
332 4 •  s e p t e m b e r  •  2 0 0 5 D a n m a r k s  P æ d a g o g i s k e  U n i v e r s i t e t

KARRIERE 
– Hvem bestemmer retningen?

»Unge er blevet sporet ind på karrierer, som næppe 
er optimale for dem eller samfundsvæksten.«

Adjungeret professor Nils Groes



’Flere og bedre ingeniører, færre og anderledes humanister,

meget gerne, tak!’. I en årrække har de fleste politikere og interes-

seorganisationer udtrykt deres uddannelsespolitiske ønsker sådan.

Men de unge har ikke fulgt andres ønsker. Resultatet har været

skuffelse – også i år. 

Vanen tro hang Dansk Industri lidt med skuffen: Selv om Dansk

Industri glæder sig over, at det er lykkedes at få flere til at læse til

ingeniør, så er de stadig kede af, at for mange unge vælger at tage

en humanistisk universitetsuddannelse. Mere bemærkelsesvær-

digt er det, at Dansk Handel og Service smilede til de nye

humanister – og det i en situation, hvor det er velkendt, at huma-

nistiske kandidater har sværere end andre grupper ved at få et

arbejde. 

Ikke desto mindre glæder det også

mig. Mit synspunkt er, at Danmark ikke

klarer sig i den globale konkurrence ved

udelukkende at satse på højteknologi

og tekniske kompetencer inden for 

bio-, nano- og informationsteknologi. Tværtimod bør vi satse på at

uddanne højt kvalificerede kandidater med lavteknologiske kerne-

kompetencer inden for kommunikation og samarbejde på tværs af

kulturer, inden for læring, modeldannelser og design. Humanisten

vil selvfølgelig ikke udkonkurrere ingeniøren. Ingeniøren vil blot få

stadig mere brug for humanisten i vidensøkonomien. Kombinati-

onsevnen, den nye vinkel og anvendelsesorienteringen – kort sagt

de immaterielle værdier og deres kompetencer – vil blive efter-

spurgte. Det er ganske let at overbevise vidensøkonomer om. Det

kniber til gengæld med uddannelsesøkonomer.

Lærde professorer i uddannelsesøkonomi tager måske fejl, når

de tror, de rigtige uddannelsesvalg og kandidatprofiler opnås ved,

at vejledere giver flere faktuelle informationer om beskæftigelses-

udsigterne for kandidaterne. Og ja – Danmark bliver formentlig

ikke et konkurrencedygtigt low-tech-land med mangel på højt kva-

lificerede humanister. Alligevel må vi nøje overveje, om mere infor-

mation om beskæftigelsestal vil føre til færre humanister, færre

arbejdsløse og færre med lang uddannelse og lav løn. Forudsæt-

ningen skulle være, at den vejledte handler som ’an economic

Low-tech-landets 
kombinationskunstnere

man’, der vælger på grundlag af en rationel økonomisk kalkule

over de formodede fremtidige beskæftigelses- og indkomstmulig-

heder. 

Men vi står ikke med et simpelt informationsunderskud. Vi står

derimod med unge mennesker, som har lært at vælge læringsvej

ud fra deres personlige lyst, for eksempel lyst til at arbejde hårdt og

gøre sin pligt. Det betyder, at de forholder sig til uddannelse og

arbejde på måder, som dur for dem.  Derfor møder vi i stigende

grad unge – såvel humanister som ingeniører – på arbejdsmarke-

det, der byder sig selvværdigt til: »Jeg har noget at tilbyde, hvad kan

I bruge det til?« Problemet er, at en moderne virksomhed ofte ikke

lige kan bruge det, vedkommende kan, men det som han – og virk-

somheden – kan udvikle sig til at kunne. Hverken en medarbejder

eller en virksomhed må forveksle potentiali-

tet med aktualitet, selvværd med selvstæn-

dighed, det nuværende med fortsat

værende etc. Vi må vænne os til et mere per-

sonaliseret arbejdsmarked, hvor begreber

som omskoling, opskoling og nedskoling er erstattet af idéen om

omlæring, oplæring og nedlæring. Dette hidtil usete forandrings-

samfund privilegerer i den grad det menneske, der kan forholde

sig fleksibelt og ungdommeligt til verden. Det mestrer de unge

bedst.

Så har arbejdsmarkedet brug for humanistisk uddannede? Ja,

det viser sig efterhånden nødvendigt. Hverken erhvervslivet eller

universiteterne ved i virkeligheden særligt meget om, hvilke typer

af kandidater der bliver brug for i videns- og læringssamfundet.

Hvorfor? Fordi den almindelige tro på læring har overladt valget af

lærings- og karriereveje til de studerendes næse for, hvor det

bærer hen. Og først og fremmest fordi de studerende bliver bærere

af udviklingstendensen og afgørende for, hvad erhvervslivet kan

gøre brug af. Derfor bringer dette års studieoptag os tættere på

Danmark som et low-tech-land med højtkvalificerede humanister.

Ingen har noget at opsætte mod high-tech. Måske skulle vi bare

være lidt mere opmærksomme på low-techs fribytter-ressourcer –

ja, altså i et land som vores med store traditioner for corsar-

virksomhed. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dette års studieoptag bringer os tættere
på Danmark som et low-tech-land med
højtkvalificerede humanister.
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Kampen mod fedme 

glemmer pædagogikken

Fedme giver børn fysiske mén

og sår på sjælen, men hvad gør

man egentlig, når man først er

fed? Ny undersøgelse har kort-

lagt danske behandlingstiltag for

overvægtige børn.

Sundt som et scoresmil

Overvægt, inaktivitet og mob-

ning er daglig kost på de danske

skoler, men hvad kan pædago-

gikken gøre for at fremme børns

sundhed? »Hvis sundheds-

fremme skal have en effekt, skal

børnene deltage i langt højere

grad, end de gør i dag,« siger

ph.d.-stipendiat Karen Wistoft.

Muskler i kaos

Spiseforstyrrelser er ikke forbe-

holdt piger. Mange drenge og

unge mænd bruger kroppen til

at skabe kontrol i et kaotisk liv,

men det er et overset problem,

for pædagoger og eksperter op-

dager det ikke, siger professor

Pär Nygren, der har undersøgt

’bad boys’ bodies’. 

Potentielle evner

Hvad har 1700-tallets militær-

akademier og det 21. århundre-

des børnehaveklasser til fælles?

Begge vurderer de det enkelte

menneskes talent og fremtidige

muligheder på baggrund af

egnethedsvurderinger. Professor

Richard Sennett fortæller, hvor-

dan doktrinen om ‘muligheder

for de talentfulde’ har sejret.

Skal vi fodre svin 

med humanister?

Vi uddanner for mange humani-

stiske akademikere og for få

læger, tandlæger, ingeniører og

jurister. Hvorfor er vi så dårlige

til at planlægge uddannelser?

Adjungeret professor Nils Groes

går bag om uddannelsessyste-

mets uvidenhed.

Jagten på den røde tråd

De kommende år vil antallet af

kandidater fra DPU’s nye ud-

dannelser stige. Hvilken slags

karriere gør kandidater fra DPU?

Hvordan får de mest muligt ud

af deres studier? Hvilke proble-

mer møder de undervejs? Aste-

risk har spurgt tre af universitet-

ets nyuddannede.

Vi visker tavlen ren

Afstanden mellem klasseværel-

set og den pædagogiske forsk-

ning er for stor, lyder kritikken fra

OECD. Undervisningsminister

Bertel Haarder vil imødekomme

kritikken med etiske regnskaber,

der synliggør, hvordan forskning

gør nytte i samfundet. Den

pædagogiske forskning skal tæt-

tere på folkeskolen, tættere på

CVU’erne og tættere på ministe-

riet, siger Bertel Haarder.

PISA for voksne

Den canadiske uddannelses-

økonom Richard Desjardins er

en af de pionerer, der arbejder

på at give politikerne et solidt

talgrundlag at handle ud fra,

men i modsætning til PISA har

målinger af voksnes kompeten-

cer svært ved at slå igennem

som politisk handling.

Den forfængelige mand

tilhører fremtiden

Kan kosttilskud, bodyscrub og

lækkert tøj bruges som våben i

kønskampen? Ja, mener ph.d.

Niels Ulrik Sørensen. For den

forfængelige, metroseksuelle

mand rykker ved vores forestil-

linger om kønnene og baner

vejen for en ny mandetype.
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Ud af ti humanistiske akademikere får de ni arbej-

de. Det lyder jo smukt: Markedet virker. Men følger vi

humanisternes gang ad karrierevejen, viser det sig, at

mange humanister ender i job uden for deres kerne-

område til en lavere løn. Humanistiske kandidaters

aflønning i den private sektor ligger 15 procent under

humanisternes aflønning i den offentlige sektor. Ser

vi på deres arbejdsindhold, så finder vi ud af, at

mange er receptionister på hoteller, korrekturlæsere

på Berlingske Tidende – eller et eller andet uden for

deres egentlige ekspertise. Konklusionen er derfor

knap så smuk: Humanister har den højeste ledighed

og den laveste indtjening blandt akademikere.

Det skyldes, at vi i de forløbne årtier har skæv-

vredet udbuddet af arbejdskraft ved at uddanne for

mange humanistiske kandidater og for få læger,

tandlæger, civilingeniører og jurister. Unge, bega-

vede mennesker er derved blevet sporet ind på er-

hvervskarrierer, som næppe er optimale for dem

eller for den samfundsmæssige vækst.  Af samme

grund er mange humanistiske akademikere i dag en

lagervare. Fejluddannede og arbejdsløse. 

Sådan lyder en sammenfatning af humanisternes

situation fra Nils Groes, cand. polit., tidligere direktør

for Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut

og nu adjungeret professor i uddannelsesøkonomi

ved DPU.

Fra midten af 1980’erne har Nils Groes stået i

spidsen for at lave systematiske fremskrivninger over

beskæftigelse og ledighed fordelt på uddannelse.

Seneste bidrag er bogen Akademikernes arbejdsløs-

hed og indtjening – brikker til et mønster, der bug-

ner af tal og kurver om udbud og efterspørgsel og le-

dighed og lønninger. Bogens gode nyhed er, at

akademikere ikke har grund til at frygte en stigende

arbejdsløshed frem til 2015.  Den dårlige nyhed er,

at der de sidste par årtier er sket en fejlfordeling af

ressourcer til de akademiske uddannelser. Alarme-

rende illustreret ved at vi i 2015 på en og samme tid

vil have et overudbud af humanistiske kandidater og

mangel på læger, tandlæger, jurister og civilingeni-

ører.

Vi tror ikke på fakta 

Men hvordan kunne fejlfordelingen finde sted?

Hvem lod det ske? Ifølge Nils Groes skete – og sker

– det både med systemets viden og mod bedre

vidende:

»De systematiske fremskrivninger af beskæftigel-

sen og ledigheden, vi har foretaget siden midten af

1980’erne, har til stadighed varslet om den situation,

vi står i nu. Men jeg kan også konstatere, at det

hovedansvarlige ministerium, Undervisningsministe-

riet, aldrig har været hooked på sådanne oplysning-

er. De tal har aldrig sagt dem forfærdelig meget. Det

kom fint til udtryk, da ministeriet i 1990 selv lavede

en række fremskrivninger. For dernæst at ignorere

de facts, de kom frem til.«  

Undervisningsministeriets fremskrivninger står i

en lille bog, Uddannelsesbetingede tilpasningsbe-

hov på arbejdsmarkedet – metode og eksempler.

Den rummer prognoser for de næste 20 år. Og mod

alles forventninger – i 1990 – pegede de på, at der

ville blive overflod af ingeniører og økonomer; men

mangel på læger og lærere. Bogen fik professor Nils

Groes og lektor Anders Holm til at skrive kronikken

Skal vi fodre svin med økonomer i Berlingske Tiden-

de. Her konstaterede de, at ministeriets prognoser

egentlig lagde op til at ændre hele uddannelsespoli-

tikken. Men det gjorde daværende – og nuværende

– undervisningsminister Bertel Haarder ikke. I stedet

advarede ministeriet mod at tro på, at egne progno-

ser skulle give anledning til politiske indgreb. Bogen

skulle blot stimulere en debat.

Undervisningsministeriet er dog ikke alene om at

advare mod at tro på sådanne fremskrivninger. I ef-

teråret 2003 advarede Det Økonomiske Råd også

mod at fæste for megen lid til prognoser for ’fremti-

dige behov’ af specifikke uddannelsesgrupper, da

prognoserne er forbundet med stor usikkerhed. Så

hvorfor skal vi fæstne lid til prognoser overhovedet?

Hør Nils Groes’ argument: 

»Det siges, at enhver, der spår om fremtiden, tager

fejl. Således tager jeg også fejl. Men i forhold til

beskæftigelsessituationen i 2015 må du alligevel

kalde mig Mads, hvis der ikke også om ti år er et

overbud af humanistiske akademikere. Jeg ligger

ikke inde med sandheden om situationen i 2015.

Men vi ved dog temmelig meget om arbejdsmarke-

det i 2015. Det skyldes, at de fleste, som er på

arbejdsmarkedet i 2015, også er der i dag. Vi ved for

eksempel, at der er et antal tusinde cand.mag.er

med job i den private sektor, der med begejstring vil

tage et uddannelsesrelevant og bedre lønnet job

som gymnasielærer. Sådan nogle almindelige com-

mon sense tanker fortæller én, at vi kan vide meget

med rimelig sikkerhed. Men egentlig behøver hver-

ken du eller andre tro på mine fremskrivninger. I ste-

det kan I se på ledigheden i dag og for ti år siden.

Disse tal er ikke en trossag. Mit problem er, at også

interessen for historiske tal halter slemt. For nylig

læste jeg et interview med en ung færdiguddannet

humanist. Hun fortalte, at hendes beskæftigelsessi-

tuation så forfærdelig ud. Og at hvis hun havde vidst

det, så ville hun aldrig have begyndt den uddan-

nelse. Så er det, jeg siger: Ja tak, du. Du kunne da

bare have set i ledighedsstatistikkerne. De vil have

givet dig et kraftigt fingerpeg om, at du var ved at be-

gynde et brødløst studium. Spørgsmålet må være,

hvorfor så mange studenter er blevet lokket til at

begynde studier, der er så brødløse. Hvorfor er de

uvidende om deres fremtidige beskæftigelsesmulig-

heder?« 

Lokket til brødløse studier

Nils Groes’ forklaring er umiddelbart enkel: Vi mang-

ler ikke viden om unge menneskers beskæftigelses-

og livsindkomstsituation. Det, vi mangler, er at gøre >

Også i 2015 vil mange humanistiske akademikere være arbejdsløse eller lavt lønnede. Samtidig

vil antallet af læger og tandlæger, ingeniører og jurister være for lavt. Hvorfor er vi så dårlige til

at planlægge uddannelser? Adjungeret professor Nils Groes, DPU, mener, uddannelsessystemets

uvidenhed om arbejdsmarkedets behov fører til fejluddannet humanistisk arbejdskraft.  

Skal vi fodre svin med humanister?

Unge, begavede mennesker er blevet
sporet ind på erhvervskarrierer, som
næppe er optimale for dem eller for den
samfundsmæssige vækst.

Mange humanistiske akademikere er 
i dag en lagervare. Fejluddannede og
arbejdsløse.
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Humanisternes arbejdsløshed

• Den samlede danske arbejdsstyrke er i 2005 på
cirka 2,5 mio. Akademikere udgør 180.000. Antal-
let af akademikere er i perioden fra 1980 til 2005
steget med 110.000 personer; fra ca. 70.000 til
180.000. Det svarer til en stigning på ca. 160
procent. Antallet af humanistiske akademikere er
i samme periode steget fra ca. 10.000 til 35.000.
Det svarer til en stigning på 250 procent. 

• I 1980 var humanistiske akademikere stort set
ikke beskæftiget i den private sektor. I 2001
beskæftigede den private sektor 9.000. I 2001
udgjorde det en tredjedel af alle beskæftigede
humanistiske akademikere. Og var udtryk for en
syvdobling af antal beskæftigede humanistiske
akademikere i den private sektor i forhold til
1980. 

• I perioden 1980 til 2002 steg udbuddet af
humanistiske akademikere med 300 procent.
Efterspørgslen kunne ikke opsuge alle disse
humanister. 

• Fra 2002 til 2015 vil udbuddet stige med 30 pro-
cent, men den akkumulerede ledighed betyder,
at det fremtidige arbejdsmarked ikke kan opsuge
alle de ledige humanister. Derfor vil humanistiske
akademikere i 2015 stadig være den gruppe
blandt akademikere med den største ledighed.

