de-

res børn. Men jeg ser ingen inden for lærernes fore-

ninger, der formulerer en alternativ vision for, hvad

uddannelsessystemet kunne gøre.«

Måske har lærerne brug for en ny utopi for skolen

og dens rolle i samfundet, der kan hamle op med

den nuværende teknokratiske tænkning og mar-

kedsgørelse? Det kunne jo være vejen til at få lidt

mere albuerum i det trange rum, som de mange krav

efterlader. Uden at overromantisere de glade 60’ere,

selvfølgelig. y

Torben Clausen

toc@dpu.dk

>

Skolen uden utopier

Jeg ser ingen inden for lærernes 
foreninger, der formulerer en alternativ 
vision for, hvad uddannelsessystemet
kunne gøre. Nikolas Rose

Professor i sociologi ved London School of Econo-

mics. Han har forsket i politisk magt, magtens teknik-

ker og i den politiske og sociale dannelse af borgeren.

I dag forsker han i bioteknologiens konsekvenser for

det sociale, kulturen, retten og etikken.

Nikolas Rose var i Danmark i december, hvor han

holdt oplægget ’Governing the Learning Soul’ på

Learning Lab Denmarks konference Agora 2004. Hans

oplæg findes på adressen www.lld.dk/agora2004/rose

Vi ser i dag individualisering som en strategi,
hvor hvert individ skal forsøge at udruste sig
med en portefølje af kompetencer. Det er en
teknokratisk vision, mener Nikolas Rose.
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Det store i det små
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Der er møde i Land og Folks Hus i Dronningens

Tværgade i København. 

Hundredvis af mennesker er ved at tage plads i

den kæmpestore oplyste mødesal, hvor en rød DKP-

fane udgør den eneste udsmykning.

De fremmødte er en blanding af stedkendte parti-

medlemmer, pædagoger, seminarielærere, stude-

rende og forskere. Påklædningen veksler fra det

unge og hippieinspirerede til strikkede islændere og

traditionelle jakkesæt. Arrangørerne er Kommunisti-

ske Pædagoger, og mødet har tiltrukket nysgerrige

fra hele det pædagogiske miljø på venstrefløjen. Året

er 1972.

På en af de bagerste stolerækker sidder den 27-

årige RUC-studerende Stig Broström.

På talerstolen fortæller Agnethe Diderichsen fra

Danmarks Lærerhøjskole om Vygotskys teorier om

sprogudvikling. Dr.pæd. i småbørnspædagogik Harald

Rasmussen præsenterer DDR’s visioner for ’Erziehung

und Bildung’ om planer og struktur i børnehavens

arbejde.

Der er højt til loftet i den store mødesal og i

diskussionerne efter foredragene. Stig Broström

husker i dag stemningen ved mødet som levende og

begejstret. Som en aften, der anviste mulige veje til

at omsætte tidens politiske idealer til pædagogisk

praksis. Og en aften, hvor muligheden for at realisere

utopien om et mere retfærdigt samfund forekom en

anelse mere opnåelig.

I dag – i 2005 – er Stig Broström lektor ved Insti-

tut for Curriculumforskning ved Danmarks Pædago-

giske Universitet. Om aftenen i 1972 siger han:

»Det var det møde, der gav min pædagogiske

ramme retning. Jeg begyndte at arbejde sammen

med blandt andre Agnethe Diderichsen og fik ople-

velsen af at være med til at skabe en bevægelse, en

bølge. Det var ikke bare partipolitik, men en vision

for et fremtidigt samfund og et fremtidigt menneske,

hvor man udfoldede demokrati og lighed. Vi øn-

skede at give børnene en opvækst, hvor de udvik-

lede kritisk bevidsthed til at se igennem samfundets

modsætninger,« siger Stig Broström, der gik i gang

med at studere den marxistiske pædagogik, deltage

i aftenmøder og studiekredse.

To år senere skrev han sin første bog: ‘Kapitalistisk

og marxistisk pædagogik’, og i 1977 udkom ‘Struktu-

reret pædagogik i børnehaven: mål, metoder, mid-

ler’. Bogen blev ifølge Stig Broström skrevet på et

tidspunkt, hvor pædagogikken i Danmark var orien-

teret mod laissez faire. Der var således ‘behov for

noget at samle børnene om’.

Utopiens kraft

Vi mødes en formiddag i april i Stig Broströms mid-

lertidige kontor i en af de skurvogne, der udgør

Institut for Curriculumforskning under ombygningen

af DPU. Oplægget er ‘utopier’. Var struktureret dia-

lektisk pædagogik en utopi? Hvad er utopiers rolle?

Og hvad sker der med utopier, når de bliver voksne?

Foran os på bordet ligger nogle af Stig Broströms

bøger. Blandt andet hans og Kjeld Rasmussens ‘En

nødvendig pædagogik – dialektisk struktureret pæ-

dagogik.’

I dag siger Stig Broström om bøgerne.

»Det, vi beskrev dengang, er langt hen ad vejen de

samme målformuleringer, der bruges i læreplaner

for daginstitutioner i dag – kendskab til naturen, kul-

turen, æstetik, udvikling af sprog, krop og be-

vægelse. Et punkt som kendskab til samfundet op-

træder ikke i de aktuelle læreplaner, men ellers er

det de samme fokuspunkter. Hvis man skal drille po-

litikerne på Christiansborg, kan man sige, at der er

en lige vej fra DDR til Christiansborg. Men samtidig

er det lidt sørgeligt, at vi efter 30 år ikke er kommet

videre. Tværtimod har småbørnspædagogikken

efterhånden udviklet sig til et spørgsmål om snævre

færdigheder. Og de store perspektiver og visioner er

helt væk. Når jeg kigger tilbage på pædagogikken i

1970’erne, er jeg tilfreds med, at det lykkedes os at

diskutere – måske mere end at praktisere – et kritisk

perspektiv.«

Var dialektisk, struktureret pædagogik en utopi?

»Vi formulerede pædagogiske tanker, der hørte

fremtiden til, men som gav lyst og energi til at om-

lægge og forandre den eksisterende og domine-

rende pædagogik. Bøgerne udkom i store oplag, og

den marxistiske metode blev diskuteret intensivt i

nogle kredse. Ved siden af var der selvfølgelig en stor

gruppe pædagoger, der næppe opdagede det. Men

blandt dem, der arbejdede bevidst med metoden,

var der et stort engagement. De fandt stor personlig

energi i at se en sammenhæng mellem deres politi-

ske virke og det, de lavede på deres arbejde. Det gav

inspiration, at de oplevede, at de ikke ‘bare’ passede

børn og skaffede dem de almene udviklingsmæs-

sige færdigheder. De kunne se, at børnene var frem-

tidens voksne, der skulle indgå i demokratiske pro-

cesser. Det var noget, der gav energi – og det er

måske den energi, der mangler i dag.«

Hvilke forestillinger er det, utopier kan bidrage med?

»Utopier kan rejse noget, der går ud over nuet.

Forestillingen dengang var en bedre rød/grøn frem-

tid. Vi vidste godt, at det nok ikke ville blive indfriet i

praksis. Men det skabte nye veje i pædagogikken,

fordi vi kunne se det store i det små, som man sagde

dengang. Men som den norske sociologiprofessor

Thomas Mathiesen har formuleret det, så stivner en

kritisk bevægelse, når den bliver for ‘færdig’. For

8

Der var knald på pædagogikken i 1970’erne. Utopierne blomstrede, og de store visioner prægede den pædagogiske debat.

En af datidens fortalere for marxistisk pædagogik fortæller om utopiens livgivende virkning. Interview med Stig Broström

fra Institut for Curriculumforskning ved DPU. 

>

Vi skabte nye veje i pædagogikken,
fordi vi kunne se det store i det små.
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Illustration af Thomas Kruse fra bogen ‘En nødvendig pædagogik’ 

Pædagogiske bøger inspireret af politiske

utopier gik som varmt brød i 1970’erne 

og 1980’erne. Visionerne om et bedre

samfund inspirerede pædagoger til at 

se deres arbejde i et større perspektiv.
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dialektisk, struktureret pædagogiks vedkommende

skete det, da bøgerne for eksempel begyndte at op-

træde på seminariernes pensumlister. Dermed blev

en modbevægelse til eksamensstof. De fleste pæda-

gogstuderende tilegnede sig stoffet ved at springe de

første 150 sider over og gå direkte til de sidste 100 si-

ders praktiske forslag og løsninger. De blev bragt ind

i børnehaven i færdig form – og så går det jo galt.«

Lidt for mekanisk 

I 1980 kom reaktionen. Jørgen Felding, Niels Møller

og Søren Schmidt udgav bogen ‘Pædagogik og barn-

dom’. 218 siders kritik af dialektisk, struktureret

pædagogik personificeret ved Stig Broström. Bogen

kritiserer blandt andet Stig Broström for ukritisk at

overtage sovjetpædagogiske mål og metoder.

I dag siger Stig Broström, at det var i orden, at

bogen udkom. Men han er ked af, at forfatterne

gjorde det til en kritik af ham som person.

»Jeg indrømmer, at jeg har begået fejl. Der var for-

kerte formuleringer og forkerte spor. Der er ting, jeg

ærgrer mig over, at jeg ikke gjorde anderledes. Men

at en samlet bevægelse blev reduceret til et indivi-

duelt forhold, var forkert.« 

Stig Broström siger, at han siden har ærgret sig

over, at omsætningen fra teori til praksis blev lidt for

mekanisk. Men når det er sagt, rummer pædagogik-

ken en række fordele, som fortsat ses, når man sam-

menligner danske og østeuropæiske børn. 

»Skræller man det ideologiske væk, kan man kon-

statere, at man fortsat arbejder meget mere målret-

tet i den østeuropæiske pædagogik. Når jeg i dag be-

søger østeuropæiske lande, møder jeg 4-årige børn,

der kan synge, spille og danse på et niveau, der langt

overstiger, hvad danske børn kan. Så der er nogle

grundlæggende forskelle i pædagogikken, der er

uafhængige af den politiske ideologi.«

Hvis Stig Broström skal pege på noget, der især

lykkedes med marxistisk pædagogik, var det at om-

sætte teorierne om fællesskab, solidaritet og sam-

hørighed til praksis.

