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2 LEDER

Du kan være trygt forvisset om, at tryghed betyder meget i de dan-

ske skoler. Se blot skolers virksomhedsplaner. De handler om trygge 

rammer for læring. Elever skal naturligvis ikke være utrygge. Men 

problemet er, at der er sket en idealisering af den trygge helhed, 

der ikke rummer forståelse for, at erkendelse har brug for brud, 

realitetschok, fi askoer og skuffelser. Det er skolen og ikke mindst 

klasselæreren som tryghedsperson, der i dag er udnævnt til at sørge 

for den trygge helhed.

 Pædagoger og lærere skal tage ansvar for at give barnet og ele-

ven mulighed for at realisere sig som en ikke utryg helhed. Og så 

skal barnet selv udfylde eller realisere muligheden. Det sker ved at 

give et barn udfordringer. Problemet er blot, at de udfordringer, der 

gives den enkelte elev, er blevet for stærkt præget af udviklings-

psykologiske idéer om den nærmeste udviklingszone, det næste 

nærtliggende stadium – ja af idéen om den for overkommelige 

udvikling og opgave. Vi er ganske enkelt for optaget af glidende 

overgange og ikke nok optaget af brud på den sociale og personlige 

tryghed. 

 Skolens fremmeste formål er ikke at manifestere en nærheds-

pædagogik, hvor elever lunt kan læne sig op ad, at det mest af alt 

handler om at være tryg. For stor vægt på tryghed er en erkendel-

sesmæssig blindgyde. Det er en sag for forsikringsselskaber, ikke for 

folkeskolen. Erkendelse hænger sammen med brud. Derfor må vi 

bryde med forestillingen om, at børn, som har lært tryghed, overle-

ver alt. Det gør de ikke. Mindre kan da også gøre det, nemlig at ruste 

børn til at overvinde eller bøje sig for forhindringer. I første omgang 

ved i højere grad at møde dem. For hvis ikke det sker i skolelivet, 

sker det i livets skole. Børn har brug for brud, som de i tryghedens 

navn ikke altid bryder sig om – men som de kan komme videre 

med. 

 Det første brud, et barn bør erfare, er overgangen fra daginstitu-

tion til skole. Ikke fra hjem til daginstitution. Hjemmets forlængelse 

er daginstitutionen, hvor nærhedspædagoger optræder som sted-

fortrædere for forældrene. Bruddet med hjemmet er skolen. Her 

møder børn som elever læreren som repræsentant for en faglighed. 

Barnet forvandler sig til elevperson, når porten til skolen passeres. 

Det er en brudfyldt og mærkbar overgang, der opstår ved dette skif-

te fra en nærheds- til en fjernhedspædagogik. Pædagogen drager 

omsorg for den personlige modning og udvikling. Læreren for den 

enkeltes læring. Det sidste sker ved at tvinge eleven til at forholde 

sig mere abstrakt såvel socialt som fagligt. Der er selvfølgelig ikke 

tale om et enten-eller mellem en nærheds- og en fjernhedspæda-

gogik, men vægtforskydningen fra daginstitutionen til skolen skal 

være tydeligt markeret. Kort sagt et brud. 

 Også undervejs i skolen bør eleverne erfare større brud, end 

tilfældet er. Det skal ske ved at møde fl ere forskellige og fagligt 

stærke lærere. En ny læreruddannelses vigtigste formål er, at barnet 

får mulighed for at slippe af med fl ere af sine lærere undervejs i sin 

skolegang. Senere i skolelivet – i gymnasieskolen og ikke mindst i 

de videregående uddannelser – bør det første brud brydes af et 

andet brud. Da er det ikke nok at kunne afl æse verden. Gymnasie-

skolen må kræve, at eleverne mestrer at afprøve ’indlæsninger’ af 

verden(er). Det vil sige at teste modeller af verden af på virkelighe-

den. Hvad taler jeg her om? Om at opøve en evne til faglig fantasi, 

som den kan komme til udtryk i modeller, der lader sig teste. Det er 

dette krav om konfrontation mellem faglig fantasi og den uafviselige 

omverdens saglige kriterier, der kan ryste os – men også verden – i 

sine trygge forvisninger om egen duelighed.

 Tryghedschauvinisme fordummer og udskyder som regel blot 

elevers realitetschok. Brud fører ofte nederlag med sig, men den 

største trøst og tryghed er samtidig, at du kan komme igen. I dag 

fortæller vi hinanden, at vi til stadighed skal komme igen ved livslang 

læring. Men udgangspunktet for at komme igen er erfaringen af af-

mægtighed, det vil sige brud på tryghed og selvtillid til egne mulig-

heder. Bruddet er vægtigere end begyndelsen, døden vægtigere end 

fødslen, men bruddet åbner for en kvalifi ceret ny begyndelse. *

Erkendelse 
sker i brud

AF REKTOR LARS-HENRIK SCHMIDT ”Erkendelse har brug for 
brud, realitetschok, fi asko-
er og skuffelser.”
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Guirlander, æbleskiver og nisser fylder godt op i de danske daginstitutioner i den søde juletid. Hvad siger 
arabiske familier til det? Antropolog Marianne Holm Pedersen har undersøgt arabiske forældres møde med 
danske skikke og traditioner i børnehaver.

I ethvert samfund fi ndes der en række mod-steder – eller alternative samfund – der fremhæver det såkaldt 
normale liv og samtidig fungerer som et spejl på det almindelige samfund. Det kan være fængslet, plejehjem-
met og skibet. Ifølge den franske fi losof Michel Foucault har ethvert samfund brug for sine ’andre rum’. 

Børns uformelle læring fi nder sted i hjørner og kroge, hvor voksnes blikke ikke følger med. Derfor skal mo-
derne skole- og daginstitutionsbyggeri medtænke huller, hvor børn kan bevæge sig frit, fortæller arkitekt Dorte 
Mandrup. 

Konferencer giver deltagerne for lidt. Ofte sidder folk bare på deres plads og keder sig. Men det er for 
uambitiøst, mener lektor Ib Ravn fra Learning Lab Denmark. Hans forskningsgruppe har udviklet konceptet 
Den Lærende Konference.

Virksomheder vil have ’multitaskers’, der mestrer en fragmenteret hverdag, men konstante afbrydelser og 
korte arbejdsintervaller fører til forglemmelser og arbejdsineffektivitet. Bevægelsen Life Hackers gør op med 
kontorkaoset.

Mange tror, at musikundervisning fremmer læring i fag som dansk og matematik, men evidens-baseret musik-
forskning har svært ved at påvise denne sammenhæng. Professor Frede V. Nielsen argumenterer for, hvorfor 
Mozart-effekten muligvis er en myte.

Nye teknologier og ændrede arbejdsformer fordrer nye måder at kommunikere på, men universiteterne 
følger ikke med, og det volder problemer for de studerende. Asterisk har talt med professor Brian Street fra 
King’s College om kommunikationskløften.

I en ny bog studerer DPU-professor Bente Elkjær organisatorisk læring gennem den amerikanske pragmatiske 
fi losof John Deweys briller. På den måde opdager hun, hvordan organisatorisk læring opstår, når forskellige 
fortællinger støder sammen.
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Fængslet. Plejehjemmet. De psykiatriske afdelinger. Heri anbringer man de 
individer, hvis adfærd er afvigende.  SE FOTOSERIEN AF MICHEL FOUCAULTS ’ANDRE RUM’ S. 8
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4 KORT NYT

NIENDE KLASSE – OG HVAD SÅ?

Unge i 9. klasse oplever ofte, at deres valg af ungdomsuddannelse er 

uigenkaldeligt. For at holde så mange døre som muligt åbne vælger 

mange elever 10. klasse eller det almene gymnasium. Det er en af 

konklusionerne fra rapporten ”Niende klasse og hvad så?”, udarbej-

det af Center for Ungdomsforskning for Undervisningsministeriet.

 Forskningsleder Noemi Katznelson fra CeFU siger, at mange unge 

overdramatiserer deres valg af uddannelse. ”De tror nærmest, at hele 

deres fremtid er bestemt af deres ungdomsuddannelsesvalg, og at 

der kun er én rigtig løsning. Det medfører så også en tro på, at der 

fi ndes helt forkerte valg, som det vil være en katastrofe at træffe, fordi 

de unge tror, at de vil blive smidt af udviklingen. De unges oplevelser 

hænger formentlig snævert sammen med det generelt høje fokus på 

uddannelse,” siger hun.

 Læs mere på www.cefu.dk

NEDSLAG I BØRNELITTERATUREN

Center for Børnelitteraturs årlige tidsskrift ’Nedslag i børnelitteratur-

forskningen’ er udkommet. Nedslag i børnelitteraturforskningen 6 

stiller blandt andet skarpt på de kriterier, som fagfolk bruger til at 

vurdere kvaliteten af børnelitteratur. 

 Ifølge cand.mag. i dansk og kulturformidling Stine Reinholdt 

Hansen har der i fl ere år været en tendens til at fremhæve æsteti-

ske kvaliteter i børnelitteraturen. Det hænger blandt andet sammen 

med et behov for at understrege, at børnelitteratur kan være kunst. 

 Det var i sidste års udgave af Nedslag i børnelitteraturforsknin-

gen, at professor Torben Weinreich første gang foreslog en kanon 

for børnelitteratur.

 Læs mere her: www.cfb.dk

MUSIK OG MATERIEL KULTUR 

To nye kandidatuddannelser fra DPU har set dagens lys. Det drejer 

sig om en kandidatuddannelse i musikpædagogik og en kandidat-

uddannelse i materiel kultur. 

 Begge uddannelser er en grendeling i det to-årige didaktikstu-

dium på DPU.

 Kandidatuddannelsen i musikpædagogik er den eneste uddan-

nelse af sin art i Danmark. Kandidatuddannelsen i materiel kultur 

har fokus på genstandes betydning for oplevelser, dannelse og læ-

ring. 

 Læs mere på www.dpu.dk/musik

 Læs mere på www.dpu.dk/materielkultur

BRIKKER TIL FORSTÅELSE AF 
KØN OG KULTUR
DPU har modtaget EU-støtte til et forskningsprojekt om køn og kul-

turs betydning for uddannelse og job i Europa. Hvorfor opfattes 

nogle fag for eksempel som typiske mandefag i nogle lande, men 

ikke i andre lande? Det europæiske projekt skal prøve at samle brik-

kerne i puslespillet.

 De 7 millioner kroner kommer fra EU’s 6. rammeprogram. Pro-

jektet kan ifølge forskningsleder Cathrine Hase fra Institut for Pæda-

gogisk Psykologi belyse, hvorfor Danmark for eksempel har et mere 

kønssegregeret uddannelses- og arbejdsmarked end europæiske 

lande, vi almindeligvis sammenligner os med. 

 Læs mere på www.dpu.dk/nyheder

HF-ENKELTFAG FØRER TIL 
AKADEMISKE UDDANNELSER  
Hf-enkeltfag er en større leverandør til de lange videregående ud-

dannelser, end man hidtil har forestillet sig. Det viser den første sy-

stematiske undersøgelse af hf-kursisters studievalg, som Danmarks 

Pædagogiske Universitet har lavet på vegne af Københavns VUC. I 

samarbejde med Danmarks Statistik har man fulgt i fodsporene på 

tre årgange af enkeltfags-hf’ere. Undersøgelsen viser, at hf-enkelt-

fagskursister ikke kun vælger mellemlange videregående uddannel-

ser, men i lige så stort omfang lange videregående uddannelser.

 Læs mere på www.dpu.dk/nyheder

FORSTÅELSENS RASEN

Forskere skal legitimere deres eksistens ved at formidle deres forsk-

ning i korte forståelige statements til journalister, politikere og Maren 

i kæret. Samtidig må de ikke give udtryk for, at de forstår sig bedre 

på verden end folk i almindelighed. I debatbogen ’Forståelsens ra-

sen’ tager DPU’s sekretariats- og kommunikationschef Claus Holm 

fat på denne konfl ikt og analyserer, hvordan den fremherskende idé 

om ligeværdighed truer med at udhule forskningens troværdighed.