Kilde: Akademikernes arbejdsløshed og indtjening – brikker til et

mønster af Nils Groes m.fl., AKF 2004.

Mange humanister ender i job uden for

deres kerneområde til en lavere løn.

Mange er receptionister på hoteller,

korrekturlæsere –  eller noget andet

uden for deres egentlige ekspertise.
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brug af denne viden i forhold til de unge. Og ansva-

ret for uvidenheden lægger han på hele uddannel-

sessystemet: Fra politikere og ministerier over uni-

versitetsledelser til den enkelte lærer og vejleder –

og videre til den studerende selv. Er det så dem – det

samlede system – der forleder studenter til at tage

de forkerte uddannelser? 

»Det er mere kompliceret end som så. For vi skal

være meget varsomme med at diktere, hvor de unge

skal bevæge sig hen uddannelsesmæssigt. Vi skal

være varsomme med at fortælle, hvad en forkert ud-

dannelse er for den enkelte. Jeg går ikke ind for at

lave adgangsbegrænsninger til studierne. Hvis man

gør det – som inden for lægestudiet – så bør vi gøre

det forholdsvis blidt. Vi skal huske på, at selv de fle-

ste fejluddannede humanister jo får arbejde allige-

vel. Og at de måske også har personlig glæde af de-

res uddannelse, selv om de ender som receptio-

nister. Jeg vil hellere have, at en student uddanner

sig til en brødløs humanist, end at han ikke uddan-

ner sig. Enhver uddannelse er altså bedre end ingen

uddannelse. Unge, som virkelig brænder for at blive

filosoffer, skal have lov til at blive det. Også selv om

der kun er én filosofstilling opslået hvert andet år.

Forudsætningen for accept af et sådant valg må dog

være, at de går ind i det fuldt vidende om de eksiste-

rende facts om ledighed og løn. Sådan er det ikke i

dag,« siger Nils Groes og fortæller, hvordan incita-

mentet til at lokke og lede unge opstår:   

»Tag nu DPU. Hvis tilgangen til en uddannelse fal-

der, så sker der også et fald i de ressourcer, staten

putter i universitetet. Så ryger levebrødet for nogle

lærere her på stedet. Det betyder, at sådan som tin-

gene er skruet sammen, så har også DPU et positivt

incitament til at farve deres egne studier lyserøde.

Incitamentsstrukturen er forkert, når universiteterne

informerer ud fra egne snævre interesser. Konse-

kvensen er, at de siger alt mulig sludder om, at man

ikke kan spå om fremtiden: ’Hvem ved i det hele ta-

get noget? Og vi har brug for et videnssamfund’. Alt

sådan noget kommer væltende ud af lærde profes-

sorer.«  

Kontant vidensvejledning

Bedre vejledning er tidens løsen.  Det betyder, at en

af de vigtigste opgaver for uddannelsessystemet er

at sikre, at den enkelte studerende får mulighed for

at træffe velinformerede, omverdens- og arbejds-

markedsbevidste og selvstændige valg. Men gør den

moderne studerende ikke det i forvejen?

»Nej,« lyder det fra Nils Groes. »Unge får ikke de re-

levante eksisterende kontante oplysninger, de kunne

få. Jeg har ikke videnskabeligt belæg for at sige det,

men det er, hvad jeg hører fra lærere og vejledere

ved universiteterne. Mange af dem mener, at de

overhovedet ikke skal regne med, hvad arbejdsmar-

kedet siger. Dertil kommer, at jeg efterhånden hører

mange brødløse humanistiske akademikere sige, at

de ville have valgt anderledes, hvis de havde vidst

bedre. Vi må til at spørge os selv om, om det ikke var

rimeligt at lægge ansvaret for vejledningsfunktionen

under Beskæftigelsesministeriet i stedet for under

(Videnskabs-) og Undervisningsministeriet.«

For Nils Groes er kontante informationer lig med

oplysninger om ledighed og løn. Men hænger de

unges uddannelsesvalg sammen med en sådan

individuel økonomisk kalkule? Eller er det som -

professor Erik Jørgen Hansen, DPU, fortæller os i

bogen Uddannelsessystemerne i sociologisk per-

spektiv, at idéen om uddannelsesvalg som resultat af

en individuel økonomisk kalkule er en urealistisk og

ufunderet sociologisk antagelse, mens de unges valg

i virkeligheden afgøres af et samspil mellem op-

vækstmiljø og uddannelsessystemets struktur og

indholdsmæssige opbygning?

»Selv om jeg er økonom, så er jeg godt klar over –

og enig med Erik Jørgen Hansen i, at de unge ikke

vælger den karrierevej, der giver dem mest smør på

brødet. Faktisk har vi undersøgt det og konstateret,

at et ungt menneske ikke tænker på at maksimere

sin livsindkomst som det første, når han eller hun

skal vælge uddannelse. Det afgørende er den faglige

interesse. Alligevel tror jeg, at vi står i en situation,

hvor det ville have betydning for unge mennesker,

hvis de fik mere kontant viden om deres beskæfti-

gelses- og livsindkomstsituation. Jeg tør vædde med,

at jeg kunne gå ud i en 3. G. og give dem en times

foredrag, så de virkelig fik mere viden, end de har i

dag. Der er for lidt viden,« siger Nils Groes.  y

Claus Holm 

clho@dpu.dk

>

Skal vi fodre svin med humanister?

Jeg vil hellere have, at en student
uddanner sig til en brødløs humanist,
end at han ikke uddanner sig. Enhver
uddannelse er altså bedre end ingen
uddannelse.

De unge vælger ikke den karrierevej,
der giver dem mest smør på brødet.
Det afgørende er den faglige interesse.

Nils Groes

Cand.polit., adjungeret professor i uddannelsesøko-

nomi ved Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks

Pædagogiske Universitet. Nils Groes er tidligere direk-

tør for Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. 

Er forfatter og medforfatter til en række publikationer

om uddannelsesøkonomi, bl.a.:

• Akademikernes arbejdsløshed og indtjening – brik-

ker til et mønster. AKF 2004. 

• Regnestykker og ønsketænkning, AKF 2000 

• Uddannelser og uligevægte på arbejdsmarkedet

1980-2017, AKF 1999 

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/nigr
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Udgivelser

Pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

Læs mere: www.dpu.dk/forlag

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

Kompetenceudvikling i 

sygeplejerskeuddannelsen

Kulturelle betydningsstrukturer og 

udvikling af sygeplejekompetence

Birgit Heimann Hansen

378 sider  •  Pris: 285,-

ISBN 87 7684 009 3

Nyhed

History in Education

Peter Kemp (Ed.)

206 sider  •  195,- kr.

ISBN 87 7684 006 9

Nyhed

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

Pædagogisk antropologi

– et fag i tilblivelse

John Krejsler, Niels Kryger og 

Jon Milner (red.)

290 sider  •  Pris: 320,- kr.

ISBN 87 7684 002 6

Didaktik på kryds og tværs

Karsten Schnack (red.)

392 sider  •  Pris:  385,- kr.

ISBN 87 7613 023 1

Specialpædagogisk praksis 

– indspil og udspil

Niels Egelund (red.)

208 sider  •  Pris: 225,- kr.

ISBN 87 7613 075 4
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De gennemførte på normeret tid. De afleverede

deres speciale og fik kandidatgraden i vinteren

2004/2005. Nu sidder de i gode faste stillinger og

trækker på kompetencer, de blandt andet erhver-

vede på DPU. Et bedre job til en bedre løn.

Jan Nielsen, Helle Hollbaum Bjerregård og Henrik

Fenger Olsen er tre af det seneste års kandidater fra

Danmarks Pædagogiske Universitet. Som nogle af

de første med en kandidatgrad bliver de eksempler

på, hvilken slags karriere DPU’s nye kandidatuddan-

nelser kan føre til.

I 2003 uddannede DPU den første kandidat fra

universitetets nye kandidatuddannelser. Siden er i

alt 52 kandidater blevet uddannet. De kommende år

forventes produktionen at stige til 200 kandidater

årligt ved udgangen af 2008.

Skal man sammenfatte Jan Nielsen, Helle Holl-

baum Bjerregård og Henrik Fenger Olsens oplevelser

af DPU som studiested, er det historien om at

komme ind på en ønskeuddannelse, blive udfordret,

forandret og tilegne sig en række brugbare akademi-

ske kompetencer. Men det er også historien om et

forløb, hvor de har oplevet at stå alene med at

knække den kode, der kan åbne for mulighederne

og åbenbare den røde tråd. 

Er de glade for deres kandidatgrad? Ja. Var det for-

virrende og frustrerende undervejs? Ja. Føler de

trang til at udtrykke kritik, forslag til forbedringer og

give råd til medstuderende på DPU? Også det.

Vi begynder med studiestarten. 

Den første eufori

Henrik Fenger Olsen begyndte på kandidatuddan-

nelsen i februar 2002. For Helle Hollbaum Bjerre-

gård og Jan Nielsen var det september 2003.

Jan Nielsen forklarer, hvordan han oplevede den

første tid på studiet:

»Jeg kan huske, at alle på holdet mødte op med

meget store forventninger. De første gange, vi mød-

tes, var der simpelthen så meget erfaring og kompe-

tence samlet på ét sted, at det var helt overvæl-

dende. Det var folk med høje kvalifikationer og fast

arbejde, som de ville passe ved siden af studiet. Men

hurtigt gik det ned ad bakke, og efter det første år

havde der kun været ét kursus, som jeg syntes godt

om,« siger Jan Nielsen.

Helle Hollbaum Bjerregård fortæller, at hun var

forberedt på, at universitetsundervisning stiller større

krav til studerendes selvstændighed. Men hun blev

skuffet over, at næsten al undervisning var tilrettelagt

som lærerstyrede forelæsninger.

»På forhånd havde jeg forventet, at man på pæda-

gogikkens højborg brugte andre og mere interes-

sante undervisningsformer end bare forelæsninger.

Det viste sig, at de fleste undervisningstimer ikke in-

volverede de studerendes erfaringer, kompetencer

og spørgsmål. Jeg accepterede efterhånden situatio-

nen, men hvis man spørger mig, er det ikke måden at

undervise på,« siger Helle Hollbaum Bjerregård.

Et af problemerne var oplevelsen af manglende

koordination mellem underviserne, siger Jan Nielsen.

»På en overbygningsuddannelse er det et rimeligt

krav til de studerende, at de kan binde de forskellige

undervisningsmoduler sammen. Men det bør være

undervisernes opgave at skabe sammenhæng på

det enkelte modul. Vi havde otte forskellige undervi-

sere på et modul, og de gik i hver sin retning. Det er

ikke hensigtsmæssigt,« siger Jan Nielsen.

Den røde tråd

Henrik Fenger Olsen siger, at han savnede en rød

tråd i studierne. Han mødte undervisere, der vidste

fantastisk meget om et lille område – men hvis man

ikke lige interesserede sig for det, var det svært at se

relevansen. 

»Jeg bandt projekterne sammen ved at koble dem

til mine interesser. For eksempel vidste jeg tidligt, at

jeg ville bruge korrespondanceanalyse i mit speciale,

så det fokuserede jeg en del på,« fortæller Henrik

Fenger Olsen, mens Helle Hollbaum Bjerregård nik-

ker genkendende. 

Hun fandt den samme nøgle til at gøre modulerne

meningsfulde:

»Min røde tråd blev demokratisk medborgerskab.

Det var det perspektiv, jeg brugte til at kæde modu-

lerne sammen«, siger Helle Hollbaum Bjerregård,

der i dag kan se, at det også havde sine fordele, at

hun kunne præge sit studie så meget.

»Jeg har langt hen ad vejen selv bestemt, hvilke

emner og hvilken litteratur jeg ville beskæftige mig

med, så længe vejlederen sagde god for indhold og

niveau. Den frihed har jeg brugt til at skræddersy

min egen uddannelse. Men det føltes ret ensomt un-

dervejs,« siger Helle Hollbaum Bjerregård, der mang-

lede en vejleder eller mentor, der kunne rådgive

hende.

»Jeg savnede en præsentation af universitetets

forventninger og en fast vejleder, som jeg kunne

spørge til råds,« siger hun.

Jan Nielsen mener, at han ville have fået mere ud

af studierne, hvis han havde fået bedre vejledning.

»Nogle gange fik vi bare stukket nogle litteraturli-

ster i hånden med besked om, hvad vi skulle læse.

Andre vejledere var meget entusiastiske og interes-

serede i, at jeg kastede mig ud i vilde eksperimenter,

der kunne udvikle mig. Men det tog mig lang tid at

finde ud af, hvilke krav jeg kunne stille til min vejled-

ning. Jeg mener, universitetet bør stille løbende vej-

ledning til rådighed. Man har brug for en vejleder

med entusiasme og et skarpt teoretisk blik,« siger

han.

Mere inddragelse af de studerende 

Hvad angår tilrettelæggelsen af undervisningen er

Jan Nielsen, Henrik Fenger Olsen og Helle Hollbaum

8

De kommende år vil antallet af kandidater fra DPU’s nye uddannelser stige. Hvilken slags

karriere gør kandidater fra DPU? Hvordan får de mest muligt ud af deres studier? Hvilke

problemer møder de undervejs? Asterisk har spurgt tre af universitetets nyuddannede.

>

Jeg tror på netværk og på at have et
fokus med sin uddannelse.

Jeg fik jobbet, fordi de kendte mig i forvejen,
og fordi de har et godt indtryk af DPU.
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Helle Hollbaum Bjerregård 
er 30 år og blev uddannet cand.pæd. i generel pæda-
gogik i december 2004. Hun er oprindeligt uddannet
ernærings- og husholdningsøkonom. Hun har været
aktiv i folkeoplysningsorganisationer i Danmark og
Norden, partiet Venstre og foreningen Webgrrls.  

Hun arbejder i dag som foreningskonsulent i FDB
med projektansvar for fornyelse af årsmøder, general-
forsamlinger og kongressen – blandt andet med hen-
blik på at tiltrække flere yngre til foreningsarbejdet.
Hun er skribent på det interne magasin til medlems-
valgte og varetager kontakt til andre organisationer.

Bedste fagbog
Lars Geer Hammershøj: ‘Selvdannelse og socialitet’.

Råd til nye DPU-studerende
Du skal selv skræddersy din uddannelse, så find en
retning og følg dine interesser. Desuden skal du
benytte dig af de tilbud, der findes på universitetet, for
eksempel studievejledningen.

Bedste modul
Pædagogisk filosofi og idéhistorie. Det gav mig indsigt
i klassikere og inspiration til de fundamentale diskussi-
oner om pædagogikken, som jeg er optaget af:
Demokrati, borgerens rolle, statens rolle og medbor-
gerskab.  

Hvad ville du gøre anderledes?
Jeg ville bruge vejlederne mere og være mindre til-
bageholdende med at stille krav til dem.  
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Henrik Fenger Olsen 
er 39 år og cand.pæd. i pædagogisk
sociologi fra december 2004. Er oprindeligt
uddannet elektronikmekaniker og pædagog.
Er med kandidatgraden gået fra timeansat til
fastansat adjunkt på Ballerupseminariet.

Han har dyrket badminton og karate på
konkurrenceniveau og siden 1996 afholdt
teambuilding- og samarbejdskurser for virk-
somheder og institutioner. Bor i København
og har en søn på 1 år.

Bedste fagbog
Pierre Bourdieu: ‘Distinction’. »Alt, hvad jeg
tidligere havde læst, faldt i hak, da jeg læste
den bog. Jeg kunne se, hvorfor samfundet
grupperer sig, som det gør, og relatere det
til mig selv, min familie, mine venner. Det
hele passede sammen.« 

Råd til nye DPU-studerende
Find den rigtige studiegruppe. Det vil sige
studerende, der har de samme ambitioner
som dig selv.

Bedste modul
Det var et åbent forløb, hvor vi var otte
studerende, der bad en underviser om at
introducere os til Bourdieus teorier.

Hvad ville du gøre
anderledes?
Jeg skulle have læst mere almen fag-
litteratur.

Jan Nielsen 
er 35 år og uddannet cand.pæd. i pædago-
gisk antropologi i januar 2005. Har fået
ansættelse som souschef ved pædagogisk
opholdssted med projektafdeling og intern
skole. 

Bor på Nørrebro med sin kæreste og søn
på 9 måneder. 

Bachelor i europæisk etnologi og tilvalg i
pædagogik ved Københavns Universitet.

Har i en årrække været medarbejder på
forskellige socialpædagogiske institutioner
og projekter.

