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� leder

ledning

* Det er ikke vanskeligt at finde en fællesnævner for, hvad der 

foregår i tiden. Informationer bliver overført fra en situation til en 

anden. Overførslen er en ledning; og der er noget fascinerende, 

ligefrem magisk over en ledning, som kan gå om hjørner og være 

en bølge i rummet.

 Problemet har hidtil været, at ledningers materialitet har ydet 

modstand, så noget går tabt undervejs og bliver til fri energi.  

Overførsel kræver energi, men opfindelsen af superledere lover, 

at der er lys for enden af tunnellen, thi den behøver slet ikke 

være der! I overført betydning er det, superledere kan, nemlig at 

de kan nedlægge hierarkiet og lede i al mangfoldighed. Inden for 

managementfilosofien kalder man ganske vist ledning for ledelse 

– men alligevel. Det er jo det danske sprog, der har problemer med 

endelserne, ikke sandt?

 At der overføres fra situation til situation, er hjørnestenen 

i pædagogikkens anliggende. Og det er en del af anlægget, at 

der netop er modstand på. Megen populærlitteratur vidner om, 

at mange har ganske svært ved at lede sig selv, men må have fat 

i en overførselsenergi, således at der ikke tabes, men vindes. Her 

er det, pædagogikken kommer ind som en praksis, der har været 

trænet siden tidernes morgen. 

 Én periodes pædagoger kunne endda ligefrem sammenlignes 

med tankpassere. Nu er de mestendels vejledere og føler en tæt-

tere tilknytning til managementfilosofien, der har genformuleret 

pædagogikken i en mere erhvervsrettet jargon. To felter med 

forskellig oprindelse konvergerer; men verden har det med at 

tilgodese de udvalgte, og de er netop udvalgte med henblik på at 

sikre fortiden i fremtiden. For educatorerne medfører situationen, 

at de er henviste til at tænke deres faglighed som ledelse i en 

eller anden form. Men superledere sætter vi nok ikke vores lid til 

– foreløbig.

 Samtidens pædagogiske strømninger stammer fra voksen- 

undervisningen. Derfor lyder ’human resource management’ mere 

sexet end ’vom Kinde aus’. Hvorom alting er, handler det stadig 

om ledning, om at “gelejde”, om at være guide med et gelænder. 

De metaforer, man gelejder sig ved, er alt andet end uskyldige, 

og de kan kun fattes i deres konkrete kontekster. Men det er 

dog påfaldende at  guidening, mentoring, tutoring og frem for alt 

coaching nyder fremme.

 

Danmarks Pædagogiske Universitet er båret af en idé om en vej-

ledningsorienteret didaktik – til forskel fra universiteter, som er 

båret af en opgaveorienteret, projektorienteret eller problem- 

 orienteret didaktik. Derfor er det selvfølgelig interessant at følge 

med i, hvorledes den hæderkronede vejledning har fundet nye 

udtryksformer i takt med tiden.

 Den enkelte person er udgangspunktet for lærdomstilegnel-

sen, men der er jo en verden til forskel på, om disse enkelte 

beskrives som tilhørere, som medspillere, som partnere – eller 

som personskaber. Og så er der følgelig også forskel på den 

vejledning, som tjener dem. Under alle omstændigheder er der 

tale om ledelse. Men der er forskel på at vejlede en anden som 

rådgiver, som terapeut, som coach – ja og så som ledning. Det 

handler nemlig om videnspositionen; og netop ikke om “hvad 

syn’s du lissom selv?”. 

 Rådgiveren hedder nu om dage en mentor. Vedkommende 

“rådgiver” ikke ud fra en almen viden, men i spillet mellem ved-

kommendes viden og vedkommendes viden om din situation 

og dermed berettigede adkomst til at gelejde dig som en anden 

storesøskende, som kender dine mål, nemlig at blive som dem. 

Terapeuten forsøger at gøre en eksemplarisk viden gældende, 

som du er en del af. Og coachen ved ingenting, men er optaget 

af at stille de rigtige spørgsmål, fordi ingen jo i øvrigt ved noget. 

Lederen derimod initierer en mesterlæring, fordi vedkommende 

formodes at vide. Her er overførslen i psykoanalytisk forstand en 

overføring. Der vides noget forskelligt, og der formodes noget 

forskelligt. Det er selve modstandens tilstedeværelse, der er 

afgørende. 

 Gud nåde og trøste os for den dag, vi begynder at holde 

superlederen uden modstand for ideal. 

AF REKTOR lARS-HENRIK ScHMIDT ”Der er forskel på at vejlede en 
anden som rådgiver, som terapeut, 
som coach – ja og så som ledning. 
Det handler nemlig om videns-
positionen; og netop ikke om ’hvad 
syn’s du lissom selv?”
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“På Oxford og Harvard er de meget opmærksomme på, at deres kandidater tegner universitetet 
udadtil, og at de får den bedst tænkelige start på arbejdsmarkedet.”
FORSKNINGSASSISTENT HEllE plAUbORG I ARTIKlEN ‘HARVARD OG OXFORD: ET KIG GENNEM NØGlEHUllET’ S. 6-9 

OPRØRET MOD
SKRIVEBORDSPÆDAGOGEN26

Hvem drømmer ikke om at skyde genvej til verdensklasse og opnå den samme status som 
Oxford og Harvard? Ny bog går tæt på de to prestigeuniversiteters magt og indflydelse.