 ’Forståelsens rasen’ udkommer i januar 2006 på Danmarks Pæ-

dagogiske Universitets Forlag.

  Læs mere om bogen på www.dpu.dk/forlag

HAR DU LÆST DE SENESTE NYHEDER?

Abonnér på nyheder fra Danmarks Pædagogiske Universitet, og bliv 

opdateret med nyt fra den pædagogiske verden.

 Tilmeld dig på www.dpu.dk/nyhedsmail
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Fra slutningen af november til langt ind i december står den på 

jul, ikke bare i Magasin, på byens torve og i de danske hjem, men 

også i uddannelsessystemet. Især de danske børnehaver har taget 

julen til sig og afsætter fl ere uger om året til julen. Højtiden er en 

slags kulturel sammenhængskraft. Som en daginstitution skriver i 

sin årsplan:

 ”Traditioner er en del af vores måde at leve på – en del af vores 

kultur, og derfor er det vigtigt, at børnene kender til traditioner. Men-

nesket har altid skabt traditioner. Vi vil gerne have noget at glæde os 

til, noget at forberede os på, noget at vende tilbage til. Traditioner er 

vigtige kulturbærere i institutionen”.

Er man nytilkommen indvandrer, kan mødet med guirlander og ju-

lesange dog være en overvældende affære. Hvad siger de til den 

massive fejring af julen? Antropolog Marianne Holm Pedersen fra 

Københavns Universitet har undersøgt, hvordan 15 arabiske mødre 

på indre Nørrebro i København forholder sig til nogle af de skikke 

og traditioner, de møder i deres børns daginstitutioner, blandt andet 

julen og fastelavn. 

UDE, MEN IKKE HJEMME

Feltarbejdet viste blandt andet, at mødrene overordnet var meget 

positive over for børnenes deltagelse i juleaktiviteter i børnehaven. 

Men begejstringen dalede gevaldigt, når det handlede om at fejre 

julen inden for hjemmets fi re vægge:

 ”Det at deltage i børnehavens aktiviteter er en måde at blive 

inddraget i børnehavens fællesskab på. Men når det handler om at 

bringe julen ind i hjemmet, var holdningerne mere forskellige. Nogle 

forældre havde en stærk tilknytning til islam og så julen som meget 

kristen. Som muslimer ville de derfor ikke fejre den. Andre så den i 

højere grad som en social begivenhed. Derfor kunne man godt fejre 

den, selv om man ikke troede på den.”

Ifølge Marianne Holm Pedersen er der forskel på, hvilke traditioner 

og skikke nyankomne familier tager til sig. For eksempel var de ara-

biske mødre mere åbne over for fastelavn end julen, fordi de så 

fastelavn som en lokal begivenhed.

 ”Julen er en global religiøs begivenhed, som ikke bare fejres 

i Danmark, men også i f.eks. Libanon. Mødrene havde derfor al-

lerede en holdning til julen, inden deres børn begyndte i en dansk 

børnehave. Men når de mødte en tradition som fastelavn, som de     

ikke kendte, så blev det en helt ny tradition, som ikke havde alle de 

religiøse associationer, som julen havde. Desuden er fastelavn en 

begivenhed, som er meget tilknyttet børnerummet. De begivenhe-

der, der fejres i børnerummet, påvirker ikke på samme måde opfat-

telser af islam eller opfattelser af danskhed.”

BØRN FORMIDLER KULTUR

Selv om forældrene på den ene side ønsker at videregive deres 

tidligere hjemlandes egne traditioner til børnene, ønsker de på den 

anden side ofte også at give deres børn de bedste muligheder for at 

føle sig tilpas i det danske samfund. Derfor lader de fl este forældre 

børnene deltage i danske juleaktiviteter, have fødselsdagskage med 

i børnehaven, tage på udfl ugt osv. Mødet med andre traditioner 

som for eksempel julen udfordrer dog den vante praksis:

 ”Julen konfronterer de arabiske familier med en masse spørgs-

mål til deres praksis og identitet. Hver familie må fi nde ud af, hvad 

deres grænse er, når barnet spørger, hvorfor familien ikke har et 

juletræ eller giver hinanden julegaver.”

Ifølge Marianne Holm Pedersen er de små forandringer i etniske 

minoritetsfamiliers hverdag et overset emne – til trods for at det 

netop er de små forandringer, som kan fremme eller bremse inte-

grationen. Som for eksempel mødet med en dansk børnehave.

”Børn lærer ikke i forhold til de store forklaringer om, hvorfor vi 

fejrer jul. De lærer i forhold til konkrete ting. Bare det at barnet er i 

børnehaven gør, at forældrene lærer en masse om danske normer. 

For eksempel at børn i danske børnehaver typisk ikke spiser varm 

mad, men kold mad til frokost, og at det at være en god forælder er 

at give barnet en sund madpakke med, eller at børnene skal have 

en fl yverdragt på, når de skal ud at lege.”

Hvordan lærer barnet sine forældre om danske normer?
”Barnet formidler mellem børnehavens praksis og familiens praksis. 

Muhammads jul

Guirlander, æbleskiver og nisser fylder godt op i de danske daginstitutioner i den søde jule-

tid. Hvad siger arabiske familier til det? Antropolog Marianne Holm Pedersen har undersøgt 

arabiske forældres møde med danske skikke og traditioner i børnehaver.

”Traditioner er noget, som skaber fællesskab, men 
de er både praktiseret og fortolket på mange for-
skellige måder.”
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Barnet kommer fra familien og ind i børnehaven og fortæller dér 

om sin baggrund, men fortæller derhjemme om, hvad der er sket 

i børnehaven, f.eks. at ’i dag har vi lavet julepynt, og det var rigtig 

sjovt’ eller ’i dag har vi lavet fastelavnsris, og jeg får mit med hjem 

om to uger’. På grund af børnenes dagligdag i børnehaven møder 

forældrene hele tiden forskellige skikke og traditioner, som de skal 

tage stilling til.”

KÅRET SOM KATTEKONGE

Et eksempel er den palæstinensiske kvinde Sara, der stiftede be-

kendtskab med fastelavn, da hendes søn Muhammad begyndte 

i en børnehave på Nørrebro. En dag spurgte de andre arabiske 

mødre hende, hvad Muhammad skulle have på til fastelavn. På den 

måde fandt Sara ud af, at man skal klædes ud til fastelavn. Men 

meget mere vidste Sara ikke:

 ”Og da jeg så kom, efter sprogskolen, og hentede Muhammad 

den dag, hvor børnene havde slået katten af tønden, så kom en af 

pædagogerne og sagde til mig ”Muhammad blev konge”. Og jeg 

vidste overhovedet ikke noget, og han sagde ”Muhammad blev kat-

tekonge”, og jeg tænkte, hvad har han nu gjort? Jeg forstod kun lidt 

– men efterhånden så fandt jeg ud af, at det var noget med, at han 

havde slået tønden ned.”

Ud over at Sara ikke kendte til fastelavn, skilte hun og fl ere andre 

arabiske mødre sig ud ved, at de syntes, det var fi nere at købe en 

færdig dragt end at lave den selv. Men i et samfund, hvor tid er 

luksus, er det snarere et statussymbol at sy dragten selv:

 ”For de danske forældre var der tilsyneladende prestige i selv at 

lave dragterne. For eksempel skulle pigerne have avancerede prin-

sessekjoler eller mariehønedragter. Men kvinderne med etnisk bag-

grund var mere til at købe heldragter som for eksempel superman. 

Det viser, at man går ind i den samme praksis, men man tilskriver 

den ikke nødvendigvis de samme værdier.”

TRADITIONERNE UDVIDES

I den offentlige debat fremstilles det ofte som en hindring for 

”Julen konfronterer de arabiske familier med en masse spørgsmål til deres praksis og 
identitet. Hver familie må fi nde ud af, hvad deres grænse er, når barnet spørger, hvor-
for familien ikke har et juletræ eller giver hinanden julegaver.”

Foto: Polfoto
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integration, hvis indvandrerfamilier holder fast i bestemte kulturelle 

handlemåder og traditioner. Men ifølge Marianne Holm Pedersen 

sker familiernes integration ikke som en ensrettet tilegnelse af sta-

dig fl ere danske traditioner, men som en mere kompleks proces, 

hvor nogle skikke og traditioner vælges til og andre udelades. For-

ældrene tager ikke bare stilling ud fra et generelt kulturelt ståsted, 

men lige så meget i forhold til personlige erfaringer og opfattelser af, 

hvad der er bedst for børnene. For forældrene afhænger børnenes 

fremtid blandt andet af, i hvor stort omfang de kan blive optaget 

i det danske samfund og opnå en respekteret plads. Samtidig er 

det nødvendigt at balancere børnenes inddragelse i samfundet på 

en måde, der sikrer, at de ikke bliver kulturelt fremmede for deres 

forældre.

”Traditioner er en del af vores identitet. Det at fejre nogle bestemte 

traditioner er også en måde at skabe tilhørsforhold og også udfordre 

sine tilhørsforhold på. Hvis man ser det fra forældrenes side, bety-

der det at deltage i børnehavens aktiviteter, at man bliver inkluderet 

i et lokalt fællesskab. Man bliver ikke nødvendigvis dansk, og det er 

ofte heller ikke det, man vil. Man tager nogle nye ting til sig, men det 

betyder ikke, at de opgiver noget. Det er ikke et enten-eller-forhold. 

Man udvider sine kulturelle kompetencer.”

Hvordan er det en udvidelse?
”Selv om man fejrer en muslimsk højtid i Danmark, er det over 

tid ikke kun en relation til ens oprindelsesland. Det bliver også en 

relation til det nye sted. Fordi du fejrer den i en ny sammenhæng, 

får du også nye traditioner eller nye aspekter af traditionen, som 

knytter dig til det lokale sted. Måske fejrer du traditionen med nye 

mennesker, for eksempel venner eller naboer. Så skaber du nye 

relationer til mennesker i det danske samfund. Over tid bliver en 

tradition ikke bare til noget, der viser tilknytning til et andet sted, 

men også til noget, der skabes i Danmark og tilpasses til, hvordan 

det danske samfund fungerer.”

Ifølge Marianne Holm Pedersen gælder det om at bringe debat-

ten videre end at være dansk eller ikke være dansk hen imod en 

forståelse af de mange forskellige måder, man kan skabe sig en 

tilværelse på i Danmark. Derfor er det heller ikke en fravælgelse af 

danskhed, hvis Muhammads familie ikke vil fejre jul. Når det gælder 

julen, kan danskerne alligevel ikke blive enige om, hvad der er en 

’rigtig’ jul. For nogle er det fl æskesteg, for andre er det and. Nogle 

vil have risengrød, andre risalamande. Nogle vil i kirke, andre vil se 

Disney juleshow.

 ”Der er myriader af fortolkninger af jul. Vi har en ide om, at tra-

ditioner er fælles for os alle sammen, og at vi fejrer jul på samme 

måde. Men hvis vi satte os ned og diskuterede, præcis hvordan 

vi fejrer jul, ville vi sandsynligvis se, at vi er meget forskellige. Det 

opdager vi for eksempel, når vi for første gang fejrer jul med vores 

svigerfamilie. Traditioner er noget, som skaber fællesskab, men de 

er både praktiseret og fortolket på mange forskellige måder.” *
Af Camilla Mehlsen, cme@dpu.dk

LÆS MERE: Marianne Holm Pedersen: ”Flyverdragt og fastelavn: 

Indvandrerfamiliers skikke og traditioner i børnenes hverdagsliv” i 

”Lokale liv, fjerne forbindelser”, Hans Reitzels Forlag, 2005.

TRADITIONER

MARIANNE HOLM PEDERSEN

Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi, Kø-
benhavns Universitet. Har på Dansk Folke-
mindesamling undersøgt, hvordan arabiske 
indvandrerfamiliers møde med danske dag-
institutioner og skoler påvirker familierners 
eget hverdagsliv.