Bedste fagbog
Michel Foucaults: ‘Overvågning og straf’. Jeg
har læst den så mange gange, at den
næsten er ved at falde fra hinanden. Det er
en fortsat kilde til inspiration. 

Råd til nye DPU-studerende 
Før hvert kursus er det en god ide at gøre
sig klart, hvilke kompetencer man gerne vil
have ud af det. 

Bedste modul
Kulturteori 2. Kulturmøde og institutions-
analyser.

Hvad ville du gøre 
anderledes?
Jeg ville læse 100 gange så meget. Studie-
tiden kommer ikke igen, så gå i dybden,
mens du har muligheden for det.
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Bjerregård enige om, at undervisningen i højere grad

bør inddrage de studerende. De har lært mest af for-

løb, hvor underviserne har præsenteret deres egen

forskning og inddraget de studerende. Eller når stu-

derende skiftevis har præsenteret centrale værker

for resten af holdet.

Jan Nielsen fortæller om et kursus, hvor lektor Eva

Gulløv fortalte om sit feltarbejde i børnehaver.

»Hun forklarede, hvordan pædagoger og lærere

har et bestemt antal roller – for eksempel ‘bandit-

ten’, ‘tossen’ og ‘duksen’ – som bare venter på at

blive besat. Med andre ord er det pædagogiske rum

tilrettelagt på forhånd, rollerne skal bare fordeles,

når børnene begynder i institutionen. Den fremstil-

ling gav mig en aha-oplevelse, og det åbnede hele

institutionsfeltet for mig,« siger Jan Nielsen.

»Teorier og begreber bliver mere interessante og

nærværende, når forskeren præsenterer sine egne

resultater,« siger Henrik, der også var glad for et kur-

sus, hvor otte studerende gik sammen om at spørge

lektor Ulf Brinkkjær om et Pierre Bourdieu-forløb. 

»Vi havde den samme underviser hele vejen igen-

nem, og der var en rød tråd i undervisningen,« siger

Henrik Fenger Olsen.

Jan Nielsen fortæller, at han en dag læste en inter-

essant artikel i Asterisk med adjunkt Claus Haas fra

Institut for Curriculumforskning.

»Jeg ringede til ham og spurgte, om han havde tid

til at tale med mig. Det havde han, så vi mødtes, og

han gav mig en masse interessante perspektiver. Det

er fedt, at den slags kan lade sig gøre – men som ny

studerende aner man ikke, at mulighederne findes,«

siger Jan Nielsen.

De strategiske karrierevalg

Da Helle Hollbaum Bjerregård nærmede sig slutnin-

gen af sin uddannelse, traf hun en række strategiske

valg for at gøre sig selv mere attraktiv for potentielle

arbejdsgivere. 

Hun skiftede for eksempel studiejob fra at arbejde

i et centralkøkken til et mere studierelevant evalue-

rings- og forskningsprojekt ved CVU Storkøbenhavn.

»Når jeg siden fik jobbet som foreningskonsulent

i FDB, var det, fordi jeg kunne sige, at jeg havde haft

et relevant studiejob, og at jeg havde specialiseret

mig på studiet. Jeg kunne dokumentere, at jeg vidste

meget om demokrati og foreningsarbejde.«

Hun siger, at hun har mødt en del studerende,

som ikke har haft en strategi. De har ment, at det var

tilstrækkeligt, at de fik titlen som cand.pæd. 

»Jeg tror personligt mere på netværk og på at have

et fokus med sin uddannelse,« siger Helle Hollbaum

Bjerregård.

Henrik Fenger Olsen vidste, at der ventede en ad-

junktstilling på ham, når han fik sit eksamensbevis.

Derfor gjorde han ikke noget særligt for at gøre sig

salgbar over for arbejdsgivere.

»Min kone var desuden gravid, mens jeg skrev

speciale, så jeg valgte emne efter, hvad jeg vidste

noget om i forvejen, nemlig eliteidrætsudøvere,«

siger han.

Jan Nielsen valgte at lave sit speciale i Cuba, efter

at lektor Ulla Ambrosius Madsen havde forklaret, at

det var muligt at søge internationalt kontor om at

skrive speciale i udlandet. 

»Når jeg tog til Havanna for at følge hverdagen på

en bokseskole, var den eneste strategi, at jeg ville

forkæle mig selv. Jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst

til at komme ud i verden.«

Jobbet som souschef på et anbringelsessted fik

han på grund af personlige kontakter og en vis por-

tion held.

»Jeg havde tidligere arbejdet på institutionen og

mente, at de manglede en medarbejder med mine

kvalifikationer. Jeg kontaktede dem og forklarede,

hvordan jeg forestillede mig, mit job skulle se ud.

Ved et lykketræf var jeg så heldig, at en stilling var

ledig. De valgte mig, fordi de kendte mig i forvejen,

og fordi de i øvrigt har et godt indtryk af DPU på

arbejdspladsen,« siger Jan Nielsen og tilføjer:

»Men jeg kunne lige så godt have endt alle mulige

andre steder.«

Har lært kanon meget

Nu hvor jobbet er en realitet, er de tre DPU-kandida-

ter enige om, at det er en tilfredsstillelse at have et

arbejde, hvor de bliver værdsat for deres kompeten-

cer og kan dele ud af deres viden og erfaring.

»Det er en god fornemmelse at være eksperten

blandt kollegerne. Det er en position, jeg kan til-

skrive min uddannelse på DPU. Det har helt klart

givet noget at læse her – meget mere end jeg ople-

vede, da jeg var her,« siger Helle Hollbaum Bjerre-

gård.

Henrik Fenger Olsen siger, at han har lært ‘kanon

meget’ på DPU. 

»Når jeg kigger på alle bøgerne hjemme på hyl-

den, tænker jeg: ‘Har jeg virkelig læst alle de bøger?’

Selvfølgelig er der ting undervejs, som ikke har fun-

geret. Sådan er det alle steder. Men når man kom-

mer ud som færdiguddannet, kan man se, hvad man

har lært,« siger han.

Henrik Fenger Olsen mener, han har fået en mere

akademisk tankegang og nævner, at han blandt an-

det er blevet bedre til at finde det almengyldige i

diskussioner om pædagogiske spørgsmål.

»I den pædagogiske verden bliver indlæg i en

diskussion ofte knyttet til en personlig oplevelse.

Det sker, når folk siger: ‘Jeg har oplevet en, der

gjorde sådan og sådan’. Jeg er blevet bedre til at

svare: ‘Jamen, vi har alle sammen mødt nogle, der

har gjort noget’. Men hvis vi kigger mere generelt 

på det, hvordan forholder det sig så?« siger Henrik

Fenger Olsen. 

På spørgsmålet om, hvordan det er at sidde i et

job, de besluttede sig for at uddanne sig til, siger

Henrik Fenger Olsen:

»Når man kommer ud og får et arbejde, finder

man ud af, at der jo også er en hverdag. Nogle gange

kan jeg godt savne de øjeblikke af ny indsigt, som en

diskussion på pædagogisk sociologi kunne medføre.

Diskussioner, hvor jeg cyklede hjem og slog op i fag-

bøgerne for at finde de rigtige svar. I dag kan jeg se,

at jeg måske ikke nød studierne nok, mens det stod

på,« siger han. 

Jan Nielsen forklarer det således:

»Jeg sidder nu i et job, hvor alt, hvad jeg laver, er

relevant i forhold til min uddannelse. Men jeg kan

ikke tillade mig at gå ud ad en tangent. Faktisk har

jeg nogle gange lyst til at vende tilbage til DPU for at

genopleve den intense teoretiske sparring og følel-

sen af at blive blæst omkuld.« y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Når man kommer ud som færdiguddan-
net, kan man se, hvad man har lært.

>
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Med Bertel Geismar Haarder som undervisnings-

minister er der varslet effektive tider. Siden han i

februar 2005 vendte tilbage til Undervisningsmini-

steriet, har Bertel Haarder rusket godt og grundigt op

i uddannelsessystemet. Særlig folkeskolen og gym-

nasiet har mærket, at den erfarne minister er tilbage.

Nu retter han blikket mod den pædagogiske forsk-

ningsverden, for han vil have den pædagogiske

forskning tættere på praksis. Forskningen skal i

højere grad vise, hvordan den gør nytte, og det kan

ifølge Haarder ske ved at indføre et såkaldt etisk

regnskab, som redegør for, hvordan samfundet bru-

ger den pædagogiske forskning. 

Mere om regnskabet senere. Først skal vi en tur til

Frederiksholms Kanal i Indre København, hvor Bertel

Haarder har sin daglige gang. Her er der ikke et se-

kund at spilde. I Undervisningsministeriet skal der

arbejdes med mere faglighed i folkeskolen, en stær-

kere evalueringskultur, den nye gymnasiereform og

meget mere. I receptionen tager en travl minister

imod: »Vi har kort tid, så interviewet skal være effek-

tivt.« Da jeg skyndsomt gennemgår planen for inter-

viewet, lyder det prompte fra Bertel Haarder: »Så må

vi hellere se at komme i gang.«

Effektivitet er et nøgleord for Bertel Haarders per-

son og ledelsesstil. Det gik op for mange, da han

første gang bestred posten som undervisningsmini-

ster fra 1982 til 1993. Allerede på overdragelses-

dagen trådte han ind i ministeriet med en liste af

punkter, der skulle sættes i gang. Øverst stod nye

læseplaner for dansk og historie, thi han ville gøre op

med kravet om samfundsrelevans for disse kultur-

bærende fag. Fagene havde en egenværdi i sig selv,

meddelte han, derfor skulle fagene tilbage. Aldrig før

havde Undervisningsministeriet oplevet, at der skulle

arbejdes og sættes i gang under et ministerskifte.

Fri bane for faglighed

Energien er ikke aftaget med årene. Det måtte man

konstatere, da Bertel Haarder for et halvt år siden

overtog hjørnekontoret ved Frederiksholms Kanal

efter Ulla Tørnæs – 12 år ældre og med erfaringer fra

blandt andet Integrationsministeriet og Europa-

Parlamentet.

Hvordan har det været at komme tilbage til

Undervisningsministeriet?

»Jeg har især glædet mig over den meget positive

modtagelse, jeg har fået. Man kunne have frygtet et

dybfølt ’øv, kommer han nu tilbage’. Jeg er også blevet

mødt med meget høje forventninger, og det passer mig

fint. Mange føler, at jeg er kommet i rette tid. Mange af

de ting, jeg sagde i 1980’erne, men ikke kunne få igen-

nem dengang, kan nu pludselig lade sig gøre.«

Hvad er anderledes?

»Politisk er der to store forskelle: Det ene er, at

holdningerne i undervisningssektoren har ændret

sig i retning af de holdninger, jeg havde i 1980’erne,

men som jeg ikke kunne trænge igennem med den-

gang. Det andet er, at der også i Folketinget nu er fri

bane for ting, som jeg ikke havde en chance for at

trænge igennem med i 1980’erne.«

Hvilke holdninger møder nu opbakning?

»Det er for eksempel holdninger til faglighed. Hvor

undervisningssektoren i 1980’erne var sænket ned i

den holdning, at processen var vigtigere end målet,

er det noget andet i dag. Når jeg dengang talte fag-

lighed, talte jeg ofte for døve øren. Nu er det jo en

helt anden melodi. Nu er der ingen diskussioner om,

at vi skal styrke fagligheden. Diskussionen går nu på,

hvordan vi skal gøre det.«

Hvordan skal eleverne introduceres til mere fag-

lighed?

»Jeg vil ikke blande mig i, hvordan man når frem

til indsigt og færdigheder, men jeg vil blande mig i,

om man når frem til det. Jeg har indført et ord, der

hedder slutfaglighed. Jeg har ikke noget imod, at

man er tværfaglig eller flerfaglig, men jeg vil tillade

mig at stå ved udgangen og måle slutfagligheden.

Nu skal det være slut med, at man kan hævde, at de

vigtigste ting slet ikke kan måles. Selvfølgelig kan de

det.«

Forskere skylder samfundet

Obligatoriske prøver er en af ministerens mærke-

sager. En anden er, at folkeskolen skal blive bedre til

at lære eleverne at læse. I dag forlader hver sjette

elev folkeskolen uden brugbare læsefærdigheder.

Det dur ikke, så den 1. august i år nedsatte Bertel

Haarder et udvalg af eksperter, der skal være med til

at forberede en national handlingsplan for læsning.

Ved samme lejlighed vendte han et kritisk blik mod

Danmarks Pædagogiske Universitet: Selv om udval-

get har en repræsentant fra DPU, lektor Elisabeth

Arnbak, så interesserer DPU’s forskere sig ikke nok

for problemerne i klasseværelset, mener ministeren.

»Når børnene læser dårligt, så må man prøve

noget nyt og sørge for at få evalueret de nye meto-

der. Det synes jeg, er en kerneopgave for DPU, der er

vores fornemste pædagogiske forskningsinstitution.

Læsning er jo alle fags moder. Man er nødt til at

kunne læse for overhovedet at kunne lære fag.«

En måde at komme problemet til livs på er at få

den pædagogiske forskning tættere på klasseværel-

set, hvor forskerne skal afprøve nye metoder, fortæl-

ler han.

»Det kunne være interessant at gøre hele folke-

skolen til en forsøgsmark for forskerne. Men det

kræver jo en kontakt. Hvad der især har bedrøvet

mig, er OECD-rapporten, som siger, at der ikke er no-

gen forbindelse fra den pædagogiske forskning ud til

Afstanden mellem klasseværelset og den pædagogiske forskning er for stor, lyder kritikken fra OECD. Undervisningsminister

Bertel Haarder vil imødekomme kritikken med etiske regnskaber, der synliggør, hvordan forskning gør nytte i samfundet. 

Den pædagogiske forskning skal tættere på folkeskolen, tættere på CVU’erne og tættere på ministeriet, siger Bertel Haarder.

Det kunne være interessant at gøre hele
folkeskolen til en forsøgsmark for forskerne.
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klasseværelset. Det skal vi gøre noget ved. Det kan

ikke køre uændret videre. Skeen må over i den an-

den hånd, og det har jeg også nogle ideer til.«

Én af de ting, Bertel Haarder vil gøre noget ved, er

ubalancen på diplomuddannelserne – lærernes

efteruddannelse:

»Der er 2000, der går til psykologi, 3000 der går til

pædagogik, 14 der går til naturfag, og 17 der går til

fysik. Det er rystende og fuldstændig uacceptabelt,«

siger Bertel Haarder og uddyber, hvad han mener

med, at skeen skal over i den anden hånd:

»Der er for dårlig forbindelse fra DPU til klasseloka-

let. Derfor bør hver eneste ansatte forsker hvert år af-

lægge et etisk regnskab for, hvordan vedkommendes

forskning kan komme folkeskolen til gode. Tilsva-

rende bør modtagerne af forskningen – især på semi-

narierne og CVU’erne – hvert år holde et etisk regn-

skab for, hvordan de har nyttiggjort pædagogisk

forskning.«

Er det ikke snarere et nytte-regnskab end et etisk

regnskab?

»Jeg kalder det etisk regnskab, for det er noget,

man skylder samfundet. Man får en løn af det offent-

lige for at arbejde for, at skolen og uddannelserne

kan blive bedre. Så har man også en etisk forplig-

telse til at sørge for, at det, man laver, bliver nyttig-

gjort i skolen. Mit bud er således, at alle forskere fra

nu af hvert år redegør for, hvordan deres forskning er

blevet nyttiggjort, og hvad man har af planer for det

kommende år, samt at de, der skal omsætte forsk-

ning til bedre praksis, tilsvarende redegør for, hvor-

dan de har brugt forskning.«

Fædrelandet kalder

Baggrunden for Bertel Haarders etiske regnskab er

OECD’s rapport om grundskolen i Danmark, som i

2004 langede ud efter elevernes faglige udbytte.

»OECD’s kritik skal vi tage dybt alvorligt og hilse

velkommen. Der er jo intet nyt i den kritik, for sådan

har det jo hele tiden været. Nu har vi bare fået inter-

nationale eksperters ord for det. Det skal vi være

glade for. Nu visker vi tavlen ren og starter på en

frisk. Det er både et spørgsmål om at blive mere fag-

lig i forskningen og interessere sig for undervisnings-

praksis.« >
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i skolerne. Etiske regnskaber på universiteter, semi-

narier og CVU’er. Egentlig hænger det hele sammen

for Bertel Haarder, for det handler i bund og grund

om at viske tavlen ren og åbne for nye samspil mel-

lem den pædagogiske forskning, folkeskolen, semi-

narier, CVU’er og ministerium. Derfor må der sættes

ind flere steder – samtidig.