»Måske skete det indimellem på bekostning af in-

dividet, men i børne- og personalegruppen blev der

Dialektisk, struktureret pædagogik er udformet på grundlag

af marxistiske principper. Pædagogikken slog igennem i be-

gyndelsen af 1970’erne og fremstod som en modsætning til

tidens pædagogiske hovedstrømning – den mere antiauto-

ritære og vækstorienterede pædagogik.

Ifølge dialektisk, struktureret pædagogik er strammere or-

ganisering, tidsskemaer og årsplaner nødvendige for at

sikre børnenes alsidige personlighedsudvikling. 

På det ydre plan ligner målsætningerne for dialektisk,

struktureret pædagogik de nye læreplaner for daginstituti-

oner. Læreplanerne mangler dog den marxistiske dimen-

sion, der havde til hensigt at gøre børnene opmærksomme

på det kapitalistiske samfunds modsigelser og motivere

dem til at udvikle klassebevidsthed.

>
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udviklet en følelse af fællesskab og samhørighed.

Det skal nok ikke kun tilskrives marxistisk pædago-

gik, men også andels- og højskolebevægelsen. Men

det er gruppens fællesskab, der for eksempel er for-

klaringen på, at rullende skolestart aldrig har slået

igennem i Danmark. Der er et gruppefællesskab

mellem børn i samme børnehaveklasse, som man

ikke ønsker at sætte over styr.«

En apolitisk æra 

Fremkomsten af den dialektiske, strukturerede pæ-

dagogik førte til, at daginstitutioner i hele landet be-

gyndte at tilrettelægge deres hverdag efter nye for-

billeder. I dag bruger en del børnehaver fortsat

dialektisk, struktureret pædagogik som teoretisk

grundlag.

Medarbejdere fra disse institutioner ringer ofte til

Stig Broström, fordi de ønsker inspiration til at ar-

bejde videre med metoden. En del ældre pædago-

ger giver ham en decideret opsang, fordi de savner

hans opbakning.

En gruppe af henvendelser kommer fra unge

pædagogstuderende, der gennem studier af 1970’-

ernes pædagogik undrer sig over, hvor utopierne

blev af i den pædagogiske verden.

»Den slags opkald får jeg mange af,« fortæller Stig

Broström.

»Jeg plejer at svare, at vi lever i en apolitisk æra. Det

er en tid, hvor det er svært at rejse store perspektiver

og klare politiske standpunkter uden at blive identifi-

ceret med 1970’ernes venstrefløj. Småbørnspæda-

gogik er simpelthen blevet mainstream – præget af

forsigtige synspunkter og en snæver kvalifikations-

og kompetencetankegang. I dag skal børnene bare

skaffe sig 10 færdigheder opstillet i et skema – så er

de skoleparate. Det er simpelthen for fattigt. Det kal-

der på mere luft under vingerne,« mener Stig Bro-

ström, der nævner, at de vildeste småbørnspædago-

giske nyskabelser de seneste år er skovbørnehaver,

musik- og idrætsbørnehaver.

Det ligeværdige samfund 

Stig Broström siger, at småbørnspædagogikkens

historie i høj grad har været præget af utopiske soci-

alister. Charles Fourier, Jean-Jacques Rousseau, Jo-

hannes Pestalozzi og Robert Owen var fortalere for

et ligeværdigt samfund, hvor børn og voksne delte

livsarena. 

»Frøbel, Pestalozzi og Rousseau arbejdede for

idéen om et varmt jævnbyrdigt forhold mellem børn

og voksne. Desværre er pædagoger ikke særligt godt

uddannet historisk, det ved jeg fra min tid som se-

minarielærer. Den historiske viden går kun få år til-

bage. Men selv om de historiske teoriretninger ikke

er sprogliggjort, ligger de som en kraft hos den en-

kelte pædagog. Og det er forklaringen på, at det hur-

tigt vinder genklang, når man i en børnehave taler

om for eksempel ‘anerkendende forhold’. Drømmen

om et lige og antiautoritært forhold, hvor den

voksne også vil barnet noget, er en integreret del af

historien og tiden i dag,« siger Stig Broström.

Han mener, at en af forskellene mellem 1970’erne

og 1980’erne og i dag er, at man dengang var meget

optaget af, at børn skulle opdrages til at blive kritiske

individer. Den slags visioner er næsten helt fra-

værende i dag – i hvert fald på det retoriske plan. I

en undersøgelse af daginstitutioners årsplaner, som

han lavede sidste år, fremgik det, at kun 5-6 procent

af institutionerne har det som italesat målsætning

»Ønsket om at fremme kritiske individer er for-

svundet fra institutionernes sprogbrug og pædago-

gers formuleringer. Men er det også forsvundet fra

praksis? Eller ønsker pædagogerne fortsat, at bør-

nene er selvstændige og tager initiativ? Jeg tror sta-

dig, at udviklingen af kritiske individer er en dimen-

sion af småbørnspædagogikken. Det ligger i

kimform parat til at blive løftet op igen. Jeg så gerne,

at personalet gjorde mere for at formulere det«. y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Småbørnspædagogikken har 
udviklet sig til et spørgsmål om 
snævre færdigheder.
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MIDT IMELLEM AFSINDIGE UTOPIER

Når vi ser vores egne behov udefra, er det så virkelig det, vi gerne vil have?

1.

Allerede i 1968 er det slut. Den tyske tænker Herbert Marcuse står på det Frie

Universitet i Vestberlin og bekendtgør, at nu er utopien død. Utopier er ifølge

Marcuse skitser af umulige samfund. Forfattere placerer ideale samfund på

ukendte øer, fordi vilkårlighed, tradition, magtmisbrug og overleverede hierarkier

gør det umuligt at etablere perfekte samfund i hjemlandet. Uden hensyn til be-

stående autoriteter eller værdihorisonter kan man her konstruere samfundet i én

bevægelse. Man skal ikke forholde sig til overgangsprocesser fra feudale sam-

fundsstrukturer til nutidens industrielle samfund. Eller fra religiøse hierarkier til

sekulære ordener. Man kan gøre en ide virkelig.  

Således beskriver Tommaso Campanella i Solstaden fra 1602, hvordan et kom-

pleks af menneskelige laster bliver udryddet ved ophævelse af privat ejendoms-

ret:

»Stor fattigdom gør, at menneskene bliver nedrige, snedige, tyvagtige, lumske,

lovløse, løgnere og menedere, mens rigdom gør dem skamløse, hovne, uvi-

dende, træske, ligeglade og indbildske. Således gør fælleseje alle på én gang rige

og fattige: rige, fordi de ejer alle ting, og fattige, fordi de ikke indlader sig på at

tjene tingene.«

Thomas More beskriver i Utopia fra 1516, hvordan menneskenes natur bliver

korrumperet af ’forkerte og perverse vaner’. Men frigjort fra den gamle verdens

begrænsninger kan menneskene i Utopia se fornuften i naturen:

»Dyden definerer de som et liv i overensstemmelse med naturen og med Guds

love, fordi disse svarer til naturens orden, der afviser eller tilstræber tingene i

overensstemmelse med fornuftens bud. Videre tror de, at menneskenes fornuft

styrker og renser deres kærlighed og beundring for den højeste majestæt. Kun

ved denne godhed kan vi opnå lykken.«

Ikke alene er de politiske institutioner i Utopia fornuftige og gode, menne-

skene bliver også fornuftige og gode. Den rigtige politiske indretning af samfun-

det skaber de moralsk rigtige mennesker. 

2.

Når Marcuse i 1968 erklærer utopien død, er det ikke, fordi han har givet op. Det

er tværtimod, fordi han ikke længere ser nogen grund til at forskyde idealet til

ikke-steder:

»Det er en indlysende sandhed, at enhver form for omvenden, for menneske-

ligt liv, enhver forandring af det tekniske og naturlige miljø i dag er en mulighed,

og en historisk mulighed. Vi har i dag muligheden for at gøre verden til et hel-

vede, og vi er godt på vej til det. Vi har også muligheden for at gøre den til det

modsatte af helvede.«

Det, der engang kun kunne lade sig gøre på fiktive øer, kan nu realiseres i den

sociale virkelighed. Marcuse begrænser sig ikke til reformer af samfundets insti-

tutioner. Også det ’menneskelige liv’ og ’det naturlige miljø’ kan gøres til gen-

stand for forandringsprocesser. Det hele står åbent. Marcuse annoncerer en ny

teori om mennesket. Det bliver udlagt som en ’biologisk nødvendighed’ at frem-

stille nye menneskelige behov. 

Efter forelæsningen spørger en studerende, hvordan Marcuse vil skabe nye be-

hov hos folk, der ikke selv anerkender behovet for nye behov. Samfundet er

baseret på behov, som tilfredsstilles af det kapitalistiske samfunds mekanismer.

Og Marcuse svarer:

»Du har defineret det, som desværre er den største vanskelighed i denne sag.

Du rejser den indvending, at for at nye revolutionære behov kan udvikle sig, så må

de mekanismer, som reproducerer de gamle behov, først afskaffes. For at meka-

nismerne kan afskaffes, må der først være behov for at afskaffe dem. Det er denne

ringslutning, vi sidder fast i, og jeg ved ikke, hvordan vi skal komme ud af den.«

Den største vanskelighed vedrører ikke kun forholdet mellem teori og praksis.

Det er overgangen fra det gamle til det nye. Det er den proces, som utopierne

springer over. Marcuse forestiller sig andre steder kunsten som den åbning, der

’udfordrer virkelighedens monopol på at definere det virkelige’. De gamle utopier

kan ses som kunstværker. De viser en anden orden og udstiller dermed det bes-

tående samfunds foreløbige karakter. Det hele kunne være anderledes. 

3. 

Flere intellektuelle er nu begyndt at efterlyse utopier. Ikke fordi de ønsker et nyt

samfund realiseret fra bunden, men fordi den kritiske kultur degenererer, og den

politiske offentlighed reduceres til forum for optimering af selvudfoldelse, efter 

det liberale, markedsbaserede, nationalstatslige demokrati har udviklet et mo-

nopol på at definere det gode samfund. De gamle utopier var umulige samfund,

men de udfordrede de mulige samfund til at legitimere sig selv. Det samme

gjaldt den virkeligt eksisterende kommunisme, der viste sig som terrorregimer i

Sovjetunionen, Asien og Østeuropa, men der som trussel var en aktiv faktor i

etableringen af det velfærdsstatslige sikkerhedsnet. De vestlige demokratier legi-

timerer ikke længere sig selv over for konkurrerende alternativer, men hoverer i

fravær af andre muligheder. 