 
Det arbejder institutionen 

med hver dag eller fl ere 
gange om ugen

Det har institutionen 
formuleret i års-/virk-

somhedsplanen

Leg 98 % 86 %

Oplevelser i naturen, fx skov, strand og mark 42 % 62 %

Arbejde med de danske traditioner, fx jul, påske, fastelavn 18 % 52 %

Arbejde med etniske forskelle, værdier og vaner fra andre kulturer 10 % 10 %

Drama, teater 8 % 0 %

BØRNEHAVER HOLDER TRADITIONER I HÆVD

Daginstitutioner bakker op om at hylde danske højtidstraditioner 
som påske, jul og fastelavn. Lektor fra DPU Stig Broströms under-
søgelse af danske dagsinstitutioners pædagogik viser, at over halv-
delen af dem ifølge deres årsplan arbejder med danske traditioner, 
men under hver femte arbejder med traditioner på daglig eller 
ugentlig basis – formentlig fordi det ikke er påske eller fastelavn 
hver uge. Blot hver tiende institution markerer, at de arbejder med 
etniske forskelle, værdier og vaner fra andre kulturer.

Kilde: Stig Broström: ’Signalement af daginstitutionernes pæda-

gogik’, 2004. Undersøgelsen bygger blandt andet på læsning 

af børnehavers årsplaner og en landsdækkende spørgeskema-

undersøgelse.
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For nylig blev der bygget en børnehave, som skulle give børnene 

friere udfoldelse, end de var vant til. En sikkerhedsgodkendt trappe 

førte op over taget, så børnene kunne løbe over huset, og der var 

et stort fællesrum. Men trappen blev aldrig taget i brug, og institutio-

nens leder fl yttede sit skrivebord ind i fællesrummet. 

Igennem tiden har voksne gradvist indsnævret børns frirum ved at 

fl ytte legen fra baggårde og gader til institutioner og legepladser. 

Men meget tyder på, at børns uformelle læring fi nder sted i hjørner 

og nicher, hvor voksnes blikke ikke følger med. Det var erfaringen 

med det store fællesrum i børnehaven hvor børnene savnede kro-

ge, fortæller arkitekt Dorte Mandrup, som har bygget fl ere dagin-

stitutioner og skoler. Hun understreger, at det er vigtigt, at rummet 

giver børn mulighed for at bevæge sig mellem forskellige tilstande.

 ”Ingen mennesker, hverken børn eller voksne, kan holde til at 

være ’på’ konstant. Derfor skal der både være steder, hvor du kan 

BØRN LÆRER I HJØRNER 
Børns uformelle læring fi nder sted i hjørner og kroge, hvor voksnes blikke ikke følger med. Derfor 
er det vigtigt med ’vandhuller’ i skole- og daginstitutionsbyggeri, fortæller arkitekt Dorte Mandrup. 
”Ingen mennesker kan holde til at være ’på’ konstant.”

VANDHULLER
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søge hen med din bedste ven, og steder, hvor du kan gå direkte på 

scenen med de andre.”

FORDYBELSE I SÆKKESTOLEN

Dorte Mandrups erfaring er, at børn gør nøjagtig, hvad rummet ind-

byder til: ”Der skal altid være forskelligheder i rummet. Det er meget 

biologisk og meget indlejret, og det er sjovt at se, hvordan børn 

forholder sig i rum, for de gør lige præcis, hvad rummet tilbyder 

dem. En gang, for eksempel, der må man bare løbe! Hvis du laver 

en anden type rum, så gør børnene noget andet.” 

 Derfor er store åbne rum uden kroge ikke ensbetydende med 

fl eksibilitet og læring, når det gælder børn. Dorte Mandrup forsøger 

at lave ’vandhuller’ i sine byggerier, hvor børn kan søge hen for at 

fordybe sig med det faglige eller bare have en stille stund. I et af 

hendes byggerier kan børnene ligge i sækkestole på taget, og i et 

andet skolebyggeri kan de kravle op på en foldevæg og lave lektier. 

VANDHULLER

SANDKASSEDRAGT
Flyverdragtens forgænger 
er sandkassedragten, der 
skånede bybørnenes tøj 
for legepladsens smuds. 
Illustration: Katalog fra 
Dahls Varehus, 1926

SANDKASSEN

Et frirum for en barndom i leg og læring. Det var ideen bag sand-
kassen, som kom til Danmark fra Berlin og London for knap 100 
år siden. Det var timelærer på Christianshavns Vold, Hans Drage-
hjelm, der øjnede sandkassens potentiale. I 1907 blev en bunke 
sand anbragt midt i Rådhushaven i København. Året efter blev 
den fjernet igen, men på initiativ af Dragehjelm åbnede den første 
sandkasselegeplads i 1908 på Christianshavns Vold. Fortalere så 
sandkassen som et civiliseret alternativ til bybørnenes leg i rende-
sten og grusbunker. Som Hans Dragehjelm skriver i 1913: 
 ”Paa Gaden gror de vilde Skud i Barneverdenen, og her vil alle 
Dage fi ndes slette Elementer, Børnene bør vogtes imod.” 

Oprindelig var sandkassen rettet mod skolens elever, men da sand-
kasserne dukkede op på byens legepladser, blev den et småbørns-
rum. Ideen om sandkassen blev båret frem af en nostalgisk drøm 
om at give et stykke natur tilbage til byens børn. I sandkassen blev 

bybørnenes leg lagt ind i hygiejniske og pædagogiske rammer. Og 
de fi k særlige sandkassedragter på for ikke at smudse bytøjet til. 
Sandkassedragten blev senere videreudviklet til nutidens børnetøj: 
fl yverdragten. I modsætning til datidens dyre legetøj, der mere var til 
pynt end til brug, kunne børnene boltre sig i sandkassen: ”Her mø-
der Barnet ikke den evindelige Retten paa sig, som er saa almindelig 
fra de Voksnes side.”

Inden Dragehjelms død i 1948 var sandkassen blevet en institu-
tion – og så selvfølgelig at Dragehjelms arbejde er gledet over i 
ubemærkethed.

Kilder: Ning de Coninck Smith: ’Legepladser og byudvikling i Kø-
benhavn 1830-1930’ i ’At lære og være’, 1990.
Ning de Coninck Smith: ’Da det nævenyttige barn blev nævenyt-
tigt’, 1992.
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På Hellerup Skole har man taget konsekvensen af de læringsmu-

ligheder, som en bygnings ’vandhuller’ kan skabe. Da skolen skulle 

bygges, var eleverne med til møderne med arkitektfi rmaet, så de 

kunne få deres prioriteter med i byggeriet. Skolen er bygget, så ele-

verne kan søge derhen, hvor de bedst kan lære. Nogle børn lærer 

for eksempel bedre gennem visuelle input end gennem auditive, 

og rummenes indretning giver mulighed for forskellige læringsstile. 

Ifølge skoleleder på Hellerup Skole, Knud Nordentoft, gør det græn-

serne mellem pause og undervisning fl ydende. På spørgsmålet, om 

det ikke gør det svært for børnene at adskille arbejde og fritid, svarer 

han: ”Hvorfor skulle de egentlig det?!”

Og noget tyder faktisk på, at børn har en anden holdning til pauser 

end voksne. I hvert fald har det svenske forskningsprojekt EMILIA fra 

1980’erne vist, at børn opfatter klasselektioner som pauser fra ’det 

virkelige liv’, som er det liv, der udspiller sig på gange og i skolegår-

den. Det vigtige ved bygningen, set ud fra børns synsvinkel, er alle 

de steder, der ikke rigtig bruges til noget fornuftigt, men som giver 

mulighed for sociale kontakter, sladder, ro til at være sig selv og at 

have hemmeligheder. 

HVERDAG MED PLADSMANGEL 

Dorte Mandrup mener, at de bedste læringsmuligheder opstår, når 

rummene understøtter en balance mellem frihed og tryghed. Ofte 

er det dog svært at fi nde ressourcer til at give børn frihed, og resul-

tatet bliver en overdosis af tryghed:

 ”Det kan være svært at få fat i de forskelligartede læringssituatio-

ner, fordi nogle af dem kræver noget plads og noget økonomi. Det 

kræver samtidig meget af lærerne og pædagogerne, der jo ofte har 

en helt anden hverdag, de skal have til at fungere. Selvfølgelig er 

der nogle sikkerhedsregler, og børn skal da heller ikke falde ned og 

slå sig. Men der er nogle nuancer indimellem, hvor voksne må gå 

ind og tage ansvar. Det er noget med at have de ressourcer, der skal 

til, for at børnene kan gå ind og gøre de ting, der er farlige, danne 

reglerne for rummet og fi nde eventyret i det.”

Det kræver også en del omstilling fra lærernes og pædagogernes 

side. Dorte Mandrup var i en situation ude for, at lærerne var posi-

tive over for en eksperimenterende arkitektur på deres skole, men 

de insisterede samtidig på at beholde deres lærerværelse. 

 ”Vi sagde, men hvor skal børnene så gå hen? Jamen, de måtte 

bare være i fred for de her børn. I en fl ydende bygning handler 

det om at respektere hinandens grænser: ’lige nu sidder jeg faktisk 

og laver noget andet’,” siger Dorte Mandrup, der samtidig oplever, 

at børnene er gode til at udnytte de muligheder, en bygning med 

kroge og nicher giver. * 

Af Julie Ekner Koch, asterisk@dpu.dk

DORTE MANDRUP

Ejer og driver arkitektfi rmaet Dorte Mandrup 
Arkitekter ApS, som blev oprettet i 1999. Teg-
nestuen har gjort sig bemærket gennem sit 
nytænkende skole- og daginstitutionsbyggeri, 
blandt andet Næstvedgades Børnehave og 
Munkegårdsskolen. Tegnestuen har 34 med-
arbejdere og har vundet en række priser. 

PERSONLIG HJEMMESIDE        WWW.DORTEMANDRUP.DK

SKRAMMELLEGEPLADSEN

Emdrup Skrammellegeplads blev åbnet i 1943, da mange 
skoler og daginstitutioner var lukket af tyskerne. Legepladsens 
første leder, John Bertelsen, fortæller, at på åbningsdagen stod 
kvarterets børn og ruskede i lågen for at komme ind og kaste 
sig over pladsens gamle brædder, søm og sten: ’Rygterne om, 
at mulighedernes land var åbnet, gik som en løbeild over hele 
kvarteret, og i løbet af den første dag kunne jeg notere et besøg 
på små tusinde børn’. 

Skrammellegepladsen var et frirum, hvor byens (ofte fattige) 
børn kunne udfolde deres fantasi fri fra voksnes overvågende 
blik; bygge jordhuler, wigwams og 10 meter høje tårne. John 
Bertelsen kaldte legepladsens pædagogik for skrammologi. 
Han selv og børnene var skrammologer, for Bertelsen opfattede 
legen på skrammellegepladsen som en fælles opdagelsesrejse, 
hvor han som den eneste voksne ikke havde særlige fortrin. 
I overensstemmelse med de tidlige reformpædagogiske ideer 
opfattede John Bertelsen børn som ’urmennesker’, der havde 
brug for at tumle sig i elementerne, bygge jordhuler og rode 
med skrammel, for senere at blive udviklede voksne. Emdrup 
Skrammellegeplads blev et internationalt tilløbsstykke og ansås 
for at være et dansk bidrag til verdenspædagogikken. Skram-
mellegepladsen inspirerede til oprettelsen af OMEP, Verdens-
organisationen for Småbørnsopdragelse, der stadig rådgiver 
UNESCO, UNICEF og Europarådet. Emdrup Skrammellegeplads 
eksisterer den dag i dag. 

Kilder: Ole Schultze Henriksen: Skrammellegepladsen, spe-
ciale DLH, 1995.

www.leksikon.org/art.php?n=4991

VANDHULLER

”Ingen mennesker, hverken børn eller voksne, kan holde til at være ’på’ konstant. Derfor 
skal der både være steder, hvor du kan søge hen med din bedste ven, og steder, hvor 
du kan gå direkte på scenen med de andre.”
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Foto: Polfoto
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Tankpasserpædagogikkens æra er ikke slut. Ideen med, at læring 

blot handler om at fylde viden på tomme tanke, eksisterer fortsat 

– når vi går til konference.