»Jeg vil have en stærkere evalueringskultur, som

støtter sig til en stærkere ledelseskultur og stærkere

videnskultur. Det er min strategi. Med videnskultur

mener jeg, at vi bygger på noget, vi ved, og ikke bare

på noget, vi synes, eller noget, vi plejer at gøre. Hvad

virker? Hvad kan vi påvise er god praksis? Forskning er

vores antenne ud til den viden, der findes i verden.«y

Camilla Mehlsen

cme@dpu.dk

»Jeg kan ikke være undervisningsminister, hvis tin-

gene skal køre videre på den måde, de gør i dag. Det

er mig, der er brugeren. Jeg er en chefbruger, der si-

ger, at nu vil jeg hjælpes. Nu må nogle af de forskere,

der sidder med pincetterne, smide dem og hjælpe

med en skovl, hvis det er dét, der er brug for.«

Bertel Haarder vil ikke blot have DPU tættere på

klasseværelsets virkelige liv, men også tættere på

ministeriet. Som han siger: »Jeg vil være en kritisk

storforbruger af DPU«:

»I 1980’erne var jeg kritisk over for Lærerhøjsko-

len, men brugte den også. Jeg vil forsat gerne være

kritisk over for DPU og samtidig være storforbruger.

Jeg vil gerne spænde DPU for vognen og bruge de

ressourcer, der er på DPU.«

Med tanke for folkeskolens problem med elevers

læsefærdigheder kommer Bertel Haarder med en

direkte opfordring:

»Jeg beder om, at alle kræfter sættes ind på en

konkret opgave, nemlig at omsætte den forskning, vi

har, til bedre praksis i folkeskolen. Det betyder må-

ske, at visse langsigtede projekter må vente lidt, for

fædrelandet kalder. Der er en konkret opgave, der

presser sig på.«

Korte afstande

I medierne fremstilles folkeskolen ofte som et sandt

rædselskabinet. Den danske folkeskole er dog langt

bedre end sit rygte. Måske kan man endda tale om

en dansk model med særlige danske styrker, under-

streger Bertel Haarder.

»En af styrkerne er, at eleverne er glade for at gå i

skole, de holder af deres lærere i almindelighed, og

de tør sige noget til dem. Og der er kort afstand mel-

lem lærer og elev – ganske som der er kort afstand

mellem leder og ansatte, kort afstand mellem politi-

ker og vælgere; ministre og borgere. Overalt har vi

korte afstande. Landets kompakthed symboliserer

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

næsten de korte afstande. Det er også den grundt-

vigske tradition. Det er en fantastisk styrke i informa-

tionssamfundet. Det er derfor, vi nu er gået til det,

der med et fint ord hedder brugerdreven innovation.

For i Danmark er der ikke langt fra tanke til handling,

og vi er gode til at samarbejde.«

I en globaliseret verden, hvor teams og innovation

netop er det, vi higer og søger efter, kan skolens styr-

kesider vise sig at blive morgendagens guldkorn.

»Hvis vi bevarer de styrkesider og får lært børnene

at læse noget før og noget bedre og samtidig giver

dem bund i deres naturvidenskabelige opfattelse og

lærer dem at lege og udforske – så kan vi få en helt

vidunderlig folkeskole. I øvrigt passer styrkesiderne

godt til ambitionen om at styrke kombinationen af

leg og læring i naturvidenskab og ved hjælp af bedre

læsning åbne vejen til en større verden. Jo bedre

man læser, jo mere kommer døren på vid gab over

for den verden, man ikke kender i forvejen. Og det er

jo folkeskolens opgave: at åbne døren til det, man

ikke kender i forvejen. Vi skal væk fra det navlebe-

skuende. Der er for meget med, at man ser ind i sig

selv, og ’hvad føler jeg’. Børnene skal i fællesskab se

ud fra sig selv.«

I tråd med Globaliseringsrådet, som for nylig

diskuterede regeringens debatoplæg Verdens bed-

ste folkeskole – vision og strategi, mener Globalise-

ringsrådsmedlemmet Haarder, at der er masser af

god forskning i Danmark, men at den i ringe grad bli-

ver anvendt til innovation og til bedre praksis. Bertel

Haarders metode til at forbedre problemerne med

faglighed er dels bedre anvendelse af forskning, dels

udbredelse af god praksis.

»Vi skal rose det gode i stedet for at kritisere det

dårlige. Når vi kritiserer det dårlige, skaber vi mismod,

gode lærere føler, at ligegyldigt hvad de gør, så skæl-

des de ud, hvorimod når vi roser de gode, kan alle

blive stolte. Skolens anseelse stiger, flere har lyst til at

arbejde i skolen, forældrenes respekt for læreren

øges, og læreren får mere autoritet og mere opbak-

ning fra forældrene. Så får vi en ond cirkel afløst af en

god cirkel. Jeg vil meget gerne have, at vi over en bred

bank sætter alle kræfter ind på at finde frem til den

gode praksis i Danmark. Det er derfor, jeg er en

brændende tilhænger af de nationale prøver. De kan

hjælpe os med at finde frem til den gode praksis.«

Obligatoriske prøver i folkeskolen. Styrket ledelse

Bertel Haarder

Kirke- og undervisningsminister (V). Ingen anden har

været minister i så mange år under borgerlige regerin-

ger. Ud over sin nuværende titel har Bertel Haarder

følgende ministerposter på CV’et: integrationsminister

(2001-2005), minister for udviklingsbistand (2004-

2005), Europa-minister (2001-2002), undervisningsmi-

nister (1982-1993) og forskningsminister (1987-1993).

Seminarieadjunkt ved Aalborg Seminarium (1973-75).

Kandidat i statskundskab med afhandling om Grundt-

vigs frihedssyn (1970). Lærer ved Askov Højskole

(1968-1973).

Forfatter og medforfatter til en række samfunds-

kritiske bøger, bl.a. :

• Den bløde kynisme, 1997 

• Lille land, hvad nu?, 1994

• Kampen om gymnasiet, 1982

• Midt i en klynketid, 1980

• Institutionernes tyranni, 1974

Vi visker tavlen ren

>

Nu må nogle af de forskere, der sidder med
pincetterne, smide dem og hjælpe med en
skovl, hvis det er det, der er brug for
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Over 1100 nye studerende

Antallet af nye masterstuderende på DPU stiger i år,

mens antallet af studerende på kandidatuddannel-

serne ligger på samme høje niveau som sidste år. 

På kandidatuddannelserne er 782 studerende blevet

optaget blandt knap 1.000 ansøgere. Mest populær

er igen kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

med 266 studerende. Størst fremgang kan registreres

på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi.

Her begynder 105 nye studerende i år, hvilket er en

fremgang på næsten 20 procent.

På masteruddannelserne er antallet af nye stude-

rende steget med 30 procent til 310 studerende i år.

Stigningen hænger blandt andet sammen med, at

DPU i år udbyder tre nye masteruddannelser:

Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik,

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstituti-

oner og Masteruddannelsen i socialpædagogik.

Der er blevet optaget 20 studerende på uddannelsen

til underviser i dansk som andetsprog for voksne.

Læs mere på www.dpu.dk/uddannelse

Nyt hold af ledere

1. august fik Danmarks Pædagogiske

Universitet nye ledere af universitetets

seks institutter.

De seks institutledere er:

• Lektor Niels Rosendal Jensen, Institut

for Pædagogisk Sociologi

• Lektor Mie Buhl, Institut for

Pædagogisk Antropologi

• Lektor, dr.pæd. Ove Korsgaard, Institut

for Pædagogisk Filosofi

• Lektor Martin Bayer, Institut for

Curriculumforskning

• Professor Hans Siggaard Jensen,

Learning Lab Denmark.

• Professor Niels Egelund fortsætter på

posten som leder af Institut for

Pædagogisk Psykologi.

Ansættelsen af institutledere fulgte en

måned efter, at Lars-Henrik Schmidt 1.

juli på ny blev ansat som rektor. Rektor-

posten har været slået op nationalt og

internationalt, og det var DPU’s bestyrel-

ses enige vurdering, at Lars-Henrik

Schmidt var den bedste kandidat til at

konsolidere, videreudvikle og markere

universitetet som en moderne og frem-

adrettet vidensinstitution. 

Booktalk og 
litteraturlæsning

Kanon, chat og litterære kompeten-

cer er blandt emnerne, når Center

for Børnelitteratur holder en

forelæsningsrække i studieåret

2005/2006 sammen med DPU’s nye

forskningsenhed for tekstpædagogik,

sprog og kommunikation.

Forelæsningsrækken er et tilbud

om faglig opdatering for alle med in-

teresse for danskfaget, litteratur- og

mediedidaktik eller børnelitteratur. 

Det første arrangement løber af

stablen torsdag d. 6. oktober 2005,

en dobbeltforelæsning med profes-

sor Vibeke Hetmar og professor

Torben Weinreich:

‘Hvad vil det sige at udvikle sig som

litteraturlæser?’

Forelæsningerne er gratis og åbne

for alle. 

De finder sted kl. 15-17.30 på Dan-

marks Pædagogiske Universitet,

lokale D174, Tuborgvej 164, 2400

København NV. Tilmelding er ikke

nødvendig.

Læs det samlede program her:

www.dpu.dk/kalender
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Vejledning fra vugge 
til krukke

Mentor, coach, personlig

rådgiver. Kært barn har

mange navne. Således også

den vejledende professio-

nelle, som hjælper os gen-

nem livets skærmydsler. Vej-

ledning vinder indpas i såvel

uddannelsesmæssige som

sociale sammenhænge og er

også på vej ind på scenen for

den 3. alder. Skal vejledning

fortsætte med at brede sig

ind i de forskellige livssfærer?

Eller er der en grænse? Er

vejledning det, der ordner

skader og styrker det, der er

beskadiget – præcis som

planten ’vejbred’? Eller kan

vejledning forvolde skade?

Bredden i vejledning som

fænomen er emnet for den

nye antologi Vejbred. Tema-

tisk spænder antologien vidt

med emner som vejlednings-

retorik, valg-kompetence, det

moderne arbejdslivs krav, ud-

satte unge, tavs viden og

livsmening. Artiklerne er skre-

vet af fremtrædende danske

vejledningsforskere, heri-

blandt lektor Peter Plant og

lektor Lisbeth Højdal.

Bogen udkommer den 15.

september på Danmarks

Pædagogiske Universitets

Forlag.

Læs mere om bogen her:

www.dpu.dk/forlag

FORELÆSNING 15
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www.dpu.dk/master

Masteruddannelser
Master i voksenuddannelse
Masteruddannelsen om fleksibelt forløb
Enkeltmoduler

Informationsmøder
Der er informationsmøder om masteruddannelserne i 
Århus og i København i begyndelsen af oktober

Ansøgningsfrist: 1. november 2005

Studiestart februar 2006

Masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitet
er tilbud om akademisk videreuddannelse tilrettelagt for 
erhvervsaktive. 

Læs mere på www.dpu.dk/master eller kontakt 
Masterstudiekontoret på telefon 8888 9620. 



PISA for voksne

De sidste 15 år er måling af voksnes kompetencer blevet en vigtig disciplin inden for 

uddannelsesforskningen. Richard Desjardins, ung canadier og  nyansat  adjunkt

i uddannelsesøkonomi ved DPU, er en af de pionerer, der arbejder på 

at give politikerne et solidt talgrundlag at handle ud fra.

Men i modsætning til PISA har målinger af 

voksnes kompetencer svært ved at slå 

igennem i form af politisk handling.
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Tal, målinger, eksakt viden. Både i medierne og

blandt politikere er tørsten uudslukkelig efter

præcise data: Er vi foran eller bagud i forhold til

andre lande? Hvordan tegner fremtiden sig? Hvordan

prioriterer vi ressourcerne bedst muligt? Siden slut-

ningen af 1980’erne har globalisering og videns-

økonomi skabt enorm opmærksomhed om voksnes

færdigheder, fordi vores evne til at begå os socialt,

menneskeligt og ikke mindst økonomisk bliver sta-

digt mere afhængig af vores viden og vores kompe-

tencer. Parallelt med denne opmærksomhed er der

skabt et nyt behov for præcise tal, der afslører, hvor-

dan vi klarer os i den globale kundskabskonkurrence.

Derfor er der bud efter uddannelsesøkonomer

som Richard Desjardins. Den 31-årige canadier har

specialiseret sig i måling af voksnes færdigheder, og

han er en af mændene bag den anden store interna-

tionale undersøgelse Adult Literacy and Life Skills

Survey (ALL). I de kommende år vil han bo og ar-

bejde i Danmark som adjunkt i uddannelsesøko-

nomi på Institut for Pædagogisk Sociologi ved DPU. 

Chokket

Interessen for at måle færdigheder opstod allerede i

1960’erne, da uddannelsesrevolutionen i de vestlige

samfund tog fart. Vi tilbringer stadig mere tid inden

for uddannelsesinstitutionernes mure, og med den

øgede efterspørgsel efter uddannelse følger også

kravet om at få mere uddannelse for pengene. 

»I starten målte man, hvor stor en del af en alders-

gruppe, der fik en uddannelse. Det blev hurtigt klart,

at det ikke giver mening, fordi elever i forskellige

lande ikke nødvendigvis lærer det samme. I stedet

kan man studere de færdigheder, som eleverne får

med fra uddannelsessystemet. Det giver et objektivt

mål, der kan vise, hvor effektivt skolesystemet er, og

hvor meget læring man får for pengene.«

Målingen af de studerendes færdigheder giver po-

litikere og skoleledere et redskab til at forfølge den

forjættede best practice, der kan give mere læring

for pengene. I de sidste 15 år er der imidlertid op-

stået en ny interesse, der rækker ud over det for-

melle uddannelsessystem. Det er interessen i også

at måle den voksne befolknings færdigheder. 

Nu skal man jo som bekendt kun stille et spørgs-

mål, hvis man har lyst til at høre svaret. Det var der

mange regeringer, der fandt ud af i anden halvdel af

1990’erne, da den første internationalt sammenlig-

nelige undersøgelse af voksnes færdigheder, den

såkaldte IALS-undersøgelse, blev offentliggjort. The

International Adult Literacy Survey gav for første >

Hvor kloge er vi? I de sidste 15 år er der opstået en interesse for at måle
den voksne befolknings færdigheder, for der er penge i viden.
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gang et repræsentativt billede af færdigheder hos

hele den voksne befolkning i alderen mellem 16 og

65 år i 22 lande. Da de første resultater begyndte at

dukke op, var billedet noget mindre muntert, end

man havde håbet, fortæller Richard Desjardins.

»Det var et chok, at relativt store dele af befolknin-

gen viste sig at have færdigheder på et lavt niveau.

De var i risiko for ikke at kunne tilpasse sig til foran-

dringerne.«

Det viste sig nemlig, at på den skala med 5

niveauer, som de 22 landes befolkninger blev place-

ret ind i, landede en ganske stor del på niveau 1 og

2. Forskerne havde konstrueret skalaen således, at

niveau 3 svarede til de færdigheder, som man for-

ventede ville være påkrævede for at følge med frem-

tidens forandringer i arbejdslivet og økonomien.

Mellem 30 procent i Sverige og helt op til 80 procent

i Chile, Polen og Portugal var simpelthen ved at blive

koblet af. Grund til bekymring.

Det metodiske forråd

Tilgangen i IALS var at måle på tre basale færdighe-

der: beherskelse af prosasprog, af dokumentations-

sprog og af talbehandling. Disse færdigheder anser

forskerne for afgørende for individets evne til at fun-

gere i fremtidens moderne informationssamfund.

Skalainddelingen er dog blevet kritiseret for at sætte

kravene til kompetencer for højt, hvilket Richard

Desjardins til en vis grad medgiver. »Skalainddelin-

gen bygger på forventninger hos dominerende

sociale grupper, og den er meget orienteret mod

fremtiden, så måske er det ikke nødvendigt at sætte

standarden så højt. Men det afhænger også af, hvad

man som land går efter. Hvis man sigter mod at være

en rig og konkurrencedygtig vidensøkonomi med

høj levestandard, så er niveau 3 helt afgjort et mind-

steniveau, som hele befolkningen gerne skulle leve

op til. Men måske vil man gerne vedblive med at

være et landbrugssamfund, og det er jo også helt

fint. Så behøver man ikke sigte efter niveau 3. Stu-

diet giver i hvert fald et benchmark, som landene

kan måle sig op imod.«

Både PISA og IALS er også blevet kritiseret for at

måle på et for snævert felt af kompetencer i form af

sprog- og talkundskaber, hvorimod færdigheder som

kreativitet og autonomi udelades. Også den kritik

har ifølge Richard Desjardins en vis berettigelse,

men udeladelsen skyldes ikke manglende vilje, men

derimod mangler i det metodiske forråd. OECD bad

for nylig en række eksperter fra mange forskellige

videnskabelige discipliner som sociologer, økono-

mer, filosoffer og psykologer om at diskutere de

grundlæggende kompetencer, som er nødvendige i

et moderne, komplekst samfund: Projektet fik nav-

net ’Definition and Selection of Competencies pro-

ject’ forkortet ’DeSeCo’. I rapporten Key Competen-

cies for a Successful Life and a Well-Functioning

Society fra 2003 udpeges tre typer kompetencer, der

ses som afgørende for personligt, socialt og økono-

misk velbefindende. De tre kompetencer er:

• Handle autonomt – sætter en i stand til at styre

sit eget liv, holde fast på sine rettigheder og være

en aktiv deltager i arbejdsliv og privatliv.