Som Francis Fukuyama i 1989 konstaterede: Der er opstået konsensus om det

liberale demokrati som den rigtige styringsform, efterhånden som det arvelige

monarki, fascismen og kommunismen er elimineret som rivaler:

»Det liberale demokrati fremtræder som slutpunktet for ’den menneskelige

ideologiske evolution’ og ’den endelige menneskelige regeringsform’, og som
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sådan udgør det ’historiens afslutning’. Mens tidligere tiders regeringsformer var

kendetegnet ved alvorlige fejl og ufornuftige elementer, synes det liberale de-

mokrati frigjort fra så fundamentale indre modsætninger.«

4.

Utopien fungerede engang som udstilling af fundamentale modsætninger i det

bestående samfund eller som socialistisk anskueliggørelse af lyksalighederne i

samfund uden privat ejendomsret. Men efter Murens fald synes utopien at be-

tegne en magtstrategi. Der gives ikke længere radikale utopier imod kapitalis-

men eller det vestlige demokrati. Men den militære udbredelse af det vestlige

demokrati og de frie markeder til resten af kloden er utopiske projekter. Drøm-

men om en dominoeffekt i Mellemøsten baserer sig på den samme tanke som

den utopi, der betragter forkerte og perverse vaner som fejl, der skal skaffes af

vejen, så overensstemmelsen mellem vestens model, naturens orden og fornuf-

ten træder frem. De anderledes sociale normer og organiseringer betragtes som

middelalderlige reminiscenser. Som den engelske konservative iagttager John

Gray skriver:

»Vestlige samfund er styret af troen på, at modernitet er én bestemt tilstand;

det samme over hele verden og altid godgørende. Efterhånden som samfundene

bliver moderne, skulle de ifølge denne tro også blive mere ens. På samme tid bli-

ver de bedre. Det at være moderne betyder, at man virkeliggør vores værdier.«

Gray sammenligner den militante udbredelse af vores værdier med tidligere

tiders totalitarismer. Dette projekt baserer sig på den antagelse, som Marcuse skit-

serede: Enhver forandring af det menneskelige miljø er mulig. Det er ikke tilfæl-

digt, at den amerikanske verdensorden forstyrres af attentater, som påberåber sig

lokale religioner, stammeforhold eller nationalisme. De elementer i den sociale

virkelighed, som det utopiske projekt udelukkende ser som forhindringer, bliver

brugt som slogans for modstanden. Det er ikke kun konflikter mellem forestillin-

ger om det gode samfund. Mellem idealer. Konflikterne er båret af kamp om

knappe ressourcer, magtalliancer og interesser. Men Vesten identificerer sig som

’moderne’, og modstanderne betjener sig af lokalpatriotiske modbilleder. Kon-

flikten bliver reproduceret som et opgør mellem de civiliserede og barbarerne. Og

den lokale kultur endnu gang fremstillet som forhindring for civilisation.

5. 

Francis Fukuyamas seneste bog, State Building, er en refleksion over denne de-

struktive konfliktstruktur. Den handler ikke om at udbrede universalmodellen,

men om at etablere stater i den tredje verden. Den er et opgør med den nylibe-

ralistiske Washington-konsensus, der dikterede frie markeder og små stater over

hele kloden. Nu anbefaler Fukuyama en dialogisk tilgang til de eksisterende og

konstruktive strukturer i den tredje verdens lande: Man skal arbejde i overens-

stemmelse med lokal praksis. Han bruger Danmark som metafor for det ideelle

samfund:

»Vores problem er ikke mentalt: Vi ved godt, hvordan disse lande adskiller sig

fra Danmark, og hvordan Danmark ser ud. Problemet er, at vi ikke har de politi-

ske midler til at nå frem til denne position.«

Den kritiske position vil ikke længere producere utopier, men derimod afsløre

den vestlige verdens forbrugscyklus og aggressive universalisme som utopisk.

Marcuse tog fejl i 1968: Utopien er ikke død. NASA offentliggjorde i 2005 en

prognose, der forudså, at jordens gennemsnitstemperatur kunne stige med op til

tre grader celsius inden for ti år. Der er større og større efterspørgsel på de sta-

digt mere begrænsede oliereserver. Andre analyser indikerer, at Golfstrømmen

kunne vende. Eksemplerne på overbelastningen af vores naturgrundlag er legio.

Det sted, der kan blive ved med at tilbyde naturressourcer til vores forbrug, findes

ikke. 

Det kritiske arbejde vil ikke bryde det vestlige demokrati ned eller afsløre vores

samfund som ’totalitære’ eller ’fascistiske‘. Som den tyske filosof Jürgen Haber-

mas kan man som kritiker i dag kontrastere politik som fremtidssikring af

selvudfoldelse som forbrug med et ideal om en politisk offentlighed, hvor

privatpersoner træder frem som borgere for at løse almene problemer. Haber-

mas betegner den herredømmefri diskurs som en idealtilstand, der netop ikke er

utopisk forlagt til en ukendt ø. Den er en radikalisering af det, vi moderne tradi-

tionelt er enige om. Det er ikke så æstetisk besættende som utopier, det starter

ikke nye ungdomsbevægelser. Men det er her, behovene kan påvirkes og refor-

meres. 

I et essay om sin forgænger på Frankfurterskolen, Herbert Marcuse, anfører

Habermas den diskursive reform af behovene som det afgørende moment i

Marcuses tænkning. Man genkender sig selv og sit liv på en måde, man ikke er

vant til:

»Det drejer sig om radikale genfortolkninger af de menneskelige behov og om

det diagnostiske spørgsmål, om befolkningen, når de ser deres egne behov i

disse analyser, virkelig genkender det, de gerne vil have.«. y

13

Rune Lykkeberg er journalist og weekendredaktør på Dagbladet Information.

Vil du læse mere om utopier? Rune Lykkeberg anbefaler:

• Thomas Mores Utopia: »Den er elegant turneret og så klart tænkt, at både den konkrete utopi og utopigenrens funktion træder klart frem«. 

• G. W. F. Hegels Retsfilosofi (udkom på dansk i 2004): »Fordi det er en kritik af den utopiske tanke overhovedet«.

• John Rawls En teori om retfærdighed: »Fordi det er et eksempel på, at man kan tænke et udfordrende universalperspektiv, som slet ikke er

utopisk«.

Utopien er ikke død. Det sted, der kan
blive ved med at tilbyde naturressourcer
til vores forbrug, findes ikke.
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Der er et meget større fokus inde
i unges hoveder på mobilitet og
deres fremtid. Det kan tit godt for-
hindre dem i at engagere sig fuldt
ud i forskellige sammenhænge.
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For blot nogle årtier siden var unge rebelske som

ind i helvede. De havde en politisk vision og mission.

Derfor gik de på barrikaderne for at kæmpe imod

social ulighed og for fred, fællesskab og solidaritet. I

dag er unge selvoptagede, usolidariske og børn af

kapitalismen. Det er i hvert fald sådan, nutidens

unge ofte beskrives i medierne. 

Ikke desto mindre går tusindvis af danske unge på

gaden for at demonstrere imod krige og terrorisme

og for at indsamle penge til nødhjælpsorganisatio-

ner. Og Dansk Ungdoms Fællesråd rapporterer om,

at stadigt flere danske unge laver internationalt hjæl-

pearbejde. Det vidner om, at globale problemstillin-

ger vækker unges interesse mere end det, der sker

på Christiansborg eller i lokalpolitiske miljøer. For

man må samtidig konstatere, at de klassiske politi-

ske ungdomsfora som for eksempel elevrådet ikke

tænder unges glød som hidtil: Engagementet for at

være med i skolepolitiske organisationer har været

faldende siden starten af 1990’erne. 

Men betyder det, at unge er mindre politisk enga-

gerede end tidligere? Nej, lyder svaret fra Jens Chri-

stian Nielsen, forskningskoordinator og projektleder

på Center for Ungdomsforskning ved Learning Lab

Denmark. Han har skrevet ph.d.-afhandling om unge

og politik, som blandt andet omhandlede et samar-

bejde med LO om, hvad der kan skabe politisk og

fagligt engagement blandt unge. Ifølge Jens Chri-

stian Nielsen er mange unge optagede af politiske

spørgsmål, for eksempel om indvandring, miljø og

sundhed, men hvis man kalder det for politik, så vil

mange unge stå af.

Unges afstand til det organiserede politiske træ-

der også frem i den danske del af den internationale

undersøgelse Civic Education Study, som Jens Bruun

fra Danmarks Pædagogiske Universitet var projekt-

leder for i perioden 1999-2003:

»Der er en signalværdi i ordet politik. Hvis du stil-

ler et spørgsmål, som handler om det partipolitiske

eller det organiserede politiske, interesserer det ikke

rigtig unge. Men spørger du dem om politiske pro-

blemer, så optager det dem i høj grad,« siger Jens

Bruun.  

Mange unge opfatter dog deres generation som

egoistisk og uinteresseret i samfundet. Ifølge Civic

Education Study mener størstedelen af de knap

2800 gymnasieelever, der indgår i den danske del af

undersøgelsen, at ’i gamle dage var der mere solida-

ritet mellem mennesker end i dag’. Og to ud af tre af

de adspurgte elever er enige i, at ’unge på min alder

er meget selvoptagede’.

Realistisk verdensbillede

Internettet, EU og miljøproblemer. Det er ifølge gym-

nasieeleverne i Civic Education Study de tre væsent-

ligste faktorer, når det handler om, hvad der påvirker

samfundets udvikling. Religion, politiske revolutio-

ner og folkelige bevægelser er derimod ikke særlig

vigtige faktorer for samfundets udvikling, mener de

adspurgte. Jens Bruun forklarer, at der er en klar

sammenhæng mellem de unges tro på, hvad der

styrer et samfunds udvikling, og deres engagement: 

»Måske har de unge ret: Måske er det de struktu-

relle ting, som bærer udviklingen, mere end det er,

hvad folket måtte ønske. Man kan derfor opfatte det

som et ret realistisk verdensbillede, for hvis man ikke

mener, at folkelige bevægelser har nogen som helst

påvirkningskraft på samfundet, hvorfor så engagere

sig i dem?«

Hvor er så de unges visioner og revolutioner? Her

må man sande, at den individualisering, som socio-

loger har talt om i årtier, i stadigt højere grad slår

igennem. For eksempel er der i dag større krav til, at

den enkelte planlægger sin fremtid. Som Jens Chri-

stian Nielsen fra Center for Ungdomsforskning siger: 

»De unge er meget fokuserede på deres egen

planlægning af eget liv og i at tage ansvar for eget liv.