 Ib Ravn, lektor ved Learning Lab Denmark, DPU, har siden 2004 

ledet forsknings- og udviklingsprojektet ’Det lærende møde’. I sam-

arbejde med Danske Bank, Rezidor SAS Hospitality, Nyborg Strand, 

Hotel Legoland og Odense Congress Center har projektet udviklet 

en række interaktive redskaber, der kan gøre konferencer til videns-

skabende læringsmiljøer. Devisen er: Deltagerne er guldet.

Ifølge Ib Ravn er de fl este konferencers største problem, at program-

met er proppet med oplæg. Dermed er grunden lagt til en kedsom-

melig monotoni præget af envejskommunikation, PowerPoint-præ-

sentationer og deltagere, der er reduceret til passive modtagere. 

Deres udbytte er ofte beskedent.

 ”Konferencer består stort set altid af oplæg, lidt spørgsmål fra sa-

len og pauser… oplæg, lidt spørgsmål fra salen og pauser… oplæg, 

lidt spørgsmål fra salen og pauser... Man hælder bare ting i hovedet 

på folk, selv om de fl este ved, at udbyttet af traditionelle forelæsnin-

ger er uhyre lille, og at man lærer mere ved at deltage aktivt,” siger 

Ib Ravn, der mener, at det må skyldes manglende opmærksomhed, 

at konferencer ikke tilrettelægges bedre. 

DELTAGERNE I HOVEDROLLEN

Enhver konferences omdrejningspunk er oplægget. Uden oplæg er 

der ikke tale om en konference, men en reception, snakkeklub eller 

erfa-gruppe. Problemet er, at der ofte er for mange oplæg, og at de 

varer for længe, siger Ib Ravn.

 ”Medmindre der er tale om en fremragende udenlandsk profes-

sor, der kun gæster Danmark hvert 10. år, kan man næsten altid 

skære i taletiden”. 

Ved mange konferencer er der ifølge Ib Ravn kun en marginal for-

skel på den viden, der fi ndes på podiet og i salen. Det skal konfe-

rencen afspejle. Deltagerne skal ud af statistrollen.

 ”Vores bærende idé er, at moderne vidensarbejdere er selv-

stændige, erfarne og vant til at tage initiativer. Hvis folk melder sig

Prædiken med 
PowerPoint

Konferencer giver deltagerne for lidt. Ofte sidder folk bare på deres plads og 

keder sig. Men det er for uambitiøst, mener lektor Ib Ravn fra Learning Lab Den-

mark. Hans forskningsgruppe har udviklet konceptet Den Lærende Konference.

AFVEKSLING GIVER MERE LÆRING

Undersøgelser viser, at folks læringsudbytte falder, jo længere 
en lektion varer. Det er muligt at ”genstarte” deltagerne ved 
at variere undervisningsformerne, involvere deltagerne og ind-
lægge småpauser. Afveksling kan næsten virke lige så stimule-
rende som pauser. Variation og pauser resulterer generelt i et 
højere læringsudbytte, også på længere sigt.

Kilde: Donald Bligh: ’What’s the use of lectures?’ 1998

Præstationsniveau Pause

0 5 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60

Læring vundet
efter pause

Læring tabt
under pause

Undervisningsminutter
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9.30 Velkomst v/ ordstyrer. Ordstyrer til deltagerne: ”Rejs jer og hils på 4-7 andre omkring jer” 

9.45 Første oplæg, første halvdel

10.05 Ordstyrer: ”Tal med jeres sidemand om oplægget” 

10.15 Første oplæg, anden halvdel

10.35
Deltagerne noterer vigtige erkendelser fra oplægget på papir (3 min.) og summer med sidemand til anden side: ”Hvad 
inspirerede mig i dette oplæg?”

11.45
Ordstyrer spørger 5-7 deltagere hvad, der inspirerede dem, uden at oplægsholderen svarer. Dermed undgår man de sæd-
vanlige negative kommentarer: ”Jeg savnede min specialitet X i dit oplæg”. Ingen spørgsmål i plenum, men oplægsholderne 
er til rådighed i pausen.

10.55
Pause med talerbord, hvor de ivrige 10 procent af deltagerne kan møde taleren og andre deltagere, der brænder for netop 
dette emne.

11.10 Andet oplæg 

11.40 Deltagerne rejser sig og fi nder en tredje person at summe med.  Evt. spørgsmål til oplægsholder til sidst.

12.00
Stående buffet. Deltagerne fordeles i tilfældige ottemandsgrupper i spiseområdet. De får besked på at hilse på de syv andre 
i gruppen og udveksle erfaringer – til de ikke gider mere og søger i tryggere havn hos folk, de kender.

13.00
Kort provokerende oplæg på 15 minutter. Oplægget skal være kort, fordi folk er klar til at falde i søvn efter frokosten. Derfor 
skal deltagerne på banen. Ingen feedback – oplægsholderen kan opsøges i næste pause.

13.15

To gratis rådgivere. Alle sendes i tilfældige grupper på tre, stående i lobby og på græsplæner. Deltager A fremlægger en per-
sonlig, professionel udfordring inden for konferencens emne, og B og C snakker gode råd og idéer frem. Men de henvender 
sig til hinanden, så A slipper for at være defensiv og afvise de forventelige 90 procent af rådene. Til sidst peger A på et råd, 
hun kunne bruge, og de tre udvikler sammen idéen de sidste ti minutter.

14.00 Pause

14.15
Oplæg: Ekspert interviewes af ordstyreren, så vi slipper for fl ere PowerPoints. En let og hyggelig form, der kan afbrydes af 
kommentarer fra salen. Ordstyrer styrer tiden stramt. 

15.10 Kort strække-ben-pause uden at forlade salen.

15.15 Tavs refl eksion eller stående sumning om oplægget. 

15.25 Spørgsmål og kommentarer til oplægget

15.40
Personlig afrunding (I stedet for den autoritære form, hvor ordstyreren opsummerer konferencen. Folk kan godt afgøre, hvad 
der var interessant): ”Notér i tavshed, hvad I tager med jer fra i dag (3 minutter). Fortæl det til en fremmed i salen, parvis (6 
min.) Lad os høre fra 5-10 af jer i plenum – hvad tager I med jer.”

16.00
Slut.  ”Der er drinks i lobbyen. Tag en drink, fyld de stående cafeborde fra en ende af, fi re personer per bord, og tal med de 
tre fremmede ved bordet om konferencen – hvad var spændende i dag? Værsgo!”

KAN VI IKKE GØRE DET LIDT BEDRE? 

Enhver ved, hvordan et traditionelt konferenceprogram ser ud: prop-

pet med oplæg og minimal involvering deltagerne. Asterisk har bedt 

Ib Ravn om at give sit bud på en lærende konference. Hans ’dreje-

bog’ er ordstyrerens interne arbejdsdokument, ikke det offentliggjorte 

program.
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til en konference i for eksempel narrativ økonomistyring, er det, fordi 

de brænder for det. Og det gør de andre deltagere også. Man kom-

mer ikke, fordi man er blank på området. Ofte er man den eneste 

hjemme i kommunen, der synes, at narrativ økonomistyring er in-

teressant. Når der så endelig afholdes en heldagskonference i Kø-

benhavn, har man ikke lyst til at sidde og glo passivt i seks-syv timer. 

Man vil gerne dele viden med de andre inden for området.”

ET RASK TEMPO 

Ib Ravn fortæller, at konferencer bør veksle mellem forskellige for-

mer for videndeling: Oplæg, individuel refl eksion, tomandssamtaler, 

mindre grupper, større grupper med runder, kommentarer i plenum 

og video-præsentationer. Hvis hvert element varer 10-30 minutter, 

sikrer det et rask tempo fremad. Han har en række råd til at bryde 

monotonien, blandt andet disse fi re:

* Bryd tavsheden 
Normalt indtager konferencens deltagere deres pladser i tavshed. 

For at skabe lidt liv i rummet beder indlederen deltagerne om at 

bruge 5-10 minutter på at præsentere sig over for de 4-6 personer, 

der sidder nærmest. Dermed kommer alle på banen og møder må-

ske nogen, de kan udveksle seriøst med senere på dagen.

* Summe efter oplægget
Mødelederen beder deltagerne om at fortælle deres sidemand, 

hvilken ny inspiration oplægget har givet vedkommende. Øvelsen 

sikrer, at alle får formuleret og repeteret personligt vigtig viden. 

* Stående social frokost
Folk behøver ikke sidde ned til frokost til en times stort ædegilde. 

Siddende har man højest to-tre samtalepartnere. Man kan arrangere 

en stående og mere dynamisk frokost, hvor folk cirkulerer med de-

res tallerken i hånden og møder nye mennesker til personlig glæde 

og professionel nytte.

* Drop paneldiskussionen 
Den afsluttende paneldiskussion er som regel endeløs. Alle panel-

deltagerne føler sig kaldet til at kommentere ethvert spørgsmål fra 

salen og fortsætter således envejskommunikationen fra podiet ud i 

salen. Skal eksperter partout på banen til sidst, bør det ske ved, at 

deltagerne fra salen formulerer egne vigtige erkendelser fra konfe-

rencen og beder eksperterne nuancere, udbygge og perspektivere 

disse kommentarer på en respektfuld og anerkendende måde. 

SAMBLOMSTRING

Ib Ravn fortæller, at konferencer bør fokusere mere på at hjælpe 

deltagerne til at omsætte oplæg til ny erkendelse, nye idéer eller 

konkrete ændringer af hverdagen.

 ”Vi kalder vores alternativ til tankpassermodellen for samblom-
string. Vi fokuserer på menneskets potentialer, og på at menneske-

lig opblomstring handler om at udvikle sine evner til glæde for sig 

selv og andre. Når folk går til konference, har de potentialer, interes-

ser og erfaringer, som de gerne vil udvikle. De er ikke bare passive, 

tomme og åbne. De har hundredvis af ting kørende i hovedet og i 

kroppen i forvejen. Se på Alexander i 1. klasse. Al hans energi kører 

rundt i hovedet på ham, og han kan ikke bare sidde stille og lytte i 

timevis, og det kan vi heller ikke. Især alle de kloge hoveder, der går 

til konferencer, har kalenderen fyldt med projekter og ting, de gerne 

vil udrette, og dem skal de have lov at komme på banen med. Ellers 

spilder vi al den energi og virkelyst, som deltagerne rummer.”

For at gøre konferencer mere afvekslende har man lagt gruppear-

bejde ind mellem oplæggene. Ifølge Ib Ravn er problemet imid-

lertid, at gruppearbejdet ofte er ustyret og anarkistisk. Der er ikke 

nogen klar dagsorden og en tovholder til at styre processen. Diskus-

sionen bliver derfor ufokuseret og planløs.

 Heller ikke det klassiske debatmøde mellem meningsdannere af 

forskellig observans har Ib Ravn stor tiltro til, fordi formen mangler 

løsningsperspektivet.

”At bede folk om at danne deres egen mening efter at have hørt 

to mennesker, der er uenige, er simpelthen for lamt. Diskussioner 

mellem kombattanter rykker sjældent ved noget. I stedet for at være 

vidne til udveksling af synspunkter, bør man fokusere på at give 

deltagerne lejlighed til at inspirere hinanden – samblomstre – og 

bruge andres viden”. 

MINUS ET OPLÆG 

Ib Ravns hidtidige erfaringer med mere deltagerinvolverende, slanke 

og afvekslende konferencer viser, at det er muligt at højne deltager-

nes udbytte. Men konceptet er ikke uden problemer. For eksempel 

kan det være svært at tiltrække betalende deltagere, hvis program-

mer ser for ”tyndt” ud.