• Interagere i socialt heterogene grupper – evnen

til at samarbejde og håndtere konflikter, når man

indgår i grupper af mennesker med forskellige

baggrunde.

• Bruge redskaber interaktivt – dækker ikke blot

over evnen til mekanisk at bruge et redskab som

en computermus eller et stykke tekst, men også

en dybere forståelse af et redskabs funktion og

potentielle muligheder.

Målingerne af sprog- og talkundskaber i PISA, IALS

og 2. generation af studier af voksnes færdigheder

ALL ligger alle inden for den sidste af disse tre typer

kompetencer.

»DeSeCo giver et afbalanceret billede af, hvilket

læringsudbytte skolesystemerne skal give, men stu-

dier som PISA og ALL vil formentlig aldrig blive i

stand til at måle alt dette på en afbalanceret måde.

Derfor er det meget vigtigt at indse, at studierne kun

giver en del af billedet.«

Til gengæld giver DeSeCo forskere som Richard

Desjardins et ambitiøst, men ikke umuligt mål at stile

efter i den løbende udvikling af undersøgelsesmeto-

der. »Det er muligt at udvikle instrumenter, der kan

samle information om de øvrige kompetencer, selv

om der vil være mere kontrovers, når man skal til at

sammenligne, men det er ok. Jeg mener, vi bør gå

den vej.«

Appetit på viden

Interessen for at måle kompetencer er kommet for

at blive. Den har nemlig ifølge Richard Desjardins

rod i de store forandringer, som globaliseringen har

medført. Den frie bevægelse for varer, kapital, men-

nesker og information har skabt en stigende følelse

af en usikker fremtid. Samtidig har nationalstaterne

fået mindre råderum til at bruge traditionelle

makroøkonomiske redskaber som pengepolitik og

finanspolitik til at styre den nationale konkurrence-

evne. Disse forandringer tilsammen har gjort det

meget relevant for politiske beslutningstagere af få

en måling af, hvor meget human kapital man har på

det nationale ’lager’.

»Forandringerne har betydet, at uddannelsespoli-

tik er blevet vigtigere som redskab. Det dækker over

skabelse af viden og færdigheder, innovation, iværk-

sætteri og teknologi. Det er blevet de nye grundpil-

ler, som regeringen kan påvirke for at sikre konkur-

renceevne og fremme vækst og beskæftigelse.«

Den øgede interesse for uddannelsespolitik i den

politiske sfære er ledsaget af et stigende fokus på

viden og dens betydning for vækst i den økonomiske

teori. I slutningen af 1980’erne opstod en ny teori-

retning kaldet ’endogen vækstteori’, hvor forskellene

mellem såkaldt fysisk og human kapital begyndte at

blive tydelig. 

»Økonomer har haft en tendens til at behandle

human kapital på samme måde som fysisk kapital,

selv om det er to meget forskellige fænomener,« for-

tæller Richard Desjardins. Investeringer i fysisk kapi-

tal som maskiner giver stadig mindre ekstra afkast

for hver ekstra krone, der investeres, fordi nytten af

den første maskine er mange gange større end nyt-

ten af maskine nummer 5 mio. Teorien peger på, at

den samme mætningseffekt ikke indtræder ved in-

vesteringer i viden. Tværtimod får man stadigt mere

afkast af den ekstra krone, jo mere man allerede har

investeret. »Man fik en ide om, at investering i pro-

duktion af viden medfører et ubegrænset potentiale

for vækst,« fortæller Richard Desjardins. Den ide fik

Man fik en ide om, at investering i
produktion af viden medfører et
ubegrænset potentiale for vækst.

PISA for voksne

>
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fanget både økonomers og politikeres interesse og

har bidraget til en stærkt stigende interesse for, hvil-

ket afkast i form af viden samfundet får for investe-

ringer i uddannelse.

Når nu voksnes kompetencer er et afgørende kon-

kurrenceparameter i en globaliseret økonomi, og

der er penge i viden, hvorfor løber PISA så med al

opmærksomheden i medierne? Måske fordi ansva-

ret er diffust.

»Ved PISA er der meget på spil for Undervisnings-

ministeriet, for resultaterne peger på det system, de

er ansvarlige for. Systemer for livslang læring eksiste-

rer ikke som sådan. I Sverige for eksempel, der nok

er et af de lande, der har et mere avanceret system

for livslang læring, sker der kun meget lidt

koordinering mellem Arbejdsministeriet, Uddannel-

sesministeriet og Erhvervsministeriet. Ministerierne

er nødt til at gøre en koordineret indsats for at ud-

vikle systemer for livslang læring, og sådan er situa-

tionen langt fra i OECD-landene. Derfor har et pro-

gram for måling af færdigheder, der skal understøtte

dette system, svært ved at få effekt,« siger Richard

Desjardins. y

Torben Clausen

toc@dpu.dk

Richard Desjardins

31 år, indfødt canadier og uddannet økonom. Fra

2000-2004 forskede han ved Stockholms Universitet,

hvor han skrev sin ph.d.-afhandling Learning for Well

Being på baggrund af IALS-undersøgelsen. Han er nu

ansat som adjunkt på Institut for Pædagogisk Sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/ride
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Figuren viser fem landes indplacering i OECD's måling

af den voksne befolknings færdigheder i talbehandling i

22 lande. De sorte søjler markerer den procentdel af

befolkningen, som ikke behersker niveau 3, 4 og 5.

Niveau 3 er de færdigheder, man forventer, er et mini-

mum for et konkurrencedygtigt samfund med høj leve-

standard. De skandinaviske lande klarer sig bedst i

målingen, mens USA må nøjes med en 14. plads og

Portugal med en 20. plads.

Kilde: OECD: Literacy in the Information Age, Final Re-

port of the Adult Literacy Survey, 2000.

Voksnes færdigheder i talbehandling

Jävla svenskar

Kender du den irriterende fornemmelse
af, at svenskerne er så jävla kloge, at de
kunne undvære hovedet? Det er der
god grund til, for da OECD i år 2000
offentliggjorde den første internationalt
sammenlignelige undersøgelse af de
voksne befolkningers færdigheder i 22
lande, løb svenskerne med første-
præmien i alle tre kategorier. Dog må
man bemærke den pæne placering til
Danmark.

Er du med?

Angiv, hvor tanken er 1/3 fuld. En rigtig
løsning på denne opgave svarer til en
talfærdighed i den høje ende af niveau
2. Svarer du rigtigt, er du altså tæt på 
at være parat til videnssamfundet. 

Løsning: Tag udsnittet mellem kvart og halvt fuld, og del

i tre lige store dele. Sæt stregen ved den første tredjedel

nedefra.

Kilde: Learning a Living: First results of the adult literacy

and life skills survey, Statistics Canada & Organisation

for Economic Co-operation and Development, 2005,

pp. 299-300.
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Han har måttet lægge øre til meget, den metrosek-

suelle mand. At han var homoseksuel, eller i hvert

fald biseksuel. At han var en jeg-svag person med et

sygeligt anerkendelsesbehov. Og at han var et smart

påfund fra reklamebranchen, som blot vil have

mændene til at købe hudprodukter og mere tøj. Alt

tyder dog på, at den metroseksuelle mand vil få det

sidste ord. For i en tid, hvor kønsrollerne er under

pres, udgør den metroseksuelle mand et 

alternativ til den traditionelle maskuline mand. Sam-

tidig tilbyder han en mulighed for at udtrykke ens

individualitet i en verden, hvor mærkevarer og mas-

sekultur gør det stadigt sværere at være original.

Derfor er han bølgebryder for en ny mandetype, som

om få år vil blive mainstream. Det spår Niels Ulrik

Sørensen fra Center for Ungdomsforskning, som i

maj forsvarede sin ph.d.-afhandling Meget mere end

metroseksuel.

Det ligger i indstillingen

Den metroseksuelle mand dyrker sig selv som

mand. Han ønsker sig en muskuløs krop, som dog

stadig skal bevare et naturligt præg. Han er masku-

lint klædt i f.eks. jakkesæt og lader gerne skægget

stå. I det ydre fremstår han med andre ord maskulin.

Det feminine og dermed det for identiteten udfor-

drende og farlige element hænger i høj grad med

måden, han dyrker sin maskulinitet på.

»Den moderne inkarnation af mandekroppen har

så vidt muligt ekskluderet det feminine. Man er ble-

vet maskulin ved at ekskludere det feminine. De me-

troseksuelle underkaster sig nogle praksisser, som

tilhører det feminine domæne. De går enormt me-

get op i at få den rigtige mad, for ikke at tage på, at

pleje deres hud og deres hår, og ikke mindst bruger

de penge på tøj og dyrker det at tage tøj på, som

man ikke normalt har forbundet med mandekrop-

pen,« siger Niels Ulrik Sørensen.

»Det er i høj grad i processen og indstillingen, at

det ligger. Når processen er så intensiv, som den er,

så kommer det også til udtryk i det ydre. Det er ikke

Kan kosttilskud, bodyscrub og lækkert tøj bruges som våben i kønskampen? Svaret er ja, ifølge ph.d. Niels Ulrik Sørensen. 

For den forfængelige, metroseksuelle mand rykker ved vores forestillinger om kønnene og baner vejen for en ny mandetype.

Den metroseksuelle mand

vil gerne beundres, også af

andre mænd, men han vil

beundres som en mand, 

der begæres af kvinder.

Foto:Getty 
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bare et jakkesæt, de går i, det er et jakkesæt med et

særligt raffineret design. Det er ikke bare pjusket hår,

det er pjusket hår, der er sat på den helt rigtige

måde. Iscenesættelsen gør brug af traditionelle ma-

skuline komponenter. Meget af det ligger i indstillin-

gen, men med indstillingen kommer der også et helt

særligt æstetisk produkt ud af det,« siger Niels Ulrik

Sørensen.

Niels Ulrik Sørensen har i sit ph.d.-projekt inter-

viewet 11 metroseksuelle, og i interviewene kom-

mer det tydeligt frem, at de er meget optaget af dyr-

kelsen af sig selv som æstetiske objekter. De vil

gerne beundres, også af mænd, men som mænd,

der begæres af kvinder. Der er derfor hele tiden tale

om en balanceakt, hvor maskuliniteten skal bevares,

og hvor grænsen til det feminine godt nok rykkes,

men stadig må opretholdes.

»I afhandlingen siger jeg, at de er grænsebrydere

– de bryder grænserne for, hvad man kan tillade sig,

men de er ikke grænseløse. De vil ikke ekskluderes

kulturelt. De vil stadig være en del af vores kultur og

være genkendelige som mænd. Det skødesløse, det

afslappede og signaleringen af en ligegladhed er en

måde at holde fast i den traditionelle maskulinitet:

’Jeg gør nok alt det her, som normalt associeres med

det at være feminin, men jeg gør det med en di-

stance, som beviser over for mig selv og andre, at jeg

stadig er en mand’,« forklarer Niels Ulrik Sørensen.

Et følsomt emne

Da Niels Ulrik Sørensen for tre år siden gik i gang

med sin ph.d.-afhandling, var begrebet ‘metrosek-

suel’ endnu ikke nået til Danmark. For at finde

informanter til sit projekt satte han derfor opslag op

i supermarkeder i den indre by, hvor han søgte ‘stil-

bevidste mænd i alderen 25-30 år’. Et forholdsvis

neutralt rekrutteringskriterium, skulle man mene,

men ikke desto mindre skulle det vise sig at røre ved

et følsomt punkt i informanternes selvopfattelse:

»De fleste gav sig til kende og sagde: ’Jeg er stilbe-

vidst, men jeg er måske ikke den allermest stilbevid-

ste i København.’ Det er et udtryk for, at det er for-

bundet med en de-maskuliniseringsrisiko at placere

sig for entydig i forhold til mit projekt. De fortæller,

hvor meget de går op i det, og samtidig skal de

skynde sig at sige, at de er ret afslappede i forhold til

det,« siger Niels Ulrik Sørensen.

Det tydeligste eksempel på frygten for at få sin

maskulinitet draget i tvivl, kom som svar på en mail,

Niels Ulrik Sørensen havde sendt ud for at skaffe

flere informanter. Beskeden var kort og godt ‘Hils

ham og sig, at han kan rende os i røøøven!!!’. En time

senere sendte samme person en fællesmail ud med

et link til en hjemmeside med halv-pornografiske

billeder af nøgne kvinder. Beskeden var: ‘Hej

drenge!! Her ser I så min julegave fra mig til jer.

ENJOY!!!!!’. Ikke alle var dog så afvisende over for at

deltage i projektet, og det lykkedes at få 11 stilbevid-

ste unge mænd til at lade sig interviewe individuelt

om deres motions- og spisevaner, hud- og hårprak-

sisser samt deres forhold til beklædning.

Kropsvægt:
»Man skal passe meget på med træ-
ning, for det kan let tage overhånd –
også det med at man gerne vil være
tynd.« 

Jakob

Skæg: 
»Jeg giver det lige en tanke, hvor mange
dage i forvejen jeg skal barbere mig, så
jeg har den rigtige længde af skæg-
stubbe, når jeg går ud.« 

Aske

Kosmetolog:
»Det er nok lidt et tabuemne. Man kan
ikke bare sige, ’Jeg skal til kosmetolog
i eftermiddag, skal vi drikke en kop
kaffe bagefter?’«

Kim

Identitet: 
»Jeg synes et eller andet sted, at man
mister sin identitet, hvis man går for
meget op i, at det hele skal være fuld-
stændig rigtigt.« 

Aske

>

Den metroseksuelle mand

Begrebet ‘metroseksuel’ blev første gang brugt af

klummeskribenten Mark Simpson i den engelske avis

The Independent. Året var 1994, men der skulle gå

næsten ti år, før begrebet for alvor kom til Danmark.

Mark Simpson brugte betegnelsen metroseksuel om

de unge mænd, som bor i storbyen og bruger mange

penge og kræfter på deres udseende. Det er mænd,

som er hyppige kunder i frisørsalonerne, de dyre mo-

debutikker og fitnesscentrene. De er ikke bange for at

bruge skønhedsprodukter og vover sig i deres krops-

dyrkelse ind på domæner, der hidtil har været forbe-

holdt kvinder og bøsser. Fodboldspilleren David

Beckham er af Mark Simpson blevet udråbt som det

ultimative eksempel på en metroseksuel.
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»I interviewsituationen var jeg overrasket over,

hvor meget de fortalte, og hvor åbne de var. Det

hænger selvfølgelig sammen med, at de har gjort sig

mange overvejelser – det var identitetsbærende for

dem, og de havde et sprog for det. På den anden

side var det også et udtryk for, at selvom de gik op i

det og havde et sprog for det, så var det ikke noget,

de kunne tale med gud og hver mand om. Det af-

spejlede vigtigheden af, at det var fremtrædende i

deres liv, men samtidig også, at når man involverer

andre mennesker i det – selv fyre som har det på

samme måde – så skal man alligevel omgås det

med en vis varsomhed,« siger Niels Ulrik Sørensen.

Sammen om at være særlig

De metroseksuelle udgør ikke en egentlig gruppe,

og Niels Ulrik Sørensen bruger heller ikke selv begre-

bet i sin afhandling om informanterne, selvom det

på mange måder fanger de tendenser, de repræsen-

terer. Informanterne har meget forskellige beskæfti-

gelser. Der er flere studerende, en ufaglært tjener, en

model og to, som arbejder i kommunikationsbran-

chen. Fælles for dem alle er dog, at uanset hvad de

laver, gør de det godt. Og så har de alle et ønske om

at skille sig ud fra mængden.