Der er meget få unge, som i dag vil sige ’det er sam-

fundets skyld’. Og det er jo en ideologisk holdning:

Man skal selv tage ansvar for eget liv. Det er jo på en

måde revolutionært i den forstand, at den enkelte

har et frigørelsesprojekt.« 

Generation Fremtidsplan

Når det handler om at orientere sig mod fremtiden,

er det også den enkeltes – og ikke kollektivets – frem-

tid, der er i fokus, fortæller Jens Christian Nielsen:

»Unge skal kunne mestre at planlægge fremtiden.

Det opleves som noget individuelt, mens det sociale

bliver noget, der foregår her og nu. Hvor det indivi-

duelle er noget, der rækker fremad og er individuelt,

er det sociale noget, der foregår her og nu, sammen

med ens venner.«

Jens Christian Nielsen betegner nutidens unge for

’Generation Fremtidsplan’, fordi de gennem opvæks-

ten skal foretage en lang række valg med bevidsthe-

den om, at det vil præge deres fremtid. Allerede fra

en tidlig skolealder skal den enkelte lære at plan-

lægge sit liv.

»Helt fra skolesystemet begynder de unge at tage

de første valg. Om de nu vælger fremmedsprog eller

ej, er retningsgivende for, om de kommer på en ung-

domsuddannelse. Allerede i 6.-7.-klasse bliver de

stillet spørgsmål om, hvad de godt kunne tænke sig

at blive. De begynder at planlægge deres fremtid. Og

det er noget, de unge skal kunne i dag. Hvis man

ikke kan finde ud af det, så ender man alligevel på

aktivering, og så skal man lave sin egen handlings-

plan. Der er krav til, at du selv kan planlægge din

fremtid. De unge skal på den ene side have et frem-

adrettet perspektiv, som de bruger mange ressour-

Er historien slut? Har unge lagt de store ideer bag sig, eller drømmer de stadig om et bedre samfund? Asterisk har talt med

ungdomsforskere om, hvordan unge orienterer sig mod fremtiden.

>

Hvis man ikke mener, at folkelige bevægelser
har nogen som helst påvirkningskraft på
samfundet, hvorfor så engagere sig i dem?
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cer på, og på den anden side skal deres hverdagsliv

være sjovt og interessant.«

Generation Fremtidsplan er også kendetegnet

ved, at de er mere mobile – i hvert fald har de ople-

velsen af mobilitet tæt inde på livet. Som Jens Chri-

stian Nielsen siger: »Der er et meget større fokus

inde i unges hoveder på mobilitet og deres fremtid.

Det kan tit godt forhindre dem i at engagere sig fuldt

ud i forskellige sammenhænge. De er mobile i den

forstand, at mange af dem tænker på, hvad de skal

næste år, især i forhold til uddannelse og arbejde.

Det får dem til at være forbeholdne over for at en-

gagere sig, for man vil ikke forpligtige sig for meget.

For hvad nu hvis man ikke ved, om man næste år

skal rejse til Odense eller Aalborg for at studere, eller

om man får de karakterer, der gør, at man kan

komme videre?«.

Farvel til Krønike-samfundet

Unges oplevelse af mobilitet spiller ind på deres

engagement. Det er ikke bare de ungdomspolitiske

partier, der mærker, at noget forandrer sig. Også for-

eningslivet oplever, at unge vender ryggen til det

hæderkronede danske foreningsliv. Og der er færre

og færre unge, der oplever, at det er naturligt at være

med i et foreningsliv eller i politik. Spørgsmålet er

imidlertid, om det er tiderne, der forandrer sig, eller

om det er de unge, der forandrer sig. 

Uanset hvad er der behov for nye organiserings-

former, som i højere grad passer til det liv, unge har

i dag, mener Jens Christian Nielsen. Han har været

projektleder for Center for Ungdomsforsknings 2-

årige forskningsprojekt om ungdom og foreningsliv,

’Nye tider – Nye foreningsformer?’, hvor forskere

fulgte med i dagliglivet i 10 vidt forskellige danske

foreninger. Han fortæller, at store dele af forenings-

livet, især idrætsforeningslivet, har svært ved at

rekruttere unge, når de kommer i 14-15-års-alderen.

Ifølge Jens Christian Nielsen tyder meget på, at fore-

ningslivet ikke helt har fulgt med et samfund, som

forandrer sig:

»Samfundet har trods alt udviklet sig fra en indu-

strikultur til et vidensamfund, som bygger på nogle

andre principper og større fleksibilitet, hvor folks

arbejdstider ikke nødvendigvis er fra 8-16. Det har

store dele af foreningslivet svært ved at følge med i,«

siger Jens Christian Nielsen.

»I forhold til Krønike-samfundet er der i dag et

langt større tilbud. Tilbage i 1950’erne var der de

politiske organisationer, de kristelige organisationer

og idrætsforeninger. I dag er der også en lang række

kulturelle og sociale organisationer, man kan enga-

gere sig i. Det betyder, at engagementet bliver mere

differentieret. Dels er der mange forskellige typer

steder, hvor unge kan engagere sig. Dels er det poli-

tiske også ved at blive et meget mere elitært projekt.

Det er særlige typer af unge, som engagerer sig i

politik. Det er statskundskabsstuderende og unge,

som har enten nogle politiske ambitioner eller karri-

eremæssige ambitioner.«

Skrøbelige unge

Ifølge Jens Christian Nielsen skal unge have nogle

kompetencer og nogle ressourcer for at kunne gå

ind i det politiske. 

»Hvis helt almindelige unge skal gå ind i politik,

skal de kunne mærke, at deres arbejde betyder

noget. Mange unge har den indstilling, at hvis man

laver noget politisk, så skal det også kunne gøre en

forskel. Men når man oplever, at det er så komplekst

at gøre en forskel, så kan det også være svært at

Der er meget få unge, som i dag vil sige:
’Det er samfundets skyld’. Og det er jo en
ideologisk holdning: Man skal selv tage
ansvar for eget liv.

Revolutionen der blev et personligt projekt

>

HVAD ER UNGES MÅL FOR FREMTIDEN?

Hvad er vigtigst for dig i fremtiden: at få et fast arbejde eller en høj

levestandard? Civic Education Study har bedt knap 2800 danske

gymnasieelever om at prioritere en række mål for fremtiden. Resulta-

tet er tydeligt: De unge har taget tidens budskab til sig, for ’personlig

udvikling’ topper klart. Tallet i parentesen angiver procent af de

adspurgte, der vurderer, at målet er ’meget vigtigt’. 

1. Mulighed for personlig udvikling (70,2 % meget vigtigt)

2. Et udviklende og udfordrende arbejde (59,7 %)

3. Et fast arbejde (57,4 %)

4. Et liv med familie og børn (56,6 %)

5. En god uddannelse (55,4 %)

6. Mulighed for at rejse og se verden (53,1 %)

7. Et godt sted at bo (52,4 %)

8. En høj levestandard (36 %)

9. Megen fritid (27,2 %)

10. En følelse af fællesskab med andre i lokalsamfundet (24,9 %)

11. En betydningsfuld position i samfundet (10,4 %)
Kilde: Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup
:’Gymnasieungdommens politiske dannelse’, DPU’S Forlag, 2003.
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17melde sig ind,« siger Jens Christian Nielsen og for-

tæller, at der skal være noget, der fører unge ind i

politik:

»Der er selvfølgelig en gruppe af unge, som går

ind i det politiske system af sig selv – Tordenskjolds

soldater – men det er helt tydeligt, at stort set alle

har forældre eller familie, som har været med i fore-

ningslivet. Værdierne er givet på forhånd. Man vil

godt forpligte sig, fordi man føler sig som en del af

en organisation. Men hvis man ikke gør det på for-

hånd, er man nødt til at have en eller anden form for

identifikation,« siger Jens Christian Nielsen.

Og man er i højere grad end tidligere nødt til at

tage de unge ved hånden:

»Hvis man skal engagere unge aktivt i forenings-

livet, så er det utrolig vigtigt, at det arbejde, de laver,

opnår en form for anerkendelse. Det handler mere

om identitetsopbyggelse, end at man er en del af

en bevægelse. Hvis man er med i noget af pligt, så

behøver man ikke at få ros. Men hvis man er der,

fordi man gerne vil lave et stykke frivilligt arbejde, vil

man gerne have respons tilbage, om det, man gør,

har betydning eller ej. Derfor må man tænke i an-

erkendelsesstrukturer, når man forsøger at involvere

unge.«

Det er ikke noget fundamentalt nyt, at unge har

behov for anerkendelse, men det får stigende be-

tydning qua individualiseringen, mener Jens Chri-

stian Nielsen. 

»De unge er meget skrøbelige. Vi lever i et sam-

fund, hvor det er vigtigt at få respons tilbage fra ens

kolleger, og hvor man omvendt også giver dem re-

spons tilbage på, om det arbejde, de laver, er godt.«y

Camilla Mehlsen 

cme@dpu.dk

Læs mere:

Jens Christian Nielsen, Andy Højholdt, Birgitte

Simonsen: ’Ungdom og foreningsliv’, Roskilde

Universitetsforlag/ Samfundslitteratur, 2004.

Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup: ’Rum

for politisk dannelse’ 2002 og ’Gymnasieungdom-

mens politiske dannelse’ 2003, begge fra Danmarks

Pædagogiske Universitets forlag.

Jens Christian Nielsen

Ph.d. i ungdomsforskning og forskningsleder i Center

for Ungdomsforskning ved Learning Lab Denmark,

hvor han er ansvarlig for forskningsområdet Demo-

krati og deltagelse. 

Personlig hjemmeside: www.lld.dk/om/JCN

Jens Bruun

Projektleder for den danske del af den internationale

undersøgelse Civic Education Study i perioden 

1999-2003, hvor undersøgelsen blev udarbejdet. Han

arbejder i dag som ph.d.-stipendiat ved Institut for

Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/jebr

HVAD ER BØRNS MÅL FOR FREMTIDEN?