 ”Deltagere – og deres arbejdsgivere – er konservative, når det 

gælder konferencer. De tror, det er spild af penge, hvis de skal ”gøre 

hele arbejdet selv”. Jeg tror, det vil tage 10 år, før folk har vænnet 

sig til, at to-tre oplæg ikke er lig med et tyndt program. Men for at 

undgå at folk bliver væk, anbefaler vi, at arrangørerne laver en grad-

vis nedtrapning, hvor de dropper et oplæg hver gang, de afholder 

en konference, indtil de har fundet det rigtige niveau.” *
Af Jakob Albrecht,  jaal@dpu.dk

IB RAVN

Lektor ved Learning Lab Denmark, DPU. Le-
der af forskningskonsortiet Facilitering af vi-
denprocesser.

”Der er ofte kun en marginal for-
skel på den viden, der fi ndes på 
podiet og i salen.”

PERSONLIG HJEMMESIDE        WWW.LLD.DK/
PORTAL_MEMBERDATA/IBR
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Vores arbejdsdag er fyldt med afbrydelser. I gennemsnit bruger vi 

blot 3 minutter på hver arbejdsopgave, før vi skifter til en ny. Og 

når vi først er blevet afbrudt, tager det i gennemsnit 25 minutter at 

vende tilbage til den opgave, vi var i gang med. 

 Den amerikanske lektor Gloria Mark fra Irvine Universitetet 

i Californien forsker i samspillet mellem menneske og computer 

og har for nylig afsluttet et studie af, hvordan videnmedarbejdere 

administrerer deres arbejdsopgaver, og hvad de gør for at bevare 

sammenhæng i deres arbejde. Undersøgelsen bekræfter til fulde 

den gængse forestilling om det 21. århundredes arbejdsplads, hvor 

medarbejdere har masser af bolde i luften, ’multitasker’ og stres-

ser. Selv om computeren har lettet mange arbejdsopgaver for os, 

har kommunikationsteknologiens indtog øget antallet af afbrydelser 

betydeligt. Derfor bliver det stadig sværere at kunne fordybe sig.

GLEMMER OPGAVER

Gloria Marks forskning viser, at hyppigheden af afbrydelser er langt 

større i virksomheder, der opererer med åbne kontormiljøer. Det 

skyldes, at der her gerne hersker en ’blandingskultur’, hvor alle i 

princippet hjælper hinanden med problemløsning, uden direkte at 

være blevet bedt om det. Der er dog en fordel ved det åbne kon-

torlandskab: Timingen af afbrydelserne er bedre, for de ansatte 

har en større føling med, hvornår deres kollegaer er optagede af 

telefonen eller koncentrerer sig om en opgave.

Når det drejer sig om at genoptage afbrudte arbejdsopgaver, viser 

det sig, at selv om de fl este opgaver genoptages samme dag, når 

vi at arbejde med mere end to andre arbejdsopgaver, før vi vender 

tilbage til den afbrudte opgave. De fl este af os genoptager opgaven 

på eget initiativ, men bruger længere tid på at færdiggøre den, end 

hvis andre minder os om opgaven. Hver tredje afbrudte opgave 

glemmes og genoptages ikke samme dag.

FLYDENDE FAGGRÆNSER

Vores fragmenterede arbejdsdag med de mange afbrydelser og korte 

arbejdsintervaller skal ses i lyset af udviklingen af videnssamfundet. 

Tiden med skarpe faggrænser, hvor hver enkelts ansvarsområde var 

klart afgrænset, er under opløsning til fordel for en ’blæksprutte’-kul-

tur med fl ydende arbejdsområder. Evnen til dagligt at skifte mellem 

adskillige arbejdsopgaver er blevet et krav. Den store udbredelse af 

kommunikationsteknologi har på den ene side lettet vores arbejde 

og gjort det muligt for os at jonglere med mange bolde i luften 

på én gang, særligt ved hjælp af computeren. På den anden side 

overfodres vi med informationer på alle tider af døgnet. I løbet af en 

arbejdsdag er vi i berøring med op til 10 forskellige arbejdsområder 

(grupper af sammenhængende arbejdsopgaver, som arbejdsdagen 

deles op i). Vi bruger ca. en halv time på hvert arbejdsområde – men 

ikke uden afbrydelse. Efter blot 11 minutter skifter vi igen område.

Ikke alle afbrydelser er dårlige. For eksempel kan en afbrydelse, der 

matcher det arbejdsområde, som den afbrudte er i gang med, un-

derstøtte arbejdet. Det er også pudsigt, at vi synes at afbryde os 

selv i lige så stort et omfang, som vi afbrydes af andre. En mulig 

forklaring er behovet for de små ’breaks’. 

Virksomheder vil have ’multitaskers’, der mestrer en fragmenteret hverdag, men konstante afbrydelser og korte ar-

bejdsintervaller fører til forglemmelser og arbejdsineffektivitet. Bevægelsen Life Hackers gør op med ’kontorkaoset’.

Har

du

1

øjeblik
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OPGØR MED ’KONTORKAOS’

De utallige daglige afbrydelser har medført, at mange af os opfi nder 

nogle simple redskaber, der kan hjælpe os med at holde styr på 

arbejdsopgaverne. Det kan være særligt indrettede mapper på e-

mailen, udskrifter af e-mails, papirnotitser, kalendere eller små gule 

sedler. Disse artefakter fungerer som personlige ’huskere’ og infor-

mationskilder, der ordner informationsstrømmen for os. Fælles for 

dem alle er, at de opfylder to vigtige krav: Konstant tilgængelighed 

og synlighed.

Men det bør ikke være nødvendigt at tapetsere sin skærm med små 

sedler eller drukne sit skrivebord i papirer og notitser. Ifølge Gloria 

Mark har vi alle muligheder for at anvende den teknologi, der er til 

rådighed for os, til at udvikle nye styringsredskaber, der gør det nemt 

at holde sig orienteret samt fi nde tilbage ’på sporet’. 

En af dem, der har taget kampen op mod ’kontorkaoset’, er den 35-

årige amerikaner Danny O’Brien, som er ophavsmand til begrebet 

’Life Hackers’, der betegner de mange mennesker, hvis arbejdsdag 

er præget af brud og fragmentering. En dag fi k han nok af aldrig at få 

tilstrækkeligt arbejde fra hånden. Han udarbejdede et spørgeskema, 

som han sendte til de mest effektive folk, han kendte, for at få deres 

svar på, hvordan de opnåede et højt output i deres arbejde. O’Brien 

fandt, ligesom Gloria Mark, at disse mennesker benyttede sig af 

meget simple redskaber til at hjælpe sig med at overskue de daglige 

arbejdsopgaver. Disse råd samlede O’Brien sammen i en tale med 

navnet ”Life Hacks – Tech Secrets of Overprolifi c Alpha Geeks”, som 

han første gang holdt i 2004. Talen høstede så mange klapsalver, 

at hans memo siden har udviklet sig til en ren græsrodsbevægelse 

af ’life hackers’, der på hjemmesider som www.lifehacker.com og 

www.43folders.com udveksler gode ’kontortips’ og råd om alt mel-

lem himmel og jord, på kryds og tværs i cyberspace.

Vi kan altså gøre noget selv for at afhjælpe kontorkaoset. Timing, 

eller rettere: føling med, hvornår vi kan afbryde en kollega, kan redu-

cere antallet af forstyrrende afbrydelser. Derudover kan vi, på bedste 

’life hacker’ vis, optimere vores arbejdsrutiner med små systemati-

seringsværktøjer. Hvilke værktøjer der virker bedst, kan vi jo spørge 

Danny O’Brien om. Hans bedste råd lyder dog såre simpelt: ”The 

trick to fi nding an organizing system is to fi nd something that works 

okay for you, and then stop”. *
Af Birgitte Munch, asterisk@dpu.dk

Kilder: 
Gloria Mark, Victor Gonzalez og J. Harris: ’No Task Left Behind? 

Examining the Nature of Fragmented Work’, 2005

Gloria Mark og Victor Gonzalez: ’Constant, Constant, Multi-tasking 

Craziness: Managing Multiple Working Spheres’, 2004
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Hvad bliver vi afbrudt af ?

Telefonen ringer
Selv-initieret afbrydelse

Mail ”reminders”
Andet

En person ankommer

Nye e-mails
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Music makes you smarter og Wer singt, prügelt nicht. Sådan 

lyder et par af de mere hårdtslående slogans, der argumenterer for 

musikundervisningens nyttevirkning. Disse slogans bygger på den 

populære antagelse, at musik og musikalsk aktivitet kan fremme 

læring på andre områder og generelt påvirke vore personlige og 

sociale kompeten cer i positiv retning. 

 Paradok salt nok er det især musik fagets egne folk, der gerne 

tyr til argumenter for mere musik undervis ning ved at henvise til, 

at eleverne så bliver bedre både til ”kerne fagene” og til at omgås 

hinanden. Man kan ligefrem iagttage en vis irritation, hvis man søger 

at dæmpe denne argumen tation eller spørger til dens holdbar hed.

Det er også en indgroet forestilling, man da rører ved. Allerede Pla-

ton anså musik for et uomgængeligt middel i opdragelsens tjeneste. 

Og op gennem det 20. århundrede har man med de reformpæda-

gogiske bestræbelser anskuet musisk opdragelse som en vigtig di-

mension i den almene dannelse og opdragel se. Musik undervisning 

skulle ikke blot være opdragelse til, men også gennem musik. En 

formulering, der i øvrigt giver negative associationer i Tyskland efter 

undersøgelser, der viser, at dette formål for musikunder vis ningen 

blev både politisk blåstemplet og praktiseret effektivt i perioden 

1933-45.

Et af de mest omtalte under visningsforsøg i Danmark, der tages til 

indtægt for musikfagets transfer-effekt (overføringsværdi) på læring 

i andre fag, er det såkaldte Østrigsgade-forsøg, der fandt sted på 

Østrigsgades Skole i Køben havn 1960-65. Man intensiverede un-

dervisningen i de musiske fag i 1.-5. klasse. 

 Efter måling på måling af resultater i regning og dansk lød kon-

klusionen i årsberetningen for Københavns kommunale skolevæ-

sen 1965, at standpunktet ”for fagene dansk og regnings vedkom-

mende, således som det viser sig ved forsøgets slutning, må kunne 

bedømmes som værende tilfredsstillende” på trods af nedsat time-

tal i disse fag. Endvidere hedder det, ”at omgang med det musiske 

meget bidrager til at levendegøre mennesket og dermed at modta-

geliggøre elever for andre emner end også netop de rent musiske, 

men fra et forsøg på at føre bevis for dette må vi naturligvis afstå”. 

Og endelig ”at børnene uden tvivl har haft fem fornøjelige år i en 

barnets skole”.

I betragtning af den berømmelse, ja ligefrem mytiske status, dette 

fyrre år gamle undervisningsforsøg har opnået, må man sige, det 

er beskedne resultater at henvise til, hvis man vil argumentere for 

musikunder visningens effekt på læring i andre fag. Spørgsmålet er 

derfor, om tesen om musikkens transferværdi holder vand i dag. 

Hvad kan nyere forskning sige om det?

En forskergruppe tilknyttet Harvard Universitets Project Zero tog 

sig for at undersøge sagen ved at analysere den forskning udført i 

anden halvdel af det 20. århundrede, som kunne belyse spørgsmå-

let. Resultatet blev publiceret i 2000 i et omfattende særnummer af 

tidsskriftet The Journal of Aesthetic Education med titlen: ”The Arts 

and Academic Achieve ment: What the Evidence Shows”. 

Det er et stort materiale, man har haft i hænderne. Der blev fore-

taget bred elektronisk søgning i en række databaser og manuel 

søgning i 41 relevante tidsskrifter for perioden 1950-98. Desuden 

korresponderede man med et betydeligt antal forskere for at opspo-

re upublicerede rapporter, forsknings data, konference-papers mv., 

men begrænsede sig til engelsk sproget materiale. Efterfølgende fi l-

trerede man den omfattende tekstmæng de, indtil man stod tilbage 

med en forskning, der levede op til strenge empiri ske, kvantitative 

evidenskri terier. Det er den, analyserne er baseret på. 