»Dem, jeg har interviewet, kender ikke hinanden,

og de har heller ikke et fællesskab omkring det at

være metroseksuelle. Tværtimod kan man forestille

sig – det er ikke noget, de tematiserer i interviewene

– at de vil hade at blive klassificeret som metrosek-

suelle. Det de foretager sig, er et led i et identitets-

projekt, og man kan ikke forestille sig nogen større

deklassificering af sit identitetsprojekt end at blive

slået i hartkorn med en gruppe. Der hersker en norm

om, at man skal være sig selv, så det overhovedet at

identificere sig med en gruppe, ligger dem meget

fjernt. Ikke desto mindre er der mange af dem, som

nævner, at de er anderledes. De vil gerne skille sig

ud fra mængden, men ikke så meget, at de bliver

som nogle andre. I det omfang de ser sig selv som et

fællesskab, er det et negativt defineret fællesskab,«

siger Niels Ulrik Sørensen.

Ønsket om at skille sig ud står umiddelbart i kon-

trast til den masse- og mærkevarekultur, som opta-

ger den metroseksuelle mand. Hugo Boss og Gucci

er hyppige referencer i interviewene, og inspiratio-

nen til at arbejde videre med sit udseende kommer

blandt andet fra Hollywood-film. Spørgsmålet er, om

det lader sig gøre at være original og samtidig

trække på en kommerciel kultur, eller om den me-

troseksuelle mand blot tror, han skiller sig ud?

»En mand lader sig ikke overmande af reklamer

og mode. Der er også et forsøg på at indlægge en di-

stance til massemediernes og reklamernes magt og

fastholde, at man er et individ,« siger Niels Ulrik

Sørensen om sine informanters forhold til det kom-

mercielle.

»De arbejder faktisk med disse billeder og idealer

og bringer dem videre. Man kan sige, at den indivi-

dualitet, de skaber, også er blevet kolonialiseret af

massemedierne; at man skal være individuel, er

også blevet en del af de massemedierede udtryk.

Men det udelukker ikke, at det skaber en grobund

for kreativitet og innovation,« siger Niels Ulrik Søren-

sen og pointerer, at der er tale om et grundvilkår i

dag:

»I de gode gamle dage, hvor der var disc'ere og

flippere, og hvor de æstetiske fællesskaber, de refe-

rerede til, var meget mere begrænsede, var det mu-

ligt at leve en rum tid i sin egen lille lukkede subkul-

tur. Den mulighed for at have et rum for sig selv, har

de unge ikke længere. Massemedierne, modebran-

chen og reklameindustrien har deres lange fang-

arme ude overalt i ungdomslivet og registrerer de

mindste bevægelser og kommercialiserer dem med

det samme.« 

»De unge lever i en tid, hvor kommercialiseringen

er en grundpræmis. Det er ikke muligt at vælge det

kommercielle fra og bare leve sit eget liv, Det de kan

gøre, er at arbejde videre med det som et udgangs-

punkt. Og så kan de – uden at skabe noget fuld-

stændig originalt, som aldrig er set før – sætte de al-

lerede sete og kommercialiserede ting sammen på

nye måder, lægge en lille distance til, hvordan de ser

det i byen og i massemedierne vel vidende, at denne

lille distance lynhurtigt vil blive opsuget og brugt i

reklamer. De er nødt til hele tiden at forrykke sig, og

det er deri, individualiteten ligger. Den lille bitte og

meget kortvarige distance, man kan lægge til det

kommercialiserede. Så jo, det er kommercielt, og det

som ikke er det, bliver det lynhurtigt, men det er en

grundpræmis, og det udelukker ikke, at de kan

skabe noget nyt, men det nye, de skaber, bliver på

massekulturens præmisser. Sådan er det at være

ung,« konstaterer Niels Ulrik Sørensen.

Kan den metroseksuelle mand så stå distancen?

»Det er sådan med fænomener, som er særlige, at

de har det med at miste deres betegnelser som no-

get særligt, når de breder sig. De konkrete praksisser,

som f.eks. hud- og hårpleje, har derimod en fremtid,

og jeg tror, at vi vil se, at de accelererer, og at de

breder sig,« siger Niels Ulrik Sørensen. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Niels Ulrik Sørensen

Forsker og ph.d. ved Center for Ungdomsforskning

ved Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske

Universitet. Han forsker i køn og ungdom og har bl.a.

stået bag bogen Pikstormerne (2000), hvor unge

mænd fortæller om deres syn på kønsroller. Niels 

Ulrik Sørensen er i øjeblikket i gang med en under-

søgelse for Nordisk Råd om unge drenges forbrug af

pornografi.

Læs mere på www.cefu.dk

Fremtiden tilhører den forfængelige mand
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Kampen mod fedme glemmer pædagogikken

Fedme giver børn fysiske mén og sår på sjælen, men hvad gør man egentlig, når

man først er fed? Mikala Utzon og Thomas Moser fra Learning Lab Denmark har

kortlagt danske behandlingstiltag for overvægtige børn.
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Mikala Utzon, i jeres kortlægning af behandlings-

tiltag kalder I det en pædagogisk udfordring at be-

handle overvægt blandt børn. Hvad mener I?

»Når barnet indgår i et behandlingsforløb, er der tale

om en læringsproces. Barnet lærer noget om sig selv,

om kost, motion og om

sin egen krop, og hvordan

man skal gebærde sig på

den sociale arena. Hvis

barnet skal bibeholde

vægttabet, er det ikke nok

at gribe problematikken

medicinsk an, for børn

har brug for nogle andre redskaber for at komme vi-

dere. I den offentlige debat omtales fedme hos børn

typisk som et medicinsk problem, men når det drejer

sig om behandlingstiltag mod fedme, så er adfærd og

motivation centralt for, at behandlingen lykkes. Der-

for er det også en pædagogisk udfordring.«

Hvor udbredt er fedme blandt danske børn?

»Sammenlignet med resten af Europa er danske

børn nogle af de mest slanke, og de danske myndig-

heder er på mange måder førende, hvad angår be-

handling af overvægt blandt børn. Eksempelvis er

Danmark det første land, der laver en national kort-

lægning af behandlingstiltag. Men selv om vi i Dan-

mark ikke har det største problem med stærkt over-

vægtige børn, er problemet stigende. Om ti år ligner

vi USA, hvis vi ikke gør noget ved det.«

Hvilke behandlingstiltag findes der i Danmark?

»I alt har vi haft kontakt med 118 projekter, som

arbejder med behandling af overvægt blandt børn.

Det er tiltag som Weight Watchers, Fit for fight, Farvel

Fedt Junior, Tip Tap Tynde, Jeg Ku’… Du ka’ oz!

Mange af dem er kommunale tiltag, som har en

sundhedsplejerske tilknyttet. Mange af tiltagene ind-

drager familien, især de tiltag, som fokuserer på kost

og motion, for man ved, at det ikke hjælper kun at

tage fat i det enkelte barn og lære barnet om kost,

motion, livsstil osv. De dårlige vaner går også igen i

familien. Barnet er ikke stærkt nok til at gå imod

familiens vaner.«

Hvad skal der til, for at et behandlingstiltag opnår

gode resultater?

»Man er nødt til at fokusere på kost og motion, men

man må også fokusere på psykosociale aspekter, for

eksempel mobning, kammeratskab og selvtillid. Det

er det, som Julemærkehjemmet

gør så godt: Personalet giver

børnene en sund og rationeret

kost, og børnene dyrker meget

motion, men personalet fokuse-

rer allermest på succesoplevel-

ser og på at styrke børnenes

selvtillid. Så børnene kommer

tilbage slanke, aktive og med et boost af selvtillid.

Julemærkehjemmet er det eneste tiltag, der har kørt

over mange år, så man kan rent faktisk måle, at det

har en effekt. Problemet er imidlertid, at børnene

tager på igen.«

Men så virker det jo ikke?

»Kortsigtet har det en positiv effekt, for det viser sig,

at børn taber sig betydeligt på Julemærkehjemmet.

Men ja, de tager på igen, når de kommer hjem – og

ofte mere end de 20 kg, de måske har tabt. Men

hvad der sker med børnene bagefter, har strengt

taget ikke noget med Julemærkehjemmet at gøre.

Det er op til andre aktører, for eksempel kommunale

instanser, at sørge for at følge op.«

Hvordan?

»I den enkelte kommune kunne man skabe et net-

værk for børn, så de mødes en gang imellem og kan

bruge hinanden. Myndighederne fokuserer imidler-

tid mest på, hvad vi kan gøre for, at danske børn ikke

bliver tykkere og tykkere med et snævert fokus på

vægt. Det er en løftet pegefinger: Du skal bare spise

mindre og dyrke mere motion. Men hvis det var så

simpelt, så ville der være flere, der efterlevede det.

Man vil få mere ud af også at medtænke de psyko-

sociale aspekter, for fedmeproblematikken er også

en pædagogisk udfordring.« y

Af Camilla Mehlsen

cme@dpu.dk

Mikala Utzon

Sociolog og forskningsassistent på Learning Lab

Denmark, DPU. Mikala Utzon arbejder med overvægt

og læringsprocesser, der kan medvirke til en positivt

forandret adfærd.

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

Når du først er fed – hvad så?
Sundhedsstyrelsen og Learning Lab Denmark, DPU,

står med projektet ’Når du først er fed – hvad så?’ 

bag en ekstensiv kortlægning af behandlingstiltag for

overvægtige børn og unge i Danmark. Man kan frit

benytte projektdatabasen på hjemmesiden 

www.kropogvaegt.lld.dk. Projektet er finansieret af

Overvægtspuljen 2003. 

I forlængelse af projektet skal Learning Lab

Denmark i efteråret 2005 i gang med at udvikle en

metode til et stort EU-projekt (’EMOB II’). Formålet er

at kortlægge initiativer for forebyggelse og behandling

af overvægt blandt børn i 31 europæiske lande.

Projektet foregår i samarbejde med fire regionale

partnere. Learning Lab Denmark har hovedansvaret

for undersøgelsen.

Syden er tungest
Antallet af overvægtige skolebørn stiger med 400.000

om året i EU-landene. Også de danske børn får stadig

mere sul på kroppen, men sammenlignet med andre

europæiske lande ligger danske børn dog i den slanke

ende. 

Børn er mest slanke i:

Holland: 11 % af børn i alderen 7-11 

er overvægtige

Danmark: 14 %

Tyskland: 16 %

Børn har mest sul på kroppen i:

Italien: 31 %

Portugal: 32 %

Spanien: 34 %

Kilde: Capgemini, maj 2004, og DSB Presse, april

2005

>> Om ti år ligner vi
USA, hvis vi ikke gør
noget ved det.<<



Sundt som et scoresmil24

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

En global fedmeepidemi. Sådan betegner Ver-

denssundhedsorganisationen (WHO) det voksende

antal overvægtige mennesker, der toner frem. Fæ-

nomenet vækker bekymring, ikke mindst når diskus-

sionen går på børn og unges sundhed. I de danske

skoler er virkeligheden den, at 2/3 af de danske ele-

ver ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive. Og i de sidste

30 år er antallet af overvægtige børn og unge tre-

doblet i Danmark. Det er et problem, alarmerer bl.a.

Sundhedsstyrelsen, for det går ud over børns sund-

hed. Men hvordan ser sundhed ud i børnehøjde?

Oplever overvægtige børn, at de er usunde? 

Det er faktisk langtfra sikkert, siger Karen Wistoft,

ph.d.-stipendiat fra DPU:

»Sundhedsvæsenet ser overvægt som et problem.

Men der er en kæmpe gruppe børn, som man

påfører problemer, som de måske selv ikke har fået

øje på.« 

Karen Wistoft forklarer, at der er stor forskel på,

hvordan børn og voksne opfatter sundhed, og det

skal man holde sig for øje, når skolen skal arbejde

med at fremme sundhed blandt børn. Alt for ofte bli-

ver børns opfattelse trængt til siden, for holdningen

er den, at de professionelle ved bedre. Problemet er

imidlertid, at børn ikke uden videre overtager de

sundhedsprofessionelles værdier og ændrer adfærd.

Så det nytter ikke noget at prædike motion og gule-

rødder for en 6. klasse, hvis eleverne har en helt

anden opfattelse af, hvad sundhed er.

»Børn skaber selv deres værdier og deres viden i

samspil med de sociale og kulturelle sammen-

hænge, de indgår i. Når du går tæt på dem og taler

med dem om sundhed, krop og motion og samtidig

giver dem mulighed for at lade være med at sige

’gulerødder’ og ’motion’ – det tror de nemlig, at de

skal sige – kan man derudaf se nogle helt andre

billeder. Sundhed er noget helt andet for dem.«

Deltagelse frem for diktat

Opfattelsen af sundhed er i dag præget af en bio-

medicinsk forståelse, som handler om at undersøge

sygdomme helt ned på et molekyleniveau. Denne

opfattelse ligger et godt stykke fra børnenes egen

opfattelse af, hvad det vil sige at være sund.  For

eksempel betyder udseendet meget for forståelsen

af sundhed. Det kom tydeligt frem i et projekt med

skoletandlæger og tandplejere, som på forskellige

klassetrin undersøgte børns visioner for tandsund-

hed, fortæller Karen Wistoft. 

»Det viste sig, at børnene ville have et ’scoresmil’.

Det var vigtigere for dem end huller i tænderne. Det

viser, at når vi undersøger børns opfattelser af sund-

hed, får vi et helt andet pædagogisk afsæt for at

arbejde med børns sundhed.«

Det er netop et andet sundhedspædagogisk af-

sæt, som Karen Wistoft arbejder med i sin forskning.

Gennem to aktuelle sundhedspædagogiske projek-

ter udforsker Karen Wistoft, hvilke pædagogiske

kompetencer og redskaber sundhedsplejersker og

andre sundhedsprofessionelle behøver for at facili-

tere en sund udvikling i et sundt miljø blandt børn

og unge. Det ene projekt finder sted i Grønland, hvor

der er fokus på befolkningens værdier, det andet på

skoler i Københavns Kommune, hvor skolesund-

hedsplejersker fokuserer på børn og unges værdier.

I begge projekter er nøgleordene værdier, deltagelse

og dialog.

»Som sundhedsplejerske kan du ikke gå ind i sko-

len og fortælle børnene, hvad et godt liv er for dem,

men du kan gå ind og forstyrre børnene positivt og

fortælle om, hvad man ved. Du kan tage børnene

med på råd og bygge dialogen omkring et problem,

for eksempel overvægt, op på børnenes oplevelse af,

hvad det vil sige at have et godt liv. Den gode sund-

hedspædagog er optaget af børns læreprocesser og

udvikler sin sundhedspædagogik og sin egen sund-

hedsfremme i kraft af sine handlinger sammen med

børnene. Der er en tendens til at se på kroppen, men

sundhed er meget bredere end barnets forhold til

sin egen krop.«

Karen Wistoft fortæller, at mange af de sundheds-

plejersker, hun har haft kontakt med i forskningspro-

jekterne, ønsker at gå i dialog med børnene, men sy-

nes, det er svært. For sundhedsplejersker er vant til

at fokusere på løsninger frem for dialog:

»Mange sundhedsplejersker oplever en konflikt,

når de på den ene side arbejder på et værdigrund-

lag, hvor børn skal respekteres og involveres i

diskussionen af, hvad sundhed er, mens de på den

anden side er del af en tradition, hvor sund levevis

opfattes som entydig og uden for diskussion. Sund-

hedsplejersker står ofte i en situation, hvor de gerne

vil tage afsæt i børnenes verden, men samtidig er

der noget, der er enormt vigtige for dem at få plan-

tet hos børnene og få dem til at efterleve,« siger

Karen Wistoft.

»Det væsentligste problem for sundhedsplejer-

sker er, at de er meget løsningsorienterede. Hvis

man skal arbejde med værdier, stiller det store krav

til tålmodigheden. Det at tage afsæt i børnenes visi-

oner og tilbyde viden, som kan understøtte børns

visioner, er en udfordring. De er vant til at tilbyde

viden om årsager og effekter, men de skal nu øve sig

i at arbejde med forandringsstrategier sammen med

børn og unge.«

Fra top-down til dialog

Det er dog ikke blot sundhedsplejerskerne, der

søger at få eleverne til at overtage deres værdier. Fra

forældre og myndigheder er der en forventning om,

at skolen kan forme børnene, så de lever sundt. Men

Overvægt, inaktivitet og mobning er daglig kost på de danske skoler, som har fået debatten om 

sundhed tæt ind på livet. Hvad kan pædagogikken gøre for at fremme børns sundhed? »Ikke meget,« 

siger ph.d.-stipendiat Karen Wistoft. »I hvert fald ikke med de herskende pædagogiske opfattelser. 