15 minutters berømmelse eller villa, Volvo og vovse? Tv-programmer som BørneMelodiGrand-

Prix, Scenen er din og Popstars kan give indtryk af, at børn og unge udgør en ’på-generation’,

hvis ypperste mål for fremtiden er at komme i rampelysets skær. Men børns planer for frem-

tiden er uhyre konforme, og de sætter traditionelle værdier højt. Det viser undersøgelsen Børn

og Politik, som har spurgt Børnerådets Børnepanel (55 klasser på 7. klassetrin) om, hvordan de

forholder sig til verden som en politisk virkelighed. Børne-panelet er blandt andet blevet spurgt

om de tre vigtigste mål for deres egen fremtid og for samfundets fremtid.

1. Et liv med familie og børn (71,9 %)

2. En god uddannelse (61,4 %)

3. Et fast arbejde (41,9 %)

4. Et godt sted at bo (33,3 %)

5. Mulighed for at rejse ud og opleve verden (26,8 %)

6. En følelses af fællesskab med andre mennesker (20,3 %)

7. At tjene mange penge (18,7 %)

8. Megen fritid (10,6 %)

9. Muligheder for personlig udvikling (9,2 %)

10. At blive kendt og berømt (8,0 %),

Kilde: ’Børn og politik’, 2003. Rapporten er udarbejdet af Jens Bruun, Jens Johansen og Anders Blok for Børnerådet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Rektorstillingen på DPU slået op

Efter planen blive det den 1. juni offentliggjort,

hvem der skal være Danmarks Pædagogiske Univer-

sitets rektor fra 1. juli 2005. Stillingen er slået op

som en konsekvens af overgangen til den nye uni-

versitetslov. Til stillingen søges en dynamisk intellek-

tuel og anerkendt forsker på professorniveau inden

for et af universitetets fagområder. Ansøgeren skal

tillige være en udadvendt og mediestærk debattør

og have erfaring med at konsolidere og videre-

udvikle en institution med nye forskningsmiljøer,

nye uddannelser og en toneangivende formidling.

MONA udkommer til september

Tidsskriftet MONA giver undervisere i alle dele af ud-

dannelsessystemet adgang til den nyeste viden om

undervisning inden for matematik og naturfag. Den

primære målgruppe er matematik- og naturfags-

lærere i alle dele af uddannelsessystemet, men ind-

holdet er også stilet mod forskere og formidlere af

matematik- og naturvidenskab. Der er i vidt omfang

tale om formidling af aktuel dansk og international

didaktisk forskning samt erfaringer fra større udvik-

lingsarbejder.

MONA (”Matematik- og Naturfagsdidaktik – tids-

skrift for undervisere, formidlere og forskere”) har

modtaget 600.000 kroner i støtte fra Undervisnings-

ministeriet. Danmarks Pædagogiske Universitet er

med til at finansiere projektet og står som udgiver af

tidsskriftet.

Ifølge MONAs redaktør, lektor ved Institut for Cur-

riculumforskning Henrik Busch, gennemføres der

masser af spændende og praksisrelevant forsknings-

og udviklingsarbejde inden for undervisning i mate-

matik og naturfagene. Men indtil nu er resultaterne

af arbejdet i alt for ringe grad blevet anvendt i udvik-

lingen af den daglige undervisning.

Der planlægges årligt fire numre af MONA. Det

første nummer udkommer i september 2005. Gratis

abonnement kan tegnes på MONAs hjemmeside 

www.dpu.dk/mona 

Adjungerede professorer

DPU styrker forskningen i uddannelses-

politik. Det nye forskningsprogram for

komparativ uddannelsespolitik har netop

tilknyttet to af verdens førende uddan-

nelsesforskere som adjungerede profes-

sorer. 

Det drejer sig om hollandske Albert

Tuijnman, cheføkonom for human capi-

tal i Den Europæiske Investeringsbank i

Luxembourg. Albert Tuijnman er tidli-

gere administrator i OECD og har skre-

vet og redigeret mere end 25 bøger og

100 papers.

Kjell Rubenson er svensk og ansat

som professor i uddannelse ved Univer-

sity of British Columbia i Canada. Han

har forsket og løst konsulentopgaver for

blandt andre OECD, UNESCO og EU-

Kommissionen. 

Forskningsprogrammet er ledet af

professor Jens Rasmussen og skal blandt

andet søge at besvare spørgsmålet, om

investering i uddannelse øger konkur-

renceevnen, og om nogle investeringer

er mere givtige end andre.

Enhedsskolen 
under lup

Hvad er forklaringen på, at enheds-

skolen blev indført i Skandinavien,

men aldrig slog igennem i Tyskland

og England? Det har cand.mag. i

pædagogik Susanne Wiborg under-

søgt i ph.d.-afhandlingen ’Uddan-

nelse og social samhørighed’, som

hun forsvarede på DPU i april.   

Ifølge afhandlingen skal forklarin-

gen findes i landenes statslige,

klassemæssige og politiske forhold.

For eksempel peger Susanne

Wiborg på, at det konsensusorien-

terede samarbejde mellem Social-

demokratiet og liberale partier i de

skandinaviske lande skal tilskrives en

stor del af forklaringen. Efter Anden

Verdenskrig havde Socialdemokratiet

ikke samme politiske styrke i Eng-

land og Tyskland, og dermed kunne

konservative partier forhindre opret-

telsen af enhedsskoler for elever i

hele den undervisningspligtige alder.

N
Y
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FORSKNING NYHED UDDANNELSE 19

Master i Leadership 
and Innovation

En ny masteruddannelse har

set dagens lys: Master in

Leadership and Innovation in

Complex Systems, forkortet

LINCS. Det er Learning Lab

Denmark ved Danmarks

Pædagogiske Universitet i

samarbejde med Copen-

hagen Business School, der

har udviklet uddannelsen.

Dørene vil blive lukket op for

det første hold studerende i

november 2005.

Målgruppen for LINCS er

funktions- og mellemledere,

projektledere og ‘tunge’

specialister i det private

erhvervsliv såvel som i det

offentlige. Uddannelsens

fokus er på de sociale kompe-

tencer, der er nødvendige for

at få nytænkning i form af in-

novation og forretningsudvik-

ling til at ske i organisationer.

Uddannelsen er bygget op af

ti moduler. Både undervisere

og studerende vil blive rekrut-

teret internationalt, og selve

undervisningen vil blive af-

holdt på forskellige euro-

pæiske lokaliteter. Undervis-

ningen foregår på engelsk. 

Besøg LINCS’ hjemmeside: 

www.lincsmaster.net

PH.D.-AFHANDLING 19
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Det er slut: Det lærende velfærdssamfund er det sidste

samfund. Her kan vi få lov til at hygge os med utopien 

om det kompetente individ. Er det blød totalitarisme,

spørger kommunikationschef Claus Holm.

Med idéen om det kompetente individ har
vi overladt utopi-arbejdet til de enkelte
individer, og det får os til at miste blikket
for, at de mange individers skridt mod at
blive lærende individer til sammen kan
overskride den nuværende samfunds-
form, skriver Claus Holm.

FOTO: CORBIS
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SELV DE REVOLUTIONÆRE ER – med Olof Palmes

ord – i bedste fald reformister dagen efter revolutio-

nen; også de må knytte an til det forhånden-

værende. Det lykkes os ikke at forandre alt; at for-

søge på det er forgæves. 

I 2005 er stort set alle enige med afdøde Olof

Palme. 68-oprørerne er i gang med at lægge op-

rørskheden på hylden for historiebøger, som for ti-

den offentliggøres i en lind strøm. Ja, der er kødan-

nelse ved boden for afsværgelse af ungdomstidens

revolutionære drømmerier. 

Fra en af afsværgerne, den tidligere marxist, pro-

fessor Hans-Jørgen Schanz fra Århus Universitet, ly-

der meldingen sådan i artiklen Idealistisk utopisme

kontrakt pluralistisk pragmatisme: »Den dag i dag

oplever man – eller lad mig bare sige: oplever jeg –

det som lidt chokerende, når jeg når frem til, at kri-

tisk tænkning og utopi står i modsætning til hinan-

den. Eller at spørgsmålet: har vi brug for utopier? –

er et spørgsmål, som må besvares med et entydigt

nej. Ligesom der hermed er svaret på spørgsmålet,

om en utopisk og en pragmatisk indstilling kan frugt-

bargøre hinanden gensidigt. Det mener jeg ikke, for

de udelukker hinanden.« 

Jeg tror, Hans-Jørgen Schanz’ selvanmeldelse er så

eksemplarisk, at vi med den kan sige, at vi – som vi

er flest – tror på reformer, ikke på revolutioner; på

pragmatisme, ikke utopisk perfektionisme. Og at det

for moderne opdragere er vigtigere at igangsætte en

proces – i den rigtige retning forstås – end at stille

formynderisk krav til produktet. 

Kun Gud står alene tilbage som den legitime re-

volutionære kraftkarl, der uden skrupler skabte det

helt nye; altså os. Og det gjorde han ud af det rene

ingenting. Vi, reformistiske mennesker for Vor Herre,

har ikke denne skaberkraft. Derimod kan og vil vi

være ’open-minded’ og ’open-ended’. Det betyder,

at vi afstår fra at gribe ind i. Afstår fra at skabe andre

og deres projekter. På moderne opdragelsesdansk

kalder vi det for rummelighed.

Politikere og professionelle pædagoger praktise-

rer det dagligt. Politikere ved at afstemme sine syns-

punkter med vælgernes, sådan som de nu lader sig

udtrykke i opinionsundersøgelser. Pædagoger un-

derstøtter det enkelte barns værdier og udviklings-

projekter. Men hvorfor vil disse opdragere så lidt på

andres – deres vælgeres og børnenes – vegne? Jeg

tror, det hænger sammen med, at vi har at gøre med

en generation af opdragere, som ikke har fantasi til

at forestille sig, at der er grund til at gribe ind for at

stille den næste generation bedre, end de selv har

været stillet, og bedre end denne generation kan

stille sig selv – af sig selv.

Bliver en politiker spurgt om, hvilke forventninger

han har til fremtidens samfund, så kan journalisten

opsummere de defensive mainstream-svar sådan:

»Nå, også du vil gerne forbedre lidt hist og vedlige-

holde lidt pist. Nå, også du er enig i at opretholde

velfærdssamfundet. Javel, ja… Næste!«. Jeg ville

tabe både næse og mund, hvis jeg mod forventning

mødte en politiker, som vovede at komme med en

idé til radikale forandringer. Og gjorde jeg, så ville jeg

straks anbefale ham at gå i skarp argumentations-

træning. Fordi den bevisbyrde, som i øvrigt altid har

ligget på dem, som vil forandre, er så ’velfærdstung’,

at risikoen for at forløfte sig på den er overhæng-

ende.