Hvad er så forskernes konklusioner? Enkelt sammenfattet kan det 

udtrykkes med titlen på en af de første artikler, som beskæftiger sig 

med undervisning omfattende fl ere kunstarter: ’Mute Those Claims: 

No Eviden ce (Yet) for a Causal Link between Arts Study and Aca-

demic Achieve ment’. Når man dykker ned i materialet, viser resulta-

terne sig naturligvis at være langt mere mangfoldige og nuancerede, 

men hovedtendensen går i den anførte retning, og det gælder også 

musikstudierne. Godt nok kan man i fl ere forskningsprojekter kon-

statere en effekt på rumlig forestillingsevne efter lytning til musik af 

bl.a. Mozart, men effekten er kortvarig og gen nem gående mindre 

MANGE TROR, AT MUSIKUNDERVISNING FREMMER LÆRING I FAG SOM DANSK OG MATEMATIK, MEN EVI-

DENS-BASERET MUSIKFORSKNING HAR SVÆRT VED AT PÅVISE DENNE SAMMENHÆNG. PROFESSOR FREDE 

V. NIELSEN ARGUMENTERER FOR, HVORFOR MOZART-EFFEKTEN MULIGVIS ER EN MYTE.

MUTE THOSE
CLAIMS

KOMMENTAR        MUSIKPÆDAGOGIK
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og mere usikker sammenlignet med den undersøgelse, der blev 

publiceret i artiklen ’Music and Spatial Task Performance’ i Nature i 

1993, og som gav anledning til betegnelsen Mozart-effekten. Det 

samme resultat når man frem til i oversigtsartiklen ’Prelude or re-

quiem for the Mozart effect’ fra 1999 i Nature, der handler om 

opfølgende kontrolforskning. 

Forskerne fra Harvard Universitet gør opmærksom på en vigtig di-

stinktion: Selv om man konstaterer, at elever, der har musik som 

fag i skolen, er bedre til matema tik end elever, som ikke får musik-

undervisning, kan man ikke deraf slutte, at det er beskæftigelsen 

med musik, der er årsag til den bedre præstation i matema tik. 

Kun kausalstudier kan sige noget om det. I det aktuelle tilfælde 

var det ikke muligt for for sker grup pen at identifi cere ret mange 

kausalundersøgel ser. Det langt overvejende antal viste sig at være 

korrelationsstudier, som begrænser sig til at undersøge sammenfald 

og ikke årsag hertil. Dette er tankevækkende, men ikke desto min-

dre forholder det sig sådan, at de mange udtalelser om musikkens 

transfer-virkninger fra såvel fagfolk som politikere i alt væsent ligt 

beror på korrela tionsundersøgel ser – for så vidt de overhove det er 

baseret på viden skabelig dokumentation.

Som det ser ud nu, er hovedresultatet nedslående, hvis man tror, 

at musikundervisning har en transfer-effekt på læring i andre fag, og 

at dette kan bruges som begrundelse for øget musikunder visning. I 

bedste fald kan man på det be skrevne grund lag blot sige, at det ved 

vi (endnu) ikke ret meget om. 

Det er ikke blot nedslående. Det er også forvirrende set i forhold til 

mange læreres be retninger om personlige erfaringer gjort i forbin-

delse med mål rettet under visning. Og går vi uden for undervisning, 

har de fl este nok haft op levelser med musik – ved at lytte til den 

eller udføre den selv – som har haft en dybt indgribende virkning. 

Det bekræftes også af troværdig forskning. Det forekommer sand-

synligt, at sådanne erfarin ger kan spille ind, når man beskæftiger 

sig med andre ting. Musikterapi en kan betragtes som det ultimative 

argument for, at musikken gør noget ved os.

Hvorfor er der denne diskrepans mellem den almindelige forestil-

ling og det, som en strengt sorteret, evidensbaseret forskning om 

transfer-effekt viser?

 Én mulighed er, at de forudsatte krav til videnskabelig metode og 

dokumen tation er formuleret så rigoristisk, at man mister tilgangen 

til det meget komplekse erfaringsfelt, vi her har med at gøre. Anden 

forskning, der tager højde for kompleksiteten i undervisnings- og 

lærings situationer kommer da også ud med mere positive resultater 

ud fra et transfer-syns punkt. Et eksempel er en stort anlagt langtids-

undersøgelse ved syv grund skoler i Berlin, som fandt sted i årene 

1992-98. Den har givet genklang i offentligheden, også i Danmark, 

men har på den anden side også været stærkt omdiskuteret i viden-

skabelige miljøer.

Man får et indtryk af den tyske undersøgelses karakter ved at læse 

den tilgrund liggende hypotese:

 ”At lære at spille et instrument, at musicere i ensembler og del-

tage i musikundervisning kan have en fordelagtig og fremmende 

indfl ydelse på børns kognitive (intellektuelle), kreative, æstetiske, 

musikalske, sociale og psykomotoriske færdigheder (evner), og des-

uden på motivationelle og emotionelle dispositioner som lære- og 

præstations beredskab, koncentration, engagement, selvstændig-

hed, tolerance og udholdenhed, fremmed- og selvkrtik, m.m.”

Det er ikke alt i denne tese, der er blevet bekræftet (den sociale 

virkning fremstår mest overbevisende). Man må da også spørge, 

i hvilken udstræk ning det overhovedet kan lade sig gøre med så 

mange ting blandet sammen. Men i brede dele af offentligheden er 

undersøgelsen blevet opfattet på den måde, at tesen er et resultat-

sammendrag. Måske er en paradoksal bivirk ning af undersøgelsen 

og den efterfølgende diskussion, at afstanden mellem den alminde-

lige og den videnskabelige forestilling om musikkens pædagogiske 

nyttevirkning er blevet øget. Og så er vi (næsten) tilbage ved det 

danske Østrigsgade-forsøg fra 1960’erne.

Af det kan man lære, at forestillingen om musikkens transfer-ef-

fekt og pædagogiske nyttevirkning fortsat er stærk, og at viljen til at 

bruge den som begrundelse for musik undervisning står uantastet. 

Men med den omtalte forskning in mente er der grund til at sige: 

Mute those claims. 

Man kan blive fanget på det ene ben den dag, man skal fremvise 

resultaterne. Hvad nu hvis de ikke lever op til forventningerne? Så 

er det mest logiske vel at høre op med den musikundervisning. Nej 

vel?! Men det er, fordi der fi ndes mere relevante begrundelser for 

musik undervisning, end at den giver bedre præstationer i matema-

tik, dansk og andre ”kernefag”. Det er imidlertid en anden historie. 

*

FREDE V. NIELSEN

Professor i musikpædagogik, Institut for Curriculumforskning, Dan-
marks Pædagogiske Universitet. Leder af projekter om musiklærer-
uddannelsen i Danmark, musikfagets didaktik og musikpædagogik-
kens videnskabsteori og metodologi.
 
Vil du læse mere om musikkens nyttevirkning?

•  Frede V. Nielsen: ’Musik og transfer: Hvad siger forskningen?’ i ’For 
skolen og for livet’, DPU’s Forlag, 2004.

•  H. Gembris et al. (red.): ’Macht Musik wirklich klüger? Musikali-
sches Lernen und Transfereffekte’. Augsburg: Wissner, 2003.

•  H.G. Bastian: ’Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeit-
studie an Berliner Grundschulen’. Schott, 2000 og ’Kinder optimal 
fördern – mit Musik’, Atlantis Musikbuch-Verlag, 2001.

PERSONLIG HJEMMESIDE          WWW.DPU.DK/OM/FVN
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Viden er ikke, hvad den har været. Eller rettere: Forholdene for pro-

duktion og bedømmelse af viden er nogle helt andre end tidligere. 

Universiteterne har ikke længere monopol på at producere og vur-

dere viden, og også på arbejdsmarkedet har forholdene for viden 

ændret sig. Arbejdet udføres ofte i teams på tværs af afdelinger, og 

viden cirkulerer derfor mellem alle medarbejdere. Det kræver, at de 

i højere grad end tidligere mestrer en bred vifte af kommunikative 

færdigheder, når forslag og beslutninger skal præsenteres, diskute-

res og vurderes.

På uddannelsesinstitutionerne er det imidlertid de traditionelle 

kommunikationsformer, der er i højsædet. Ikke mindst på universi-

teterne, hvor det, der tæller, er tekst. Uddannelsesinstitutionerne har 

ikke været gode nok til at følge med samfundets krav om alsidige 

kommunikative kompetencer, fortæller professor Brian Street fra 

King’s College i London, som for nylig lagde vejen forbi Danmarks 

Pædagogiske Universitet for at undervise et hold ph.d.-studerende 

i akademisk skrivning. 

Mod en ny kommunikationsorden
Brian Street er en af grundlæggerne af ‘New Literacy Studies’; en 

antropologisk tilgang til fænomenet skriftlighed. Han har i fl ere år 

forsket i skriftlighed på videregående uddannelser og støder gang 

på gang på en problematisk modsætning: “Mens uddannelsessyste-

met stadig underviser i gammeldags afkodning af tekst, boltrer ele-

verne sig i cyberspace, hvor de anvender et væld af udtryksformer i 

forskellige sammenhænge.”

Simpel tekstafkodning stemmer dårligt overens med begrebet ‘the 

New Communicative Order’, som ifølge Brian Street dækker over 

fremkomsten af mange nye måder at udtrykke sig og kommunikere 

på, for eksempel har vi i de senere år lært at ’google’. Især børn 

og unge udtrykker sig ikke kun mundtligt og skriftligt, men også 

kropsligt, visuelt og virtuelt på for eksempel computerkeyboards, 

webcams og i weblogs. 

Men universiteterne halter bagefter den nye kommunikationsor-

den og holder fast i, at der er én rigtig måde at kommunikere på, 

nemlig den akademiske skrivning. Det er i hvert fald idealet. Men 

Brian Streets forskning peger på, at der ikke fi ndes et sæt fælles 

skriveretningslinjer for, hvordan man skriver akademisk. Tværtimod 

oplever de studerende ofte, at en bestemt måde at skrive på gi-

ver topkarakter i et fag og bundkarakter i et andet. Desuden er det 

sjældent muligt for underviserne at beskrive, hvad der skaber en 

god akademisk tekst. Som en underviser udtaler: “Jeg ved, hvordan 

en god opgave ser ud, når jeg ser den, men jeg kan ikke forklare, 

hvordan man skriver den.”

 Den usikkerhed skaber forståeligt nok en vis forvirring hos de 

studerende: “Det sværeste er at fi nde ud af, hvordan jeg skal skrive i 

de forskellige fag. Det virker, som om alle undervisere vil have noget 

forskelligt.”

Den gode opgave
Men der må vel være konsensus om akademisk skrivning? Ifølge 

Brian Street er det tvivlsomt. Hvad der vurderes som en god aka-

demisk opgave, afhænger nemlig af de forskellige fags vidensfelter.

Hvert fag har sine primære vidensressourcer og måder at behandle 

og bedømme viden på – og også sine stride om, hvordan man som 

forsker genererer ny viden. Inden for antropologien er der eksem-

pelvis en gammel fejde om, om forskeren i felten må interagere 

med sine omgivelser, eller om han skal være en ’fl ue på væggen’. 

Tilgangen til viden har stor betydning for den akademiske formid-

ling. Men mange undervisere er ikke tilstrækkeligt bevidste omkring 

denne forskel, fordi de ofte sidder med én form for viden isoleret 

fra andre fag, fortæller Brian Street.

Efter hans opfattelse fi ndes der tre dimensioner af akademisk skriv-

ning, der hver især repræsenterer en bestemt holdning til, hvordan 

man underviser de studerende i at skrive akademisk:

•  Den første ser akademisk skrivning som et sæt faste skrive-
færdigheder med vægt på sproglige overfl adefænomener som 

stavning, tegnsætning, grammatik og kohæsion. Akademisk skriv-

ning er fi rkantet sagt noget, man lærer i universitetets skrivecenter.