Hvis sundhedsfremme skal have en effekt, skal børnene deltage i langt højere grad, end de gør i dag.«

Når vi undersøger børns opfattelser
af sundhed, får vi et helt andet
pædagogisk afsæt for at arbejde
med børns sundhed.

>
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Hvad er sundhed? 
Tre elever fra en 7. klasse giver et bud:

• »Der er to måder at være sund på: Den ene måde er at være
total clean. Den anden måde er at have det godt indeni. Man
kan godt være begge ting på samme tid.«

• »Det er cool ikke at spise mad. Mine venner spiser ikke mad.
Jeg gider ikke blive afhængig af, hvad de gør – jeg prøver at
lade være med at blive afhængig af mine klassekammerater,
bare fordi de ikke spiser mad. De, der er populære, spiser ikke
mad. De mobber, hvis jeg spiser. Men jeg er ligeglad. Jeg tror,
det er, fordi jeg er spejder, at jeg er ligeglad.«

• »[Sundhed er], at man tænker på, hvad man indtager, og
man dyrker noget motion, men ikke for meget, så får man
anoreksi.«

Kilde: Karen Wistoft, Bjarne Bruun Jensen og Jette Vinter Roesen: ‘Værdier på spil?

Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen’, Danmarks

Pædagogiske Universitets Forlag, 2005.

Voksnes opfattelse af sundhed er præget af
en biomedicinsk forståelse, som børn ikke
nødvendigvis deler. En undersøgelse af skole-
tandpleje viser, at børn går mere op i at få et
scoresmil end at undgå huller i tænderne.

Foto: Scanpix
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de herskende pædagogiske opfattelser er utilstræk-

kelige, mener Karen Wistoft. Hun skitserer to typiske

pædagogiske forestillinger, som dominerer skolens

arbejde med sundhed:

• Barnets sundhed kan reguleres udefra. Dette byg-

ger på en grundlæggende forestilling om, at vi kan

motivere barnet og dermed ændre dets motiv,

ønsker og behov.

• Barnets sundhed kan reguleres indefra. Dette er en

klassisk humanistisk og reformpædagogisk opfat-

telse, hvor vi ønsker at opdrage børn og unge til

selvbestemmelse, medbestemmelse og autonomi

.

Ingen af de pædagogiske opfattelser fungerer, når

det drejer sig om at fremme børns sundhed, fortæl-

ler Karen Wistoft, som plæderer for en tredje opfat-

telse: Barnets sundhed kan reguleres i et samar-

bejde mellem barn og omverden. Barnet kan kun

regulere sig selv, når det lever i en meningsfyldt om-

verden, som tilbyder viden og værdier, der dels kan

forstyrre på en positiv måde, dels kan vise, at vi er af-

hængige af hinanden. Den tredje opfattelse er en

moderne pædagogisk opfattelse, hvor der er tale om

et omverdensforhold og en afhængighed, der stiller

store krav til kvaliteten i pædagogikken i form af gen-

sidig åbenhed, deltagelse, hensyn og forståelse. Om-

verdensforholdet drejer sig om at opnå tryghed, sti-

mulering og udfordring og ikke kun om effekten af

vores aktiviteter med andre. 

»Hvis sundhedsfremme skal have en effekt, skal

børnene deltage i langt højere grad, end de gør i

dag, og deltagelse skal handle om mere end den

blotte fysiske tilstedeværelse.«

Den første opfattelse – forestillingen om, at barnet

kan reguleres udefra – er særdeles udbredt og går

godt i spænd med den biomedicinske forståelse af

sundhed. Og det betyder, at børns tanker om sund-

hed sjældent inddrages i sundhedsdebatten, fortæl-

ler Karen Wistoft. Et eksempel er debatten om

fedme:

»De professionelle er begyndt at holde konferen-

cer om fedmestrategier. Bare begrebet ’fedmestra-

tegi’ handler om nogle forestillinger om, at ’du er

simpelthen for fed, derfor må vi lave en strategi for

at imødekomme, at du kan tabe dig og undgå at

blive syg af din fedme’. Det er en tænkning, hvor du

udefra forsøger at plante nogle mål i barnet; ud i din

målgruppe uden at have undersøgt målgruppens

egne forestillinger om kost og vægt. Hvis man havde

undersøgt det, havde man ikke kaldt det for en fed-

mestrategi,« siger Karen Wistoft.

»Man kan se på strategier og kampagner, om de

bliver lavet i samarbejde med børnene, eller om de

bliver lavet for at blive plantet i målgruppen. Børn ta-

ler ikke om kost, de taler om mad. Børn taler ikke om

motion, de taler snarere om løb eller sport. De taler

ikke om alkohol, men om øl. Det, der virker, er det,

der bliver udviklet sammen med børnene.«

Kommunikation i børnemiljøet

Såvel skoler som sundhedsorganisationer er ved at

få øjnene op for, at det ikke nytter at prædike om

kost og motion, hvis børn skal ændre adfærd. Erken-

delsen af, at der skal andre midler i brug for at moti-

vere målgruppen, har fået flere sundhedsorganisati-

oner til at forny deres kampagnetænkning, fortæller

Karen Wistoft. For eksempel har Kræftens Bekæm-

pelses ’Seks om dagen’ foretaget en omlægning fra

kampagnevirksomhed til mere strukturelle tiltag i

skoleregi som: frugtkvarter, madpakkeservice, Rap

Grønt, grønne snacks, mad og kostpolitikker på sko-

lerne osv. 

»Det viser sig, at tiltagene har skiftet karakter – så

at sige fra ’at kommunikere sig ud af problemet’ til

nogle mere strukturelle løsninger. Sundhedsarbejdet

sker i langt højere grad i settingen, altså i skolen.

Kræftens Bekæmpelse mener f.eks., at man motive-

rer børn til at ændre spisemønster ved at øge tilgæn-

geligheden af grønne fødevarer. Dette kan tolkes

som en konsekvens af, at de traditionelle kampagner

ikke virker, men det er principielt det samme: Målet

er en på forhånd defineret adfærd. Man går ikke di-

rekte på livsstilen mere, men man strukturerer mil-

jøet ved at tilføre grønt og fjerne sødt og fedt for at

opnå det samme. Sundhed bliver lig med en be-

stemt adfærd – uden hensyn til målgruppens egne

værdier og læring.«

Denne opfattelse af sundhed præger i dag meget

af sundhedsarbejdet i skolen. Mange sundheds-

pædagoger holder stadig fast i, at sundhed er en

gulerod, og det kræver nytænkning og værdiafkla-

ring at arbejde ud fra idéen om, at et scoresmil er

lige så sundt som en gulerod. y
Camilla Mehlsen 

cme@dpu.dk

Sundt som et scoresmil

Begrebet ’fedmestrategi’ handler
om nogle forestillinger om, at 
’du er simpelthen for fed, derfor 
må vi lave en strategi for at imøde-
komme, at du kan tabe dig og 
undgå at blive syg af din fedme’.

>

Karen Wistoft

Cand.pæd. i almen pædagogik og ph.d.-stipendiat ved

Institut for Curriculumforskning, DPU. Som stipendiat

er hun især optaget af, hvordan man kvalificerer til en

sundhedspædagogisk værdirefleksion og arbejder

empirisk i to forskningsbaserede pædagogiske udvik-

lingsprojekter. Medforfatter til antologien ‘Værdier på

spil? Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i

skolesundhedsplejen’, som for nylig udkom på

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Personlig hjemmeside: www.dpu.dk/om/kawi
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»Hvis ikke jeg havde gjort min krop stor og musku-

løs, så havde jeg været morder nu«. Sådan lød forkla-

ringen fra en ung beboer på en socialpædagogisk in-

stitution, da han blev bedt om at forklare, hvorfor

han træner sin krop så meget. Han deltog i en un-

dersøgelse, der viser, at drenge har langt flere pro-

blemer med deres krop end tidligere antaget. Det

gælder i særdeleshed de drenge, der også har

sociale problemer.

Professor Pär Nygren har sammen med professor

Finn Skårderud og lektor Birgitta Edlund lavet en

undersøgelse om såkaldte bad boys’ kropsforstyrrel-

ser på døgninstitutioner i Oslo. Som en del af et

større forskningsprojekt har de undersøgt  kropsfor-

ståelser og forekomsten af spiseforstyrrelser hos 61

drenge og piger i alderen 14-21 år og 196 såkaldt

almindelige drenge og piger i samme aldersgruppe.

Resultaterne præsenterede de i juli 2005 med artik-

len ‘Bad Boys’ Bodies: The Embodiment of Troubled

Lives’ i tidsskriftet Clinical Child Psychology and

Psychiatry.

Forskerne fandt ingen forskel mellem socialt ud-

satte piger og piger i normalbefolkningen. Men

blandt drengene er resultaterne både opsigtsvæk-

kende og nedslående. For blandt de institutionspla-

cerede drenge forekommer krops- og spiseforstyrrel-

ser oftere end normalt. Hver tolvte dreng på >

Spiseforstyrrelser er ikke forbeholdt piger. Mange drenge og unge mænd bruger kroppen til at skabe kontrol i et kaotisk liv, men det er

et overset problem, for pædagoger og eksperter opdager det ikke, siger professor Pär Nygren, der har undersøgt ’bad boys’ bodies’.

Muskler i kaos

Foto:Getty 
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institution bruger – på den ene eller den anden

måde – sin krop til at skabe kontrol i et ellers kaotisk

liv. Sammenlignet med en normalbefolkning er dob-

belt så mange drenge på institutionerne overdreven

utilfredse med deres krop, flere end dobbelt så

mange har brugt anabolske steroider, og symptomer

på forekomsten af anoreksi er tre gange så stor.

»Nogle af drengene lader være med at spise og

gør alt for at blive tynde, mens nogle spiser rigtig

meget og bliver ved med at tage på. Andre træner

deres krop i voldsom grad og bruger steroider for at

bliver større. Alle disse drenge bruger kosten og

kroppen til at mindske følelsen af kaos og lavt selv-

værd. Kontrol af kroppen kan kompensere for en ge-

nerel følelse af lav kontrol over sit eget liv,« siger Pär

Nygren. 

Kønsforskelle udviskes

Man plejer at regne med, at når elleve piger lider af

anoreksi, så er der én dreng med samme lidelse.

Men forskellene mellem kønnene forsvinder, når vi

taler om drenge, der i forvejen har et svært liv. For-

skerne fandt, at når de sammenlignede en gruppe

almindelige piger med drenge på socialpædagogi-

ske institutioner, så var der stort set ingen forskel i

omfanget af krops- og spiseforstyrrelser. 

»Jeg tror, at krops- og spiseforstyrrelser er et gene-

relt problem blandt unge mænd, men det slår hår-

dere ned i grupper, hvor livet er fyldt med kaos og

uro. Drenge, der befinder sig i institutionslivet, er

ekstra udsatte. De har i forvejen haft en masse

dårlige oplevelser, der gør, at de har stort behov for

en følelse af selvsikkerhed og kontrol. Vi taler i

denne sammenhæng om, at drengene kropsliggør

et besværligt liv.«

Selvom der ikke er forskel i omfanget af kropsfor-

styrrelser mellem almindelige piger og institutions-

placerede drenge, så er der forskelle i måden, de

bruger kroppen på. Den unge mand i indledningen

fortæller, at han er nødt til at ‘bygge’ sin krop op for

ikke at slå nogen ihjel. Han forklarer, at hvis ikke han

virker afskrækkende på andre i det miljø, hvor han

færdes, så ville han konstant blive overfaldet. Og i en

sådan situation frygter han sit eget temperament, for

»jeg har så dårlig kontrol over mig selv«, som han

siger. I hans – og andres – tilfælde handler det om

at dyrke og forstærke kroppens maskuline træk. 

Ustyrlige liv

Ifølge forskerne er der ingen tidligere skandinavisk

forskning omkring denne ungdomsgruppes krops-

billeder, og der eksisterer ingen diagnoser, der dæk-

ker drengenes problemer. Men de tre forskere arbej-

der på at formulere et nyt, overordnet begreb.

»Efter at have analyseret vores data grundigt

begyndte vi at tale om de fire centrale K’er: Kaos,

Kultur, Krop og Kontrol. Kulturbegrebet er med, fordi

drengenes brug af kroppen som kontrolorgan ikke

alene sladrer om drengenes egen kultur, men også

om samfundets stigende kropsfiksering. Fordi de har

haft et besværligt liv, så bliver samfundets almene

tendenser forstærkede. Kønsroller ligger ikke fast,

der er voldsomt fokus på kroppen, og drengene har

i dag svært ved at placere sig i verden som masku-

line. Derfor kommer dyrkelsen af den maskuline

krop til at have afgørende betydning for dem.«  

De drenge, der lider af dette ‘kaotiske kontrolsyn-

drom’, har en lav selvfølelse og er i dårlig kontakt

med egne følelser. De er hverken gode til at styre im-

pulser eller til at udtrykke følelser verbalt, og de har

et forvrænget billede af kroppen: Når de ser sig i

spejlet, ser de noget grimt. Og fælles for dem alle er,

at de har levet det meste af livet på andres præmis-

ser. Forældrenes problemer har fyldt meget, og bør-

nene er af den ene eller anden grund endt på en in-

stitution, hvor de er underlagt stedets givne regler.

Følelsen af kontrol over eget liv er lille. Men hverken

institutionernes personale eller forskere har indtil nu

set problemet. 

Overset kultur

I 1999 lavede Pär Nygren en stor undersøgelse på

alle Oslos socialpædagogiske og børne- og ung-

domspsykiatriske institutioner. Mens personalet sva-

rede, at kun tre procent af drengene havde spisefor-

styrrelser, signalerede drengenes egne svar, at 13

procent havde et problem. Pär Nygren undrer sig

egentlig ikke over personalets misvisende svar, for

heller ikke forskere har været opmærksomme på

drenges krops- og spiseforstyrrelser før nu. For at op-

dage problemerne skal personalet være gearet til at

kigge efter helt andre tegn end hos pigerne. 

»Brillerne for at identificere pigernes problemer

har man haft i lang tid nu. Men drengenes ’kaotiske

kontrolsyndrom’ har man endnu ikke briller til at se

og forstå,« siger Pär Nygren. ‘Kroppen sladrer’. Men

for at man skal kunne se og høre sladderen, må man

være bekendt med den bagvedliggende kultur og de

æstetiske idealer. Problemet er bare, at institutioner-

nes personale ikke kender den kropslige dimension

af de unge drenges kultur godt nok.« 

Det vigtigste skridt for at hjælpe drengene er at

blive ved med at forske i årsager og løsningsmulig-

heder. De teoretiske briller skal på plads. Pär Nygren

opfordrer socialpædagogisk personale til at være

bevidste om, at også drenge har forstyrrede billeder

af kroppen. Når – ikke hvis – de bemærker proble-

mer i den retning, bør de hjælpe drengene med at

styrke deres selvværd og med at få kontrol på andre

arenaer i livet. Arenaer, der ikke nødvendigvis invol-

verer kroppen. y

Læs mere om forskningsprojektet på

http://web.hil.no/kryssildprosjektet

Stine Exler

asterisk@dpu.dk

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

28 Muskler i kaos
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Pär Nygren

Dr.phil. i psykologi og professor i psykologi og socialt

arbejde ved Høgskolen i Lillehammer, Norge. Ansat

som gæsteprofessor ved Institut for Pædagogisk

Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, til 15.

december 2006.