FORANDRINGER, særligt af den utopiske slags, fore-

går i dag på det individuelle plan. At det er der, de

hører hjemme, kan man forsikre sig om ved at kon-

sultere forfatteren Søren Ulrik Thomsen i bogen Kri-

tik af den negative opbyggelighed. Her hylder han

Freud og Luther som sine anti-utopiske helte. På

denne vis får han buret friheden til at tænke en uto-

pisk tanke inde i det enkelte menneske, som får lov

til at lufte sine tanker på briksen eller bænken hos

psykologen eller præsten. 

Søren Ulrik Thomsen anno 2005 mener, at læren

af 1970’erne er, »at politik skal være kedeligt ar-

bejde, og at man ikke skal deponere sine transcen-

denslængsler i det politiske, men – ville jeg sige i dag

– hvor de hører hjemme, nemlig i kirken som altså i

en slags containerfunktion indkapsler det metafysi-

ske, så vi for resten af pengene kan føre en politik,

der arbejder på at mindske årsagerne til ulykke (sult

og bolignød og smitsom sygdom f.eks.) i bevidsthe-

den om, at den dermed hverken fjerner lidelsen el-

ler gør mennesket lykkeligt, eftersom lidelse og lykke

er størrelser, vi må forholde os til i andre registre end

det politiske. En politik, der arbejder for at gøre sam-

fundet bedre uden at tro, at det nogensinde kan

blive et paradis – og som er klar over, at en sådan

ambition kun fører til totalitarisme.« 

Men hvis politik skal være kedeligt, så skal pæda-

gogik vel også være det? Ja, givet at der føres kede-

lig politik, så bliver opdragelsesstrategierne også

nemt kedelige, da de traditionelt har været et led i

den dominerende politiske strategi. Og kedeligt er

det at være politiker og pædagog – ikke mindst i for-

hold til tidligere. For eksempel var det i det 19.

århundrede anderledes ukedeligt. Her gik politikere

og pædagoger i gang med at gøre bønder til et folk

af nationale danske borgere med rettigheder. 

På sin vis er denne vilje stadig krampagtigt til

stede, når vi følger politikeres nationalromantiske

forsøg på at afstive forestillingen om folkelighed ved

at udstede bløde kanon-henstillinger, for eksempel

om at læse bestemte nationale værker. Omvendt må

vi indrømme, at vi det meste af tiden er vidne til po-

litikeres og pædagogers vilje til at være viljesløse på

vælgeres og børns vegne. Viljesløsheden legitimeres

ved idéen om den kompetente person, den kompe-

tente vælger, det kompetente barn etc. – altså et in-

divid evigt optaget af kompetenceudvikling og

læringskurver. 

DET TOG SIN TID. Lars Geer Hammershøj, adjunkt

ved Danmarks Pædagogiske Universitet, fortæller i

bogen Selvdannelse og Socialitet, at vi i cirka 200 år

har troet på, at dannelsen af et oplyst, myndigt og

selvbestemmende individ tog sin tid, sin opdragel-

sestid. Det gør vi ikke mere. I stedet tror vi, at enhver

person fra første færd – helt fra fostertilstanden – er

kompetent og værd at lytte til. Fosteret er forfrem-

met til menneske. I hvert fald behandler vi det, som

om det var et menneske, der frit og fornuftigt kan

danne og realisere sig selv. Det handler ikke mere

om at danne en almen personlighed, men om per- >
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sonlighedens dannelse. Dannelse handler stadig om

at overskride sig selv, men overskridelsen er nu over-

ladt til den enkelte persons kompetente vilje, ikke til

opdragerens vilje. 

Betyder det, at vi stik mod den gængse forestilling

er havnet i et forsøg på at praktisere en utopi om det

kompetente individ? En idé om et menneske uden

for tid og rum, der ikke alene kan lære af sig selv –

men er pålagt at gøre det? Formentlig ja. Ifølge

Hans-Jørgen Schanz har utopier »altid har været ra-

dikalt anti-individualistiske. Altid som afgørende

ideal har haft elimineringen af den menneskelige

uforudsigelighed og spontanitet.« I begyndelsen af

det 21. århundrede kan jeg blive i tvivl om, om det

stadig er tilfældet. Har idéen om det kompetente in-

divid ikke netop en tendens til at være en lige så ra-

dikal og kompromisløs utopi, en lige så totalitær

utopi, som de samfundsmæssige, vi kender til?

Vi bliver bekymret, når filosoffen Platon i den store

dialog Staten foreslår, at man sender » alle dem i

staten, der er mere end ti år gamle, ud på landet og

tager sig af deres børn og opdrager dem i ganske

anderledes vaner end dem, som nu råder dem, som

også deres forældre har, nemlig deres egne skikke

og love; (...) på den måde vil en stat og en statsord-

ning lettest kunne fæstnes, så at den både bliver lyk-

kelig og bringer det folk, i hvilket den er indført, mest

gavn« Og vi har gode grunde til at bekymre os, fordi

Platon foreslår et Fornuftens diktatur. Det vil sige en

slags terrorperiode, der ifølge Lars-Henrik Schmidt i

bogen Magtens fysik har dannet forbillede for de

andre terrorperioder, vi kender fra revolutions-

historien. Nemlig Frihedens diktatur ved Robespierre

og Saint-Justs terrorregime under den franske revo-

lution og fra forskellige variationer over Proletaria-

tets diktatur. Pointen er, at vi indtil nu alene har haft

grund til at bekymre os over nogles diktatur over

andre.

MÅSKE ER TIDEN KOMMET til også at bekymre sig

over de farer, der kan følge med idéen om den kom-

petente ledelse af sig selv i det lærende samfund.

Læring er nemlig godt nok op til dig selv, men det sy-

nes ikke at være op til dig selv, at du skal udvikle dig

gennem læring. Tenderer vi ikke til en radikalt indivi-

dualistisk og totalitær lærings- og udviklingstvang? 

Den amerikanske filosof Robert Nozick skitserer i

bogen Anarchy, State, and Utopia et libertært utopia

som en ramme for individuelle utopier. Det vil sig en

struktur, hvor individer har frihed til frivilligt at reali-

sere deres vision om det gode liv. Og hvor ingen kan

påtvinge andre deres utopisme. For at lykkes med

det mente Nozick, at der var brug for en minimalstat.

En stat, hvis eneste opgave består i at beskytte ’life,

liberty and estate’, men ellers ikke opdrage eller

ændre på individerne ud over, hvad de selv vil. I dag

har vi et velfærdssamfund med en servicestat. Alli-

gevel er denne stats pædagogiske system sammen-

ligneligt med Nozicks utopiske politiske system. For

vore dages pædagogiske system er den omfattende,

men minimale ambition nemlig at beskytte de en-

kelte individers utopiske læringsprojekter. 

Åh, indrømmet, også jeg går ind for en pragma-

tisk, åben og demokratisk indstilling til utopier. Her-

med siger jeg, at jeg går mod tidens afsværgere af

utopier som sådan. Fordi afsværgelserne blot

blåstempler idéen om det kompetente individ i det

lærende velfærdssamfund. Og det får det til at se ud,

som om dette som-om-kompetente-individ ikke er

en utopisk konstruktion, men et projekt, vi hver især

vælger at overtage på hver vores måde. 

Pointen er, at denne utopi, som andre med den,

faktisk kan lade sig realisere. Fra filosoffen Karl R.

Popper – og hans værk Det åbne Samfund og dets

fjender – ved vi, at et ideal kan virkeliggøres og ikke

behøver at ende sine dage som en utopi. Utopiens

endeligt er dens praktiske væren i tiden og i rummet.

Vi ved også, at utopi kan realiseres forskelligt: Enten

gennem et synligt og utopisk ingeniørarbejde, hvor

ingeniøren er en kompromisløs radikalist, stokdøv

over for beklagelser undervejs. For den utopiske in-

geniør er målet – omdannelsen af hele samfundet –

nemlig alt. Eller gennem et demokratisk skridtvist in-

geniørarbejde, hvor ingeniøren er lydhør over for de

problemer, som måtte opstå undervejs, formår at

lære af sine fejltagelser og i øvrigt indgår kompro-

miser. Det utopiske ingeniørarbejde er det farligste,

har Popper fortalt os. Det har han ret i, men formu-

leringen betyder også, at det skridtvise arbejde ikke

er ufarligt. Blot mindre synligt. 

Med idéen om det kompetente individ har vi over-

ladt utopiarbejdet til de enkelte individer. Med det

mister vi blikket for, at de mange individers skridt

mod at blive lærende individer til sammen kan over-

skride den nuværende samfundsform. Hvem ved

måske skrider vi uforvarent mod det lærende mini-

malstats samfund. Er open-minded individer åbne

for at vide af det? Tilsyneladende ikke. Men ønsker vi

ikke alternativer til det lærende velfærdssamfund,

må vi begynde at diskutere, om der kommer et

ønskværdigt samfund ud af, at de enkelte individer

forfølger tidens utopi – uanset om det så sker på

reformistisk eller revolutionær vis.y
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Den pædagogiske centrifuge

Børnehaven er ikke så inkluderende, som vi gerne vil tro. Små forskelle i børnenes forudsætninger risikerer at blive til reelle

uligheder stik mod de pædagogiske hensigter. Forskerne Charlotte Palludan og Eva Gulløv fra Danmarks Pædagogiske

Universitet beretter fra deres feltarbejder i danske daginstitutioner.
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At træde ind i en daginstitution kan være overvæl-

dende: Børn alle vegne i alle former for aktiviteter.

Der bliver tilsyneladende leget på tværs af køn, sprog

og klasse. Og omgangen med de voksne forekom-

mer utvungen og ligefrem. Tilbringer man længere

tid i en børnehave med at observere den daglige

rytme, vil man imidlertid få øje på nogle mønstre.

Det er ikke alle børn, der leger med hinanden. Det er

heller ikke alle, som har lige meget kontakt med

pædagogerne. Pædagogerne bakker op om bestem-

te adfærdsformer, som nogle børn har lettere ved at

beherske end andre. Der er med andre ord nogen,

der bliver anerkendt, og andre, der bliver under-

kendt. Og det er ikke lige meget, hvor du kommer

fra, eller hvilket sprog du taler. Det er stadigvæk

nemmere at være dansk middelklassebarn.