•  Den anden dimension ser akademisk skrivning som et kultu-
relt anliggende. Tanken er, at et universitet har en bestemt kultur. 

For at skrive akademisk skal de studerende tilpasse sig universitets-

kulturen.

• Den tredje dimension ser akademisk skrivning som en social 
praksis. Her er der ikke tale om en fælles universitetskultur, men 

om mange forskellige områder og retninger på det enkelte universitet 

med hver deres måde at formidle på. Her tager den gode akademiske 

tekst højde for den fagspecifi kke viden og dens primære tekstgenrer.

Nye teknologier og ændrede arbejdsformer fordrer nye måder at kommunikere på, men universiteterne følger ikke 

med, og det volder problemer for de studerende. Asterisk har talt med professor Brian Street fra King’s College om, 

hvordan studerende og universiteter overkommer kommunikationskløften.

”De studerende oplever ofte, at en bestemt måde at skrive 
på giver topkarakter i et fag og bundkarakter i et andet.”

DEN GODE OPGAVE FINDES IKKE
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Hvis skyld er det?
Opfatter man akademisk skrivning som et sæt faste skrivefærdig-

heder, lægger man samtidig hovedansvaret over på de studerende. 

Det er som regel dem, der alene får skylden for en ‘dårlig’ tekst og 

ikke universitetet eller underviserne. Det skyldes en tendens hos 

underviserne til at se akademiske opgaver som én bestemt genre: 

 “Nogle undervisere mener, at en akademisk tekst altid skal skri-

ves i upersonlig stil med passivformer, abstrakter og uden brug af 

’jeg’. Men det er svært at forstå for de studerende, der er vant til 

at skulle udtrykke sig selv, når de skriver i et af de andre fag eller 

kurser, de følger.” 

Opfatter man derimod akademisk skrivning som et socialt og in-

stitutionelt anliggende, kan man vurdere teksten i forhold til den 

sammenhæng, den indgår i. Det bekræftes også af de internatio-

nale sammenligninger, Brian Street har foretaget som del af sin 

forskning: “Sammenligner du kvalitetsbestemmelserne for ph.d.-af-

handlinger på universiteterne i Stockholm, Cape Town og London, 

er det tydeligt, at du ikke kan fi nde ét sæt retningslinjer for den 

gode afhandling. Meget af det er skjult viden og varierer fra fag til 

fag. Det er forkert bare at tro, at det at skrive er at skrive er at skrive. 

Det afhænger af emnet og konteksten. Så svaret er, at den gode 

akademiske tekst er kontekstafhængig.” 

Hvad kan universitetet gøre?
Hvis ikke det er muligt at formulere fælles retningslinjer for god 

akademisk skrivning, hvad kan universiteterne så gøre for at hjælpe 

de studerende? Ifølge Brian Street er den største udfordring at 

bryde med ideen om, at det kun er de studerendes skyld. Akade-

misk skrivning er et institutionelt anliggende, som involverer hele 

universitetet. 

 Dernæst skal underviserne blive mere bevidste om forholdet 

mellem viden og formidling og acceptere, at forskellige typer viden 

fordrer forskellige genrer. På den måde kan skriftligheden og op-

gaveskrivningen placeres som element i en større kommunikativ 

praksis.

 Men det er også muligt at sætte ind i hverdagen: “Helt konkret 

er det vigtigt at afholde kurser, hvor både studerende og undervi-

sere kan diskutere de mange forskellige kommunikative færdig-

heder. Når jeg afholder den type kurser, prøver jeg aldrig at tvinge 

deltagerne til at skrive på en bestemt måde, men derimod at få 

dem til at se den større sammenhæng. Jeg kunne for eksempel 

opfordre underviserne til at undersøge, hvad der sker, hvis de giver 

de studerende lov til at skrive med en mere aktiv stemme i en 

geografi opgave.”

Når Brian Street afholder sine kurser, er det uden fem fi ffi ge råd:

“Jeg ville aldrig lave en guide for underviserne. Det handler i stedet 

om at åbne deres sind for den her slags teorier og måde at arbejde 

på. Jeg har stor tiltro til deres akademiske viden og dømmekraft 

og til, at de anvender det bedst muligt på deres eget fag. En af 

mine kollegaer i London har et kursus, der hedder ‘Writing across 

disciplines’, og det er lige præcis, hvad det går ud på: Undervisere 

fra forskellige fag mødes og taler om akademisk skrivning og ser 

forskellene fra fag til fag.” 

I sin forskning oplever Brian Street, at de studerende i højere grad 

end underviserne er bevidste om forskellen. Når de deltager på 

kurserne, har de derfor især brug for et teoretisk grundlag. Det 

skyldes, at de sammensætter deres uddannelser af kurser på for-

skellige fag og bevæger sig frem og tilbage mellem forskellige vi-

densfelter. I fremtiden er det oplagt, at endnu fl ere studerende ikke 

bare vil kombinere fag, men også tage hele uddannelser på tværs 

af landegrænser. Det er en udfordring, der kalder på en forståelse 

af skriftlighed som en social og institutionel praksis. For i den nye 

kommunikationsorden fi ndes den gode opgave ikke. I hvert fald 

ikke i en guidebog for akademisk skrivning. *
Af Jakob Haahr-Pedersen, jahp@dpu.dk og 
Camilla Mehlsen, cme@dpu.dk

”Sammenligner du kvalitetsbestemmelserne for ph.d.-afhand-
linger på universiteterne, kan du ikke fi nde ét sæt retnings-
linjer for den gode afhandling.”

BRIAN STEET

Antropolog og professor i sprog i uddannelse 
på King’s College i London. Anses for en af 
de førende forskere inden for literacy-forsk-
ningen. Forfatter til en lang række bøger om 
literacy, bl.a. ‘Literacy in Theory and Practice’ 
(1985) og ‘Social Litteracies’ (1995).

HVAD ER LITERACY?

Det danske sprog har endnu til gode at få et ord for det engel-
ske ‘literacy’. Ordet kommer af det græske litera (bogstaver) 
og dækker over det at kunne konsumere og producere tegn 
(f.eks. bogstaver og ikoner) og kunne handle ud fra tegnlæs-
ningen. Begrebet bliver stadig mere aktuelt, i takt med at nye 
medier fordrer nye og forandrede læsetilgange, og at PISA-un-
dersøgelserne gang på gang viser, at antallet af dårlige læsere 
er alarmerende højt.
 Begrebet literacy har en lang historie og også forskellige 
betydninger. Før 1970’erne blev ordet især brugt i sin nega-
tive betydning: illiteracy (analfabetisme) i diskussioner om, 
hvorvidt en forøgelse af literacy i 3. verdenslande ville føre 
til økonomisk vækst. Siden starten af 90’erne har en række 
literacy-forskere særlig inden for etnografi en og antropologien 
anvendt betegnelsen ’New Literacy Studies’ for at markere et 
fokus på literacy som en social praksis til forskel fra et tradi-
tionelt fokus på literacy som tilegnelse af færdigheder. Brian 
Streets ‘Literacy in Theory and Practice’ fra 1985 anses for at 
være et centralt værk i New Literacy Studies.

KILDER      WWW.LITERACIES.NET & WWW.WIKIPEDIA.ORG
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Bogen belyser, hvordan der i børnehaven lægges for-
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Læring starter med en irritation og i visse tilfælde en fornemmelse 

i maven. Irritationen først: Når den måde, vi er vant til at tænke, 

handle og føle på, ikke længere slår til i situationen, forstyrrer det 

vores løbende omgang med verden. Det kan få os til at kaste os 

ud i eksperimenter og udforskning. Og det er vores brændstof til at 

lære nye ting. Den pointe kommer fra den amerikanske pragmati-

ske fi losof John Dewey.

Følelsen i maven er en mere privat erfaring, og den er gjort af Bente 

Elkjær, som er professor i læring i arbejdslivet ved Learning Lab 

Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet. Det er nemlig for-

nemmelsen i maven, der har sat Bente Elkjær i gang med at studere 

John Deweys fi losofi  og læringsteori. Det har nu resulteret i bogen 

’Når læring går på arbejde’ med undertitlen ’et pragmatisk blik på 

læring i arbejdslivet’.

 ”Jeg er ikke fi losof, men jeg interesserer mig for læring på arbej-

det, og jeg havde en ’gut-feeling’ af, at Dewey kunne bruges til at 

kvalifi cere hele tænkningen om praksislæring.”

Irritationen kender Bente Elkjær også til: Hun irriteres over, at der er 

en tendens til at betragte læring i arbejdslivet med de samme briller, 

som man ser på læring i skolen med. På den måde overser man 

de forhold, der gør læring i arbejdslivet til noget specielt og mister 

evnen til at forklare, hvordan organisationer lærer. Men John Dewey 

har hjulpet Bente Elkjær med at komme ud over den hurdle. 

DET DOBBELTE DEWEY-BLIK

For Dewey er læring i skolen kun en blandt fl ere måder at lære 

på. Som mennesker er vi kendetegnet ved, at vi løbende gør os 

erfaringer med verden og ikke mindst erfaringer om, at der er visse 

problemer, vi ikke er i stand til at løse. Heldigvis lader vi os ikke altid 

slå ud af den erfaring. I stedet begynder vi af og til at tænke over, 

hvad der kan være gået galt og eksperimentere med løsninger. I 

tankearbejdet forsøger vi at forbinde vores hidtidige erfaringer med 

de mål, vi forsøger at opnå i fremtiden. Sådan får vi etableret begre-

ber, der kan hjælpe os med at forstå verden. Vi skaber viden. Denne 

beskrivelse af læring gælder i klasselokalet, men den gør samtidig 

læring til noget meget bredere. En stor del af vores omgang med 

Det starter med en irritation
I EN NY BOG STUDERER DPU-PROFESSOR BENTE ELKJÆR ORGANISATORISK LÆRING GENNEM DEN AMERI-

KANSKE PRAGMATISKE FILOSOF JOHN DEWEYS BRILLER. PÅ DEN MÅDE OPDAGER HUN, HVORDAN ORGANI-

SATORISK LÆRING OPSTÅR, NÅR FORSKELLIGE FORTÆLLINGER STØDER SAMMEN.
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verden, og dermed også vores arbejdsliv, kan være præget af læring 

i takt med, at vi eksperimenterer og tænker for at fi nde ny viden og 

nye begreber til at nå vores mål. 

Men hvis individer lærer ved at have et problem og søge en løsning, 

hvordan lærer organisationer så? For Bente Elkjær ligger svaret i at 

se på de begreber og fortællinger, vi bruger til at handle ud fra. Hver 

gang vi handler, ligger der ifølge Bente Elkjær en bestemt fortælling 

bag. Disse begreber og fortællinger tilhører ikke individet, men er en 

del af den kollektive kultur, individet er indlejret i. De er fælles. 

Bente Elkjær retter i sin bog et dobbeltblik imod læring. Den foregår 

ikke kun i individet, ligesom det ikke kun er kulturen, der udvikler sig. 

Det er et gensidigt samspil mellem et individ og dets omgivelser. 

På samme måde rummer en organisation forskellige begreber og 

fortællinger, som ikke er individernes private ejendom, men som på 

den anden side heller ikke omfatter alle medlemmer af organisa-

tionen. Faktisk vil disse fortællinger ofte støde sammen, og i disse 

konfl ikter fi nder man et potentiale for læring.

ORGANISATIONER LÆRER AF KONFLIKTER

Der er stor forskel på, at et individ i en organisation lærer, og at 

organisationen lærer. Et eksempel er en organisation, der skal have 

håndteret en påtrængende opgave, men ingen ved, hvor ansvaret 

skal placeres. Måske lander opgaven på Jens Jensens bord, og han 

bruger en rum tid på at løbe rundt og fi nde ud af, hvilke mennesker 

der skal involveres med hvilke bidrag, for at opgaven kan løses. Hvis 

det lykkes, har han forhåbentlig lært det til næste gang. Men det er 

ikke det samme, som at organisationen har lært det. Så hvad sker 

der næste gang, en tilsvarende opgave kommer dumpende? Måske 

har organisationen forandret sig rundt om hr. Jensen, så hans selv-

udviklede løsning ikke længere duer. ”Det er ikke nok, at individet 

lærer noget. Organisationen er nødt til at udvikle sig sammen med 

individerne,” siger Bente Elkjær.