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

Hvis ikke jeg havde gjort min krop stor og
muskuløs, så havde jeg været morder nu.
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Børnepsykologi
H. Rudolph Schaffer
Hvorfor er visse børn hurtigere til at lære at tale? Findes der en
optimal måde at lære børn at løse problemer på? Disse og mange
andre beslægtede spørgsmål besvarer grundbogen Børnepsyko-
logi. Bogen er tematisk opdelt og følger barnets udvikling fra ny-
født til teenager med fokus på bl.a. sprog, relationer, hukommelse
og følelsesmæssig og kognitiv udvikling.
Hans Reitzels forlag

Perspektiver på de mange intelligenser
Mogens Hansen, Per Fibæk Laursen og Anne Maj Nielsen
Bogen består af en introduktion til Howard Gardners teori om ‘de
mange intelligenser’ og en diskussion og kritik af teorien. Kritikken
retter sig primært mod teoriens fokusering på de individuelle in-
telligenser og tendensen til at overeksponere de individuelle kom-
petencer. 
Roskilde Universitetsforlag

Folkekirke?
Jan Lindhardt
I en tid, hvor politikere, erhvervsliv og toneangivende medier taler
varmt for en ændring eller afskaffelse af den danske kirkeordning,
leverer Roskilde-bispen Jan Lindhardt sine argumenter for en
bevarelse af folkekirken i sin nuværende form. Debatbogen giver
et historisk rids af forholdet mellem stat og kirke og en række
grunde til, at de to størrelser ikke bør adskilles i et moderne dansk
samfund. En påstand, der bl.a. begrundes i en diskussion af ritual-
er som konfirmation og vielse af homofile.
Hovedland

Pædagogiske teorier
Niels Jørgen Bisgaard og Jens Rasmussen (red.)
Antologien belyser forholdet mellem pædagogisk teori og praksis
ud fra devisen om, at man kan tilegne sig pædagogiske teorier,
men de bør afprøves i praksis. Allerede under indlæringen skal
den studerende overveje, hvordan de pædagogiske teorier kan
anvendes. 4. udgave af denne lærebog er suppleret med artikler
om den nyeste forskning, og tidligere artikler er blevet revideret af
forfattere og redaktionen.
Billesø & Baltzer

Evolutionspsykologi
Leif Edward Ottesen Kennair
Evolutionspsykologien forsøger at forstå menneskets natur, kultur
og psykologi i et evolutionsbiologisk perspektiv. Bogen giver en
indføring i evolutionspsykologien og viser, hvordan den kan bru-
ges til at forklare fænomener som tænkning, læring, sex og part-
nervalg, krig og psykopatologi. Desuden gennemgår og vurderer
forfatteren en række kritikere af evolutionspsykologien og tilgange
til evolutionære undersøgelser af mennesket.
Akademisk forlag

Undervisning og læring
Signe Holm-Larsen, Susanne Wiborg og Thyge Winther-Jensen (red.)
Bogens kapitler besvarer, hvordan undervisning kan gribes an i et
moderne videnssamfund med udgangspunkt i fagene Almen
didaktik og Samfundet i skolen og samspillet mellem de to. 2.
udgavens afsnit om skoleudvikling, andetsprogsundervisning og
specialundervisning er revideret og ajourført bl.a. som følge af nye
ændringer i folkeskoleloven.
Kroghs forlag

Psykologiske og pædagogiske metoder
Torben Bechmann Jensen og Gerd Christensen (red.)
På baggrund af cases og eksempler fra forskningsprojekter præ-
senterer danske og svenske forskere en række forskellige kvalita-
tive og kvantitative metoder til brug og inspiration for kandidat-
studerende inden for det psykologiske og pædagogiske
fag-område.
Roskilde Universitetsforlag

Håndbog i pædagogisk it-vejledning
Bent B. Andresen (red.)
Bogen handler om it-vejledningens funktion, indhold og kvalitet i
folkeskolen. Hovedbudskabet er, at god it-vejledning gør en for-
skel for lærernes forberedelse og undervisning samt elevernes
læring. Bogen er tænkt som opslagsværk til inspiration og giver
svar på aktuelle spørgsmål om pædagogisk it-vejledning.
Kroghs forlag

Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur
1967-2003
Anna Karlskov Skyggebjerg
I den fantastiske fortælling mødes realitet og magi, det reelle og
det overnaturlige. Bogen, der er en let omarbejdet udgave af en
afhandling af samme navn, behandler genren i et teoretisk, histo-
risk og analytisk perspektiv og belyser dens udvikling og særtræk
inden for en afgrænset historisk periode. Bogen indeholder også
analyser af danske fantastiske fortællinger af bl.a. Ole Lund Kirke-
gaard, Bjarne Reuter og Bent Haller.
Roskilde Universitetsforlag

Grundbog mod mobning
Helle Rabøl Hansen
Bogen præsenterer den nyeste teori om mobningens natur og for-
søger at aflive en række myter om mobningens hvem, hvad og
hvorfor. Den giver samtidig en række praktiske råd og undervis-
ningsideer til lærere og pædagoger, som møder problemet i deres
arbejde. Sidst i bogen foreslås en række passager fra de fem første
Harry Potter-bøger som udgangspunkt for fælles snak om mob-
ning mellem lærere og elever.
Gyldendals lærerbibliotek

Kønnets katekismus
Lilian Munk Rösing
Hvad er køn? Hvor sidder det? Og er det noget, vi ifører os? Ifølge
Kønnets katekismus skal køn ikke anskues som noget rent biolo-
gisk bestemt, men ses som noget, der opstår i en udveksling mel-
lem krop og kultur, mellem anatomi og fantasi. Gennem diskus-
sion med andre filosofiske og psykoanalytiske positioner frem-
sætter forfatteren en vision om kønnet som et uomgængeligt
eksistensvilkår og en etisk udfordring.
Roskilde Universitetsforlag

Pædagogisk filosofi
Ebbe Vestergaard
Den pædagogiske filosofi tilbyder et teoretisk grundlag, som gør
det muligt at analysere og diskutere pædagogisk relevante begre-
ber som samfund, uddannelse, undervisning og læring. Bogen
giver en indføring i de vigtigste hovedretninger inden for den
pædagogiske filosofi og behandler de tre filosofiske retninger:
analytisk, idealistisk og dialektisk filosofi og opregner de pædago-
giske retninger, der er udviklet på grundlag af de tre filosofiske.
Hans Reitzels forlag

Plads til forskellighed
Hallvard Håstein og Sidsel Werner
Bogen er en teoretisk og praktisk refleksion over begreberne til-
passet læring og differentieret undervisning. Forfatternes mission
med bogen er den inkluderende skole, hvor læreren differentierer
undervisningen, og eleverne aktivt tilpasser deres læring til under-
visningen i samarbejde med læreren. Bogen er fuld af eksempler
og arbejdsspørgsmål til lærere og lærerstuderende og andre med
pædagogiske erfaringer.
Gyldendals lærerbibliotek

Professionsidentitet i forandring
Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen (red.)
Hvad betyder det liberaliserede videnssamfund for forskellige pro-
fessioners identiteter og vidensformer? Med udgangspunkt i ny
forskningsbaseret viden forsøger antologiens 15 artikler at besvare
dette og andre beslægtede spørgsmål ud fra forskellige vinkler på
emnet. Bogen er skrevet af en række forskellige forskere, undervi-
sere og studerende inden for området professionsstudier.
Akademisk forlag

Retorikkens rige
Chaïm Perelman
Retorikkens rige er en kondenseret udgave af Perelmans bog Den
nye retorik fra 1958. Den blev et væsentligt modspil til samtidens
overvejende skeptiske retorikopfattelse med vægt på stilistik og
tom snak og definerede i stedet retorik som en moderne argu-
mentationslære. Bogen gennemgår argumentationens elementer,
præ-misser, teknikker og forskellige argumenttyper og opridser
retorikkens historie og skæbne som fag og grundlæggende kende-
tegn ved menneskelig kommunikation.
Hans Reitzels forlag

Kompetenceudvikling i sygeplejerskeuddannelsen
Birgit Heimann Hansen
Bogen undersøger sammenhængen mellem kulturelle betyd-
ningsstrukturer i sygeplejepraksis og næsten færdiguddannede
sygeplejerskers udvikling af sygeplejekompetence. Med teoretisk
udgangspunkt i de humanistiske videnskaber hermeneutik og
retorik fremhæves sprogliggørelsen og dialogen som altafgørende
elementer i den sygeplejefaglige aktivitet og kompetence.
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
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Potentielle evner

Hvad har 1700-tallets militærakademier og det 21. århundredes børnehaveklasser til fælles? Begge vurderer de det

enkelte menneskes talent og fremtidige muligheder. Egnethedsvurderingerne ser bort fra hårdt slid for at øjne

særlige anlæg i massen, og det gør i stigende grad barndommen til urscenen for den sociale ulighed, skriver

professor Richard Sennett. Her fortæller han, hvordan doktrinen om ‘muligheder for de talentfulde’ har sejret.

Optagelsesprøven til de franske militærakademier i 1782 omfattede geometri-

ske problemer, der for et moderne øje ser ret indviklede ud. Eksaminatorerne for-

mulerede imidlertid disse problemer i et meget enkelt sprog i et forsøg på at eli-

minere det privilegium, en eventuel forudgående matematikundervisning ville

udgøre. De forsøgte med et moderne udtryk at eliminere ‘kulturelle fortrin’ for på

den måde at få øje på potentielt talentfulde personer i den brede masse, der

ingen sociale fortrin havde. Men denne eksamen var ikke nogen øvelse i social

udligning. Den sigtede på at løfte usædvanligt begavede enkeltpersoner ud af

denne masse, og den forudsatte tilmed, at disse fremtidige officerer allerede på

egen hånd havde udviklet evne til at beregne og lægge strategi – en kvalifikation,

eksaminatorerne bare kunne bukke sig ned og samle op, hvis blot de pågæl-

dende problemer blev forelagt de unge mennesker på den rette måde.

Moderne fortalere for positiv særbehandling på undervisningsområdet eller

arbejdsmarkedet vælger en anden fremgangsmåde. Ligesom de militære eksa-

minatorer i det 18. århundrede går de ud fra, at social ulighed og privilegier

holder folk tilbage – men det, der i den moderne reformators øjne holdes tilbage,

er en spirende evne, som folk måske ikke selv er klar over, at de besidder og kan

udvikle. Denne logik fører os frem til, at hvis vi forbedrer vilkårene for hele be-

folkningsgrupper, blomstrer de måske som gruppe. Institutionel accept kommer

derfor forud for enhver måling af evner og talent. Denne logik bryder med den

formelle relation mellem top og bund i den gamle bureaukratiske ramme. At be-

lønne talentet medfører ikke, at man skal navngive og afvise dem, der endnu ikke

besidder det.  (…)

Under den industrielle revolution bredte doktrinen om muligheder for de

talentfulde sig hurtigere inden for regeringsbureaukratierne og i uddannel-

seskrævende professioner end i produktionsliv og handel. Som Adam Smith var

den første til at bemærke, indebar arbejdsdelingen inden for produktionen, at en

tømrer, der fremstillede et helt skab, kunne erstattes af ufaglærte arbejdere, der

hver kun udførte en lille del af jobbet – mere effektivt, hvis man skulle fremstille

et stort antal skabe, men en ‘dekvalificering’ af et traditionelt håndværk. Samme

dekvalificeringsproces har ofte sat sit præg på funktionærernes verden. Indførel-

sen af den mekaniske skrivemaskine forvandlede for eksempel skrivernes status,

således at mange fremover kun udførte den ene opgave at skrive, mens andre

blev lige så specialiserede inden for andre rutineopgaver.

Forud for sidste århundrede var der ikke mange ledere eller indehavere i

erhvervslivets højere cirkler, der retfærdiggjorde deres position ved henvisning til

overlegen intelligens. For hver Andrew Carnegie, som lagde vægt på rationelle

ledelsesfærdigheder, var der mange flere af typen Jay Gould, som talte for ren og

skær aggression og grådighed som drivkraften bag succes i forretningslivet.

‘Anlæg’ betød simpelthen at have smag for konkurrencekampen. Desuden havde

kun få virksomheder en strukturel ramme lig den, der karakteriserede den

bureaukratiske stat: Der var ikke mange handelshøjskoler i det 19. århundrede, og

man opnåede ikke et job ved at tage eksamen, ligesom det private erhvervsliv ikke

opstillede de samme objektive kriterier for fiasko, som man gjorde i det offentlige.

For en generation siden hævdede sociologerne Daniel Bell og Alain Touraine

hver for sig, at det moderne erhvervsliv var i færd med at indhente det forspring,

som man igennem lang tid havde etableret inden for den statslige sektor og de

uddannelseskrævende professioner. Den sidste tredjedel af det 20. århundrede

ville, hævdede de, blive vidne til en dramatisk overgang fra det industrielle til det

postindustrielle samfund – en vending, der ville betyde den endelige sejr for dok-

trinen om ‘muligheder for de talentfulde’. Vidensbaseret arbejde ville få større

økonomisk betydning end det manuelle arbejde og rutinejobbene. Det grove

fremstillingsarbejde og det rutineprægede servicearbejde ville blive udført af ma-

skiner, mens menneskene i stedet ville blive beskæftiget med mere mentalt

præget service, teknisk arbejde og kommunikation.

Ingen af de to kunne forudse, hvor god en forretning det ville blive at ekspor-

Nye arbejdsformer kræver, at folk bliver gode til at bevæge
sig fra opgave til opgave, fra job til job, fra sted til sted.
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tere det manuelle, rutineprægede arbejde til den tredje verden i stedet for at er-

statte mennesker med højteknologiske og prisbillige maskiner. Men Bell og

Touraine var fremsynede, når det gjaldt den stadigt stigende værdi, man tilskrev

færdigheden som sådan, og den ulighed mellem elite og masse, som besiddelse

af færdigheden ville føre til. Blandt andre økonomen Robert Reich har påpeget

fremvæksten af et ‘tolagssamfund’ i Nordamerika, Vesteuropa og Japan, baseret

på videnskontrol og kendetegnet ved en forøgelse af indkomst- og velstandss-

vælget mellem middelklassen og toppen. Udviklings-økonomer peger på frem-

vækst af færdighedseliter i lande som Indien, Israel og Filippinerne – et parallel-

lag til de traditionelle overklasser.

Men der er stadig tale om definerbare, ofte meget tekniske færdigheder. Det

samfund, Bell og Touraine indvarslede, har også behov for en anden slags fær-

dighed – mindre stationær, mere mobil, mere tilpasningsdygtig. Nye arbejdsfor-

mer kræver, at folk bliver gode til at bevæge sig fra opgave til opgave, fra job til

job, fra sted til sted. Dette skyldes blandt andet skiftende efterspørgsel på det glo-

bale marked. Selskaberne må ændre funktioner, planlægning og produkter med

kort varsel. Evnen til hurtigt at lære nyt bliver derfor af større værdi end evnen til

at grave dybere og dybere i et foreliggende problem eller datakorpus. Og efter-

som denne evne er mere værd end den oparbejdede viden, er evnen til at lære

af større værdi end tidligere udførte opgaver. Derfor gives der økonomisk præmie

for ‘potentielle evner’.

Eksaminatorerne ved optagelsesprøven til militærakademierne i 1782 ønske-

de at fremstille problemerne for kandidaterne i så velkendte formuleringer som

muligt. Det gør de moderne anlægstest også, men samtidig vil de vurdere et

barns fortolkningsevner, når det bliver stillet over for nyt og ukendt materiale.

Den holdning, som anlægstestene vil måle, er præcis denne vilje til at analysere

noget nyt; den er økonomisk nyttig. Af samme grund foretrækker elitehandels-

højskolerne i USA nu studerende med ikke kommercielle grundlagsstudier.

Evnen til at lære et sprog ser for eksempel ud til at symbolisere et tilpasningsdyg-

tigt hoved.

Det må understreges, at generaliserede intelligensprøver ikke i sig selv er

entydige som forudsigelse af fremtidig succes hverken i skolen eller arbejdslivet.

Den amerikanske sociolog Christopher Jencks anslår, at intelligensprøver i den

tidlige pubertet vil kunne forudsige 30-40% af variationen i skolegangens

længde, 20-35% af variansen i jobstatus et tilfældigt valgt år og kun 10-15% af

variansen i årlig indtjening for arbejdere mellem 30 og 40. Det vil sige, at intelli-

gensmålinger udtrykt ved et enkelt tal kan forklare nogle af ulighederne med

hensyn til skolegang og arbejde, men ikke en særlig stor del af dem. Familiebag-

grund, klasse, personlig motivation og rent og skært held vejer tilsammen langt

tungere, når det gælder fremtiden.

Men Nicholas Lemann, som analyserer anlægstest, er ikke i tvivl om, at de

måler noget virkeligt. Det, der bekymrer ham, er den brug, der gøres af disse

prøver – de minimerer lokale og konkrete præstationer baseret på hårdt slid og

fremhæver i stedet noget, der endnu ikke er indtruffet. Og hvad værre er, de sæt-

ter en vurdering af de muligheder, der senere vil være til rådighed for den voksne,

ind tidligere og tidligere i individets livscyklus.

Egnethedsvurderingerne gør i stigende grad barndommen til urscenen for den

sociale ulighed – ført ud i det ekstreme, når forældre i Storbritannien og USA går

meget op i, at deres småbørn kommer i den rigtige børnehaveklasse. Sværmene

af anlægstestere bliver til fortolkere af barndommen, når de for eksempel ser på,

hvilke anlæg der afsløres af den måde, børnene leger på.«  y

Uddrag af Richard Sennetts bog Respekt i en verden af ulighed, 

udgivet på Forlaget Hovedland, 2003.
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barndommen til urscenen for den sociale ulighed
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