Der er mange faktorer, som centrifugerer nogle børn ud i et rum og andre børn ud i et andet. Noget af det, som er med til at slynge børnene ud,
handler om, at pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i motivation – Eva Gulløv

>

Det er en af konklusionerne i de feltarbejder, som

kultursociolog Charlotte Palludan og antropolog Eva

Gulløv, begge fra Institut for Pædagogisk Antropologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet, har udført i

hvert sit forskningsprojekt. For Charlotte Palludans

vedkommende resulterede det i april i ph.d.-afhand-

lingen ‘Børnehaven gør en forskel – et pædagogisk-

antropologisk hverdagslivsstudie af differentierings-
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man er et anerkendt børnehavebarn, indgår man i

partnerskab med pædagogerne, og gør man ikke

det, bliver man mødt som en underordnet elev,«

siger Charlotte Palludan.

Fornemmelsen for spillet

Det sproglige miljø, som hersker i børnehaven, gør

det vanskeligt for børn med svage dansk-kundska-

ber at sætte sig igennem og få pædagogernes op-

mærksomhed. Men selv minoritetsbørn med gode

danskkundskaber har svært ved at trænge igennem.

»Det interessante er, at det ikke kun er børn med

lav sproglig kapacitet, der ikke inddrages som part-

nere. Det gælder også for minoritetsbørn, som kan

agere på dansk. De skal alligevel kæmpe meget

mere. Pædagogerne har en tendens til at agere ud

fra generelle strategier. De forventer ikke, at minori-

tetsbørn kan indgå i partnerskabet med samtalen i

centrum,« siger Charlotte Palludan.

Eva Gulløv har i sin forskning kunnet dokumen-

tere de samme tendenser. Ifølge hende kan en del

af forklaringen være, at sproglig kompetence forud-

sætter mere end blot beherskelse af sproget. Det

handler om at have ‘feel for the game’, som Eva Gul-

løv udtrykker det.

»Danske middelklassebørn er i fire-femårs alderen

fuldstændigt indsocialiserede i, hvordan man om-

gås, hvornår man spørger, hvor tæt man stiller sig på
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processer’. Eva Gulløv har arbejdet under titlen ‘To-

sprogede børn i danske daginstitutioner’ og er godt

i gang med at publicere resultaterne af sin forskning.

Respektable kroppe

I sin ph.d.-afhandling har Charlotte Palludan under-

søgt, hvordan forskelle og uligheder etableres mel-

lem børnehavebørn. Hun har blandt andet set på,

hvad der skal til for at få opmærksomhed og opnå

anerkendelse fra pædagogens side. Svaret er, at man

skal have en respektabel krop.

»Den respektable krop er en krop, som er be-

skæftiget i et roligt tempo med et afdæmpet lydni-

veau. Beskæftiget står i modsætning til at være son-

derende, til at gå rundt uden tilsyneladende mål og

indhold. En vigtig del ved af at være beskæftiget er

at være verbalt udvekslende, at bruge sit sprog. Tavs-

hed er ikke respektabelt,« siger Charlotte Palludan.

En respektabel krop er en forudsætning for at

opnå partnerskab med pædagogerne. Partnerskabet

kommer ikke mindst til udtryk ved, at barnet og den

voksne fører samtaler, hvor begge parter spørger og

svarer. Der er tale om en form for jævnbyrdighed i

samtalen, hvor man deler erfaringer og viden. For de

børn, der ikke opnår partnerskab, er situationen

imidlertid en anden. Her spørger pædagogen, og

barnet svarer. Jævnbyrdigheden bliver afløst af en

situation, hvor barnet bliver undervisningsobjekt.

»I børnehaven gør børnene sig nogle erfaringer

om, hvem de er, og hvilke muligheder de har i en

social sammenhæng. Nogle børn erfarer, at jeg er

sådan en, som er lyttende og svarer, når jeg bliver

spurgt – en der placerer sig mere perifert end andre

børn. Og andre børn erfarer, at jeg er sådan en, som

der bliver lyttet til, en der kan markere synspunkter,

en der er centralt placeret i sociale sammenhænge

og kan fange tonen og rytmen. Det er de erfaringer,

som de går videre i skolen med,« siger Charlotte

Palludan.

Ikke alle børn har lige gode muligheder for at

opnå partnerskab. For etniske børn er der større ri-

siko for at ende i rollen som underordnet elev.

»Mit materiale er hentet i en børnehave, hvor der

var en meget mangfoldig sammensætning, og der

udgør etnicitet den største forskel i forhold til at være

respektabel eller ikke-respektabel. Det kommer især

til udtryk i sproget; at kunne være samtalende og

kunne blive pædagogernes samtalepartner. Hvis

Danske middelklassebørn er i fire-femårs
alderen fuldstændigt indsocialiserede i,
hvordan man omgås.

Den pædagogiske centrifuge
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Charlotte Palludans ph.d.-afhandling ‘Bør-
nehaven gør en forskel – et pædagogisk-
antropologisk hverdagslivsstudie af diffe-
rentieringsprocesser’ er baseret på et års
feltarbejde i en københavnsk børnehave.
Datamaterialet består af observationer,
samtaler, interviews og lydoptagelser. Lyd-
optagelserne har spillet en stor rolle i ana-

lysen af de enkelte børns tydelighed og
gennemslagskraft i institutionen. 

Eva Gulløv har sammen med lektor
Helle Bundgaard, Institut for Antropologi,
Københavns Universitet, gennemført forsk-
ningsprojektet Tosprogede børn i danske
daginstitutioner. I perioden 1.8.2002 til
1.2.2003 har de foretaget daglige observati-

oner i to daginstitutioner i en kommune i
Nordsjælland. Begge daginstitutioner ligger
i et område med meget bred social sam-
mensætning. Forskerne har interviewet
samtlige pædagoger, foretaget ca. 30 inter-
views med forældre og interviewet repræ-
sentanter for de lokale myndigheder. 

På feltarbejde i børnehaven – empirien bag resultaterne



andre, og hvornår man afbryder. Det er ikke noget,

der gives grammatiske regler for, det er noget, som

er kropsliggjort. Og lige dér går kultur ind. Kommer

man med en anden kulturel baggrund, vil man have

andre omgangsformer, andre måder man afbryder

på, andre måder man kalder på opmærksomhed på,

som ikke anerkendes i institutionen,« siger Eva

Gulløv.

Spørger man pædagogerne, skal årsagsforklarin-

gerne ofte findes i hjemmet og de familiære forhold,

når det drejer sig om minoritetsbørn. I praksis ved

pædagogerne som regel meget lidt om de konkrete

forhold i hjemmet, og de har heller ikke de store mu-

ligheder for at ændre ved dem. Derfor foreslår Char-

lotte Palludan, at man i stedet retter kræfterne mod

forhold, man har mulighed for at gøre noget ved.

»Man må insistere på, at man i en pædagogisk

sammenhæng kan bidrage til, at børnene kan få for-

nemmelsen. Hvis man hele tiden mødes af en

undervisningstone, som ikke har samtaleelementer,

så er sandsynligheden for, at man lærer samtalespil-

let mindre. Det er en træg proces, for det er også en

omdisponering af pædagogernes kropslige tilbøje-

ligheder. De er tilbøjelige til at møde nogle børn på

en bestemt måde, og andre børn på en anden be-

stemt måde. Det er ikke bare noget, man lige laver

om,« siger Charlotte Palludan og gør opmærksom

på, at både køn og etnicitet spiller en rolle i forhol-

det til pædagogerne.

»Nogle børn bevæger sig mere i periferien og har

ikke samme mulighed for at etablere partnerskaber

og lære fornemmelsen for spillet. Det er børn, som

ikke er så interesserede i pædagogerne. Hvis det er

danske drenge – det er som regel drenge, der befin-

der sig i periferien – er der for mig at se en tendens

til, at pædagogerne er mere tilbøjelige til at drage

dem ind, end hvis det er minoritetsdrenge,« siger

Charlotte Palludan. 

Lysten samler og adskiller

Det er næppe overraskende, at etniske forhold er

med til skabe forskel og endda uligheder mellem

børn. Gennem sine månedlange observationer i to

børnehaver har Eva Gulløv imidlertid fået identifice-

ret endnu en faktor, som skaber slagside i børneha-

ven. Der er tale om et af børnehavepædagogikkens

mest grundlæggende begreber: motivation.

»Motivation er ikke en naturgiven ting. Motivation

er noget, der skal arbejdes med, og det gælder alle

børn. Meget groft karakteriseret kan man se en ten-

dens til, at de lyshårede drenge leger med de lys-

hårede drenge, og de mørkhårde drenge leger med

de mørkhårede drenge. Det er forstemmende, når

man egentlig vil noget andet med projekt daginsti-

tution. Der er mange faktorer, som centrifugerer

nogle børn ud i et rum og andre børn ud i et andet.

Noget af det, som er med til at slynge børnene ud,

handler om, at pædagogiske aktiviteter tager ud-

gangspunkt i motivation,« siger Eva Gulløv.

Ifølge Eva Gulløv lægger man i dag for stor vægt

på børnenes umiddelbare motivation. Problemet er,

at det ofte kræver forudsætninger at synes, at noget

er sjovt. Er man ikke vant til at få læst højt, kan man

have svært ved at sidde stille og koncentrere sig, og

så er det ganske enkelt ikke spændende særligt

længe. På den måde forbedrer man evnen til kon-

centration hos de børn, som allerede mestrer fær-

digheden, mens de børn, som virkelig har behov for

at lære at koncentrere sig, bliver bedt om at gå, hvis

de ikke kan sidde stille.

»Jeg er ikke imod, at man arbejder med børns

motivation, og jeg er bestemt ikke fortaler for, at

man skal tvinge børn til alt muligt, de ikke har lyst til.

Men man skal være bevidst om, at pædagogiske ak-

tiviteter og initiativer kan have en social slagside.

Man kan sagtens lave inklusiv pædagogik på andre

måder end ved at tage udgangspunkt i børnenes

umiddelbare motivation. Man kan sætte sig ned

med tre børn, som ikke har prøvet at lægge puslespil

før, og så lære dem det. Men hvis man sætter seks

børn sammen, hvoraf de fire har lagt puslespil

mange gange derhjemme, og de to aldrig har prøvet

det før, så går der ikke ti minutter, før de to har for-

ladt de andre. Og det er meget symptomatisk i for-

hold til mange pædagogiske aktiviteter,« forklarer

Eva Gulløv og peger på, at der er behov for en be-

vidst pædagogisk indsats, hvis man vil udligne for-

skellene frem for at producere dem.