 Desværre glemmer man ofte dobbeltblikket og fokuserer ude-

lukkende på individernes læring, når man skal udvikle en organisa-

tion, konstaterer Bente Elkjær. ”En intervention i organisationen vil 

meget ofte være fokuseret på individet uden at tænke på, hvordan 

man får organisationen gearet til at lære. For eksempel hvis en virk-

somhed har røde tal på bundlinjen. Så tænker man tit, at det må 

være noget med, at arbejderne ikke er effektive nok. I stedet for at 

se på, om det kan skyldes den måde, man har organiseret arbejdet 

på, hvordan man udfører det, og hvem der udfører det. Hvis man 

hele tiden bevarer dobbeltblikket, ser man medarbejdere og ledere 

på den ene side og organisation og arbejde på den anden side som 

det, der konstituerer hinanden. Så vil man ikke bare kaste kroner 

efter videreuddannelse, men se på, hvordan det passer ind i organi-

sationen.”

I de fl este organisationer vil der allerede fi ndes fl ere fælles fortæl-

linger og begreber for, hvordan man håndterer en opgave, og de 

kan nemt komme i konfl ikt med hinanden. For eksempel har Bente 

Elkjær studeret en organisation, hvor der var to forskellige fortæl-

linger om, hvordan man bedst griber en organisationsudviklingspro-

ces an. Den ene fortælling handler om, at det er nødvendigt med 

styrede processer. Den anden fortælling handler om, at man lader 

”Det er ikke nok, at individet 
lærer noget. Organisationen er 
nødt til at udvikle sig sammen 
med individerne.”
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organisationen udvikle sig ved, at ideer kommer op nedefra. Derved 

sikrer man engagementet i organisationens udvikling. Det lyder som 

en ret håbløs situation, men den slags modstridende fortællinger 

er efter Bente Elkjærs opfattelse helt almindelige i organisationer, 

og der ligger et stort læringspotentiale i at lade dem komme op til 

overfl aden. Det sker dog kun, hvis organisationen har en kultur, hvor 

meningsforskelle er tilladte, og at der ikke bliver set skævt til dem, 

der tænker anderledes.

 ”Man kan arbejde med de forskellige fortællinger og se på, om 

de behøver udelukke hinanden, eller om de kan virke sammen,” 

siger Bente Elkjær. ”Ofte vil man sende nogle folk på projektleder-

kursus. De kommer så tilbage med deres fi ne diplomer, men man 

tænker ikke på, at organisationer af og til udvikler sig på måder, der 

ikke lader sig styre, uden at energien mistes. Det løser man kun ved 

at konfrontere sig med, at organisationsudvikling også foregår som 

hundrede blomster, der blomstrer, og ved at tage stilling til, om man 

gerne vil undgå det.”

DE BESVÆRLIGE MØDER

Desværre har organisationer i dag en tendens til at lukke af for 

denne læring, mener Bente Elkjær, fordi de undertrykker konfl ik-

terne. Det kan for eksempel ske, hvis ledelsen vælger at udstikke en 

vision og en mission.

 ”Hvis den fælles mission betyder, at der ikke må være uenig-

heder og konfl ikter, og man ikke kan få øje på dem i visionens 

eller missionens hellige navn, fi ndes der nok masser af læring, men 

det bliver ikke organisatorisk læring. Der bliver ikke anledning til, at 

man kan justere og udvikle, fordi visionen undertrykker konfl ikter. 

Rumle Hammerich har sagt, at vi bliver skabt af besværlige møder. 

Hvis vi bare eliminerer modstand, fi nder den lige og rationelle vej 

til projektudvikling og lukker af for spændinger og for de forskellige 

fortællinger om det samme, så lukker vi også af for organisatorisk 

læring.”

 Hvis du hører til dem, der går rundt og er irriteret over, at virksom-

heder formulerer visions- og missions-statements – og har som mål 

at få dem til at holde op – er det brændstof til at lære noget nyt. *
Af Torben Clausen, toc@dpu.dk

ORGANISATORISK LÆRING

BENTE ELKJÆR

Professor ved Learning Lab Denmark, DPU. 
Forsker i læring i relation til virksomheder og 
arbejdsliv. Leder af DPU’s første forskerskole, 
Doctoral School of Organisational Learning, 
DOCSOL, og chefredaktør af tidsskriftet Ma-
nagement Learning sammen med professor 
Russ Vince fra University of Hull. Har netop 
udgivet bogen ’Når læring går på arbejde’.

PERSONLIG HJEMMESIDE       WWW.DPU.DK/OM/ELKJAER

”Hvis den fælles mission betyder, at der ikke må være 
uenigheder og konfl ikter, fi ndes der nok masser af læ-
ring, men det bliver ikke organisatorisk læring.”
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SOCIALPÆDAGOGIK

Bent Madsen

Samfundets modernisering har skabt en øget polari-

sering mellem de ’normale’ og dem, der er udenfor. 

Denne bog giver en grundig indføring i det social-

pædagogiske område, der bygger på et ønske om 

aktivt at integrere og inkludere alle mennesker i fæl-

lesskaber.

HANS REITZELS FORLAG

TANKENS BIOLOGI

Vilayanur Ramachandran

Én af verdens førende inden for neurovidenskab 

fremlægger her en nøgle til den menneskelige be-

vidsthed. Med studier af hjernen og dens afvigelser 

åbner forfatteren op for en ny forståelse af, hvordan 

hjernen fungerer – og dermed en ny forståelse af 

vort liv.   

P. HAASE & SØNS FORLAG

HVIS DIN NABO VAR EN BIL

Henrik Dahl

Sociologen Henrik Dahls bog om livsstil – og de små, 

men vigtige forskelle mellem danskerne – fra 1997 

er nu tilbage i en ny udgave med opdateret tekst. 

AKADEMISK FORLAG

DRENGELIV

Svein Ole Sataøen

Sataøen tegner et nuanceret billede af de udfordrin-

ger, glade øjeblikke og vanskeligheder, drenge møder 

i opvæksten. Bogen giver et fagligt bidrag til forældre 

og fagfolk i arbejdet med at rekonstruere maskulini-

teten og det at være dreng.

AKADEMISK FORLAG

UNDERVISNING AF ELEVER 
MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

Ole Kyed, Mogens Jansen og Kirsten Baltzer (red.)

Elever med særlige forudsætninger er både alminde-

lige elever og har anderledes behov. Hvordan beva-

rer de et forpligtende tilhørsforhold til fællesskabet, 

samtidig med at de udfordres fagligt? Bogen belyser 

undervisningen af disse elever og eksemplifi cerer, 

hvordan undervisningsdifferentiering kan praktiseres.

KROGHS FORLAG

DISKURS

David Howarth

Diskurs og diskursanalyse har i stigende grad bidt sig 

fast som begreb og metode i samfundsvidenskab og 

humaniora. Bogen giver en introduktion til de forskel-

lige teoretiske positioner inden for feltet og diskuterer 

diskursteoriens anvendelighed i empirisk arbejde. 

HANS REITZELS FORLAG

GYLDENDALS PSYKOLOGIHÅNDBOG

Lene Hauge og Mogens Brørup (red.)

Bogen er en indføring i alle psykologiens områder og 

spænder derfor bredt med artikler om bl.a. familiens 

psykologi, ungdom og identitet, parforhold, kommu-

nikation, depression og den tredje alder. 

GYLDENDALS FORLAG

KLINISK BØRNEPSYKOLOGI

Anders Broberg, Kjerstin Almqvist og Tomas Tjus

Bogen belyser, hvordan børns psykiske udvikling sker 

i et samspil mellem barnets medfødte egenskaber 

og det omgivende miljøs reaktioner på barnets ud-

tryksmåder. 

HANS REITZELS FORLAG

DEN OFFENTLIGE EKSPERT

Jakob Arnoldi

Ud fra hvilke kriterier og med hvilke konsekvenser 

udvælger journalister ekspertkilder? Bogen argumen-

terer, at journalisters valg afspejler og reproducerer 

konventioner om, hvilke personer og typer af viden 

der har særlig legitimitet og autoritet.  

FORLAGET SAMFUNDSLITTERATUR

LOKALE LIV FJERNE FORBINDELSER

Gilliam, Olwig og Valentin (red.)

I en globaliseret verden med befolkninger i bevægel-

se sammenfl ettes de lokale mønstre i stadig højere 

grad med tråde fra fjernere egne. Bogen præsenterer 

en række antropologiske studier af børn og unge, der 

på forskellig vis er berørt af migration.

HANS REITZELS FORLAG

NÅR LIVET RISLER

Niels Jægerum

Forfatteren belyser spændingsfeltet mellem trangen 

til sikkerhed og lysten til det risikable og eksperimen-

terende i børne-/ungdomslivet. Inklusiv cd.

DAFOLO FORLAG

MILJØTERAPI MED BØRN OG UNGE

Lars Rasborg

Når et omsorgssvigtet barn anbringes uden for hjem-

met, vil det forsøge at beskytte sig selv og ofte også 

berede sig til kamp eller overtilpasse sig. Pædago-

giske metoder har svært ved at slå til over for bar-

nets strategier. Derfor er interessen for miljøterapi 

stigende. Bogen beskriver udviklingspsykologiske og 

miljøterapeutiske tankegange og metoder. 

AKADEMISK FORLAG

FAMILIEN – PLUS ÉN

Håkon Hårtveit og Per Jensen

I 2003 blev 15.763 ægteskaber i Danmark opløst. 

Flere kommuner gør nu en ekstra indsats for familier 

med parforholdsproblemer i håbet om at bremse 

udviklingen. Denne bog om familieterapi og -teori 

leverer en teoretisk fremstilling af familieperspektivet 

såvel som et rigt antal af eksempler, korte historier 

og illustrationer. 

FORLAGET KLIM

CLASSROOM BEHAVIOUR

Bill Rogers

Ofte mangler lærere redskaber til at håndtere uro og 

manglende disciplin i klasselokalet. Denne guide un-

dersøger de nødvendige relationer mellem effektiv 

undervisning, klasse- eller adfærdsledelse, disciplin 

og kollegial støtte. 

DAFOLO FORLAG

KONSEKVENSPÆDAGOGIK

Jens Bay

Ophavsmanden til konsekvenspædagogikken rejser 

her en kritisk diskussion af, hvad pædagogik bør 

være. Jens Bay gør op med tanken om, at sociale 

problemer skal løses gennem psykologisk behand-

ling med klientgørelse af børn og unge til følge.

BORGENS FORLAG

BØRNEHAVEN GØR EN FORSKEL

Charlotte Palludan 

I børnehaven lægges kimen til den videre færden 

i uddannelsessystemet. Trods pædagogers vilje til 

at se og høre alle børn er børns muligheder ulige. 

Analyserne bygger på et feltstudie af børn og pæda-

gogers interaktion. 

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG

HVAD ER VIDENSKABSTEORI

Søren Harnow Klausen

Videnskaben bliver stadig mere specialiseret og 

uoverskuelig. Og den gennemsyrer hele vores tilvæ-

relse. Denne bog tager fat i nutidens videnskabelige 

teorier og fokuserer på, hvordan videnskab faktisk 

praktiseres.

AKADEMISK FORLAG

NEDSLAG I BØRNELITTERATURFORSKNINGEN 6

Anette Øster m.fl .

Den sjette artikelsamling i Center for Børnelittera-

turs skriftserie med artikler om bl.a. kvalitetskriterier 

i nyere børnelitteratur og H.C. Andersens eventyr på 

engelsk.

ROSKILDE UNIVERSITETSFORLAG
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