»Vi har måske nok en pædagogisk tradition, som

arbejder meget med motivation. Det er sympatisk,

men hvis man ikke arbejder med forudsætninger for

at føle motivation, så er der nogle børn, som aldrig

føler motivation. Tværtimod løber de ind i afvisnin-

ger, og det er jo sjældent motiverende. De erfarer

25

Aster i sk ·  23 · 2005

Charlotte Palludan

Ph.d. og mag.art. i kultursociologi. Ansat som lektor

ved Institut for Pædagogisk Antropologi ved Dan-

marks Pædagogiske Universitet. Kernekompetencer

inden for feltarbejde i daginstitutioner, kulturanalyse

og hverdagslivsanalyse.

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/cp

Eva Gulløv

Ph.d. og mag.scient. i antropologi. Ansat som lektor

ved Institut for Pædagogisk Antropologi ved Dan-

marks Pædagogiske Universitet. Forsker i daginstituti-

oner og børns sociale samspil. Er i øjeblikket i gang

med projektet ‘Civilizing Institutions in a Modern Wel-

fare State’.

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/evag

simpelthen, at dette her er ikke hyggeligt. Tager man

ikke højde for, at børn har forskellige forudsætninger

og erfaringer, og at vi må arbejde med motivation i

den retning, vi pædagogisk gerne vil præge dem, så

risikerer man at etablere en ulighed, der egentlig

ikke var der i begyndelsen,« siger Eva Gulløv.y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk



26

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Nyheder

Pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

Læs mere: www.dpu.dk/forlag

Køb direkte: www.dpu.dk/forlag – bogsalg@dpu.dk

Om respekten

Lars-Henrik Schmidt

404 sider  

Pris: 240,- kr. til 1. 9. 2005

Pris: 390,- kr. efter 1. 9. 2005

ISBN 87 7684 003 4

Nu 3. oplag

Udfordringer i filosofisk pædagogik

Jan Bengtsson (red.)

290 sider  •  Pris: 320,- kr.

ISBN 87 7613 117 3

Pædagogisk antropologi

– et fag i tilblivelse

John Krejsler, Niels Kryger og 

Jon Milner (red.)

290 sider  •  Pris: 320,- kr.

ISBN 87 7684 002 6

Værdier på spil?

Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i

skolesundhedsplejen

Karen Wistoft, Bjarne Bruun Jensen og

Jette Vinter Roesen

148 sider  •  Pris: 145,- kr.

ISBN 87 7684 008 5

At lære noget i en verden uden gelænder

Thomas Aastrup Rømer 

208 sider  •  Pris: 235,- kr.

ISBN 87 7684 004 2

Unges tanker om ulighed, sundhed og 

handling for sundhed

Bjarne Bruun Jensen og Bente Jensen

194 sider  •  Pris: 175,- kr.

ISBN 87 7684 010 7



272727

B
Ø

G
E

RNye bøger modtaget på redaktionen

Om respekten
Lars-Henrik Schmidt 
Om respekten er et forsvar for retten til at vise forargelse, indigna-
tion og vrede. I bogen kritiserer Lars-Henrik Schmidt tidens frem-
herskende ligeværdighedstankegang, der hævder, at alle har lige
meget at byde på. Ifølge Lars-Henrik Schmidt giver respekt ikke
mening, hvis man ikke må vise despekt. Ved at introducere begre-
bet 'deference' markerer Lars-Henrik Schmidt, at respekt grund-
læggende ikke handler om at anerkende den anden, men om
respekten for forskellen til den anden.
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Spillets verden 
Bo Kampmann Walther og Carsten Jessen (red.)
En række danske spilforskere giver deres bud på, hvad computer-
spil egentlig er, og hvad de betyder. Bogen rummer fjorten artik-
ler, der fra forskellige synsvinkler belyser spillets verden, herunder
hvordan de kan analyseres, hvorledes rum og tid kommer til ud-
tryk i dem, hvorfor fortælling og spil er forskellige fænomener,
hvordan man designer spændende ‘levels’, hvad de betyder i
sociale sammenhænge – og meget mere. Bogen er den første
samlede antologi om computerspil herhjemme. 
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Læringshistorier
Margaret Carr
Bogen tilbyder alternativer til den traditionelle måde at evaluere
på i daginstitutioner og fritidshjem, hvor børns præstationer vur-
deres i forhold til på forhånd udstukne indholds- og færdigheds-
mål. Det fører ofte til fokus på mangler hos børnene snarere end
til opmærksomhed på deres kompetencer, dispositioner og poten-
tialer.
Hans Reitzels forlag

Verdensborgeren som pædagogisk ideal
Peter Kemp
I sin nye bog Verdensborgeren som pædagogisk ideal bruger
Peter Kemp begrebet som afsæt for en pædagogik, der gør sig fri
af den nationale spændetrøje og åbner sig mod verden. Håbet er
at vække elever og lærere til bevidsthed om, at dannelse og ud-
dannelse ikke kan nøjes med at hvile på ‘danske værdier’. Målet er
en pædagogisk praksis, der har dannelsen af oplyste medborgere
og engagerede verdensborgere som sit højeste ideal.
Hans Reitzels forlag

Tugt og dannelse – 
tre historier om kulturkampens arena 
Ellen Nørgaard
Bogen omhandler den kulturkamp, der udspandt sig i det danske
pædagogiske miljø i årene 1945 og frem. Det gælder historien om
den fremsynede forstander C.C. Kragh-Müller, baggrunden for
afskaffelsen af legemlig revselse i Københavns Kommune i 1951
og det radikale pædagogiske miljø i Danmark efter Anden Ver-
denskrig.
Gyldendal

Blended Learning
Karsten Gynther
Blended learning er et miks af tilstedeværelsesundervisning, net-
baseret undervisning og inddragelse af et bredt repertoire af
pædagogiske metoder og IT-baserede teknologier. Bogen handler
om de didaktiske problemstillinger, der knytter sig til dette
læringsdesign. Hovedbudskabet er, at undervisere ikke bør
bekende sig til én bestemt læringsteoretisk skole.
Unge Pædagoger

Dialog og differentiering i skriveundervisningen 
Sally Altschuler, Lis Pøhler og Birgit Rasmussen
Skriftsproget udvikles fra de tidlige børneår, og der kan undervises
i at skrive fra første skoledag. I bogen gives baggrund for og ideer
til undervisning i at udtrykke sig på skrift i hele grundskoleforløbet.
Ifølge forfatterne foregår udvikling og skrivning af historier bedst i
dialog med andre. 
Kroghs Forlag

Gruppe og samspil – indføring i gruppepsykologi
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Bogen henvender sig til studerende ved lærer- og pædagogsemi-
narierne og har et praktisk sigte. Den beskæftiger sig med, hvilke
roller vi spiller, hvordan man leder grupper, og hvordan grupper
kan udvikle sig under forskellige forhold.
Hans Reitzels forlag

Mentale systemers økologi
Gregory Bateson
Opsamling af en række artikler om skizofreniteori, indlæringsteori,
evolutionsteori og kommunikationsteori. Batesons akademiske
livsvej gennem antropologi, psykiatri, psykologi (bl.a. med double
bind-teorien), økologi og biologi bliver her samlet i en syntese til
en teori om, at det mentale af natur er kommunikatorisk og et ky-
bernetisk system, der udøves af levende organismer i deres natur-
lige omverden, og hvor interaktionen mellem organismerne og
omverdenen består af kommunikation.
Akademisk Forlag

Eventum tantum  
Ole Fogh Kirkeby
Begivenheden har været det tavse centrum for tanken siden antik-
ken. Men trods den rolle, som den spiller i vort liv, og derfor må
spille for sociologi, psykologi og filosofi, har der været skrevet
meget få monografier over den. Måske skræmmer dens almagt?
Eventum tantum er et forsøg på at spidde begivenheden på tan-
kens sommerfuglenål, vel vidende at det kan man ikke. For
selvom begivenheden er det, hele vores liv handler om, og vi eksi-
sterer i kraft af ‘det, der sker’, findes begivenheden ikke. Den und-
slipper al erfaring, og dermed enhver erkendelse.
Samfundslitteratur

Den kreative klasse
Richard Florida
Bogen om den kreative klasse har solgt mere end de fleste roma-
ner, og nu er den udkommet på dansk. Det er et stykke forskning,
der er blevet hypet mere end klonede får og nanoteknologi. I
Nordamerika, hvor Florida har foretaget sin forskning, og hvor
bogen først udkom, har den fuldstændig ændret den måde, man
taler om innovation, konkurrenceevne, indvandring og byplanlæg-
ning på, og kastet meningsdannere og menigmand over det gan-
ske kontinent ud i ophedede debatter om værdier og politikker.
Klim

Tekster om voksenlæring 
Knud Illeris og Signe Berri (red.)
27 udvalgte tekster på dansk, der tilsammen dækker et bredt
spektrum af de vigtigste tilgange og forfattere inden for voksen-
læring og voksenuddannelse. 
Teksterne spænder fra klassikere som Grundtvig og Dewey, op
gennem den sidste halvdel af 1900-tallet og frem til det nye
århundrede, hvorfra halvdelen af bogens tekster stammer. 
Roskilde Universitetsforlag

Udfordringer i filosofisk pædagogik
Jan Bengtsson (red.)
Filosofisk pædagogik er i dag en af pædagogikkens mest ekspan-
sive deldiscipliner. Den er dog meget ældre end det fag, den i dag
er en del af, og har sine rødder i antikkens græske filosofi. I bogen
afspejles variationerne i bidragene fra 13 forskere, som behandler
spørgsmål inden for den filosofiske pædagogiks hovedområder.
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

IT og professionsuddannelse 
Jens Jørgen Hansen, Torben Kure Marker og Finn Wiedemann
(red.)
Bogen giver eksempler på, hvordan der arbejdes med IT i folke-
skolen og på lærer- og pædagoguddannelsen. Erfaringerne giver
basis for beskrivelse af de udfordringer, som arbejdet med IT-
mediet har for uddannelse, læring, pædagogik og didaktik.
Syddansk Universitetsforlag
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