Verdens ældste pædagogiske princip – efterligningen – har fået comeback. Interview 
med Vibe Aarkrog og Klaus Nielsen om mesterlæren, der skal rette op på årtiers 
akademisering af uddannelserne.

Stadig flere virksomheder arbejder strategisk med at etablere uformelle fællesskaber for 
medarbejdere. Hvorfor? Asterisk har mødt praksisfællesskabets ophavsmand, Etienne 
Wenger, for at høre om deltagelse på arbejdspladsen.

Teori og praksis er som salt og peber og som ketchup og sennep. Uadskillelige.  
Og dog. Tiltroen til praktisk sans er i vækst, mens den teoretiske fornuft møder skepsis. 
Hans Siggaard Jensen og Rasmus Willig advarer mod, at vi forlader os på praksis. 

Fusionsdebatten vidner om, at politikere og forskere er to vidt forskellige lejre. Internationalt 
netværksprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet forsøger at få akademikere og 
politiske aktører til at tale sammen.

Nutidens jagt efter sikker viden er gammel vin på nye flasker: Det er den samme realisme-
fetichisme, som professor Knud Grue-Sørensen kæmpede imod i de sene 1960’ere, da 
han fik navnet ”skrivebordspædagog”. Kommentar af Alexander von Oettingen.

Nyuddannede skolelærere i natur/teknik mister hurtigt troen på sig selv. Blandt for-
klaringerne er dårlige faciliteter og manglende opbakning på skolerne, viser undersøgelse 
fra DPU. Interview med Annemarie Møller Andersen og Jens Jacob Ellebæk.
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Du kan vælge imellem fire masteruddannelser og en lang række mastermoduler.

læs mere på www.dpu.dk/master
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cENTER FOR bØRNElITTERATUR 
FÅR Ny lEDER
Efter to år som konstitueret leder tiltrådte Nina christensen 1. 

august 2006 som leder af center for Børnelitteratur (cFB). Nina 

christensen efterfølger dermed Torben Weinreich, der stoppede 

som leder af helbredsmæssige årsager i 2004, men fortsat var 

professor ved centeret frem til 2005. Med Nina christensen får 

center for Børnelitteratur en leder, som har været ansat på cFB 

siden oprettelsen i 1998. center for Børnelitteratur har status af 

en særlig forskningsenhed under DPU, og driver forskning og 

varetager formidlingsopgaver og dokumentation inden for sit 

område. centeret har en betydningsfuld plads i den interna-

tionale børnelitteraturforskning, som et af de få forskningscentre 

inden for feltet.

 Læs mere her: www.cfb.dk

DpU FÅR clEARINGHOUSE 
Danmarks Pædagogiske Universitet slår i efteråret 2006 dørene 

op for en nyskabelse i dansk uddannelsestænkning: et clearing-

house for uddannelsesforskning. Den nye institution skal hjælpe 

politikere, praktikere og planlæggere med at søge relevant viden. 

Spørgsmål som ‘hvilke metoder virker godt i uddannelse?’, og 

’hvilke uddannelsespolitikker har vist sig succesfulde?”, bliver 

centrale for det nye danske clearinghouse. Forberedelserne til 

institutionen gik i gang 1. marts 2006 på DPU ved en konference 

arrangeret af Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. 

Siden da har en arbejdsgruppe udviklet rammer og metoder. 

 Læs mere her: www.dpu.dk/clearinghouse

7,9 MIO. KR. TIl MObbEFORSKNING 
En tværfaglig forskergruppe på Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet skal de næste fire år gennemføre det første store samlede 

mobbeforskningsprojekt i Danmark. Projektet under ledelse 

af professor Dorte Marie Søndergaard skal udvikle teori om, 

hvorfor og hvordan mobning opstår. Det gælder for eksempel, 

hvad mobiltelefoner, internet, film og computerspil betyder for 

mobningens form og indhold. TrygFondens store bevilling sikrer, 

at forskergruppen, kan gennemføre, hvad der bliver det største 

tværfaglige projekt om mobning i Skandinavien til dato.

pORNOGRAFI I NORDEN

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger de unge pornografi 

i deres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsfor-

ståelser? centrale kønsforskere fra hele Norden har med et nyt 

nordisk forskningsprojekt arbejdet med dette felt i 2004-2006 

ved bl.a. at undersøge nordiske teenageres forbrug, erfaringer 

med og holdninger til pornografi. Herunder at skabe indblik i, 

hvad den øgede mængde af pornografi betyder i forhold til 

de unges egen kønsforståelse. Fra DPU har adjunkt og ph.d. 

Niels Ulrik Sørensen, center for Ungdomsforskning, Learning 

Lab Denmark, deltaget med et kvalitativt studie. Slutrapporten 

’Unge, køn og pornografi’ i Norden er nu udkommet og giver en 

samlet fremstilling af studiernes design, metoder og resultater, og 

forskningsprojektets mest centrale konklusioner præsenteres.

 Læs mere her:  www.nikk.uio.no/forskning/ 
nikk/pornografisering

KONFRONTATION OM SUNDHED 
I den kommende tid tester en gruppe gymnasieelever et nyt 

læringsspil, der skal øge deres interesse for naturvidenskab – og 

gøre dem i stand til at træffe mere kvalificerede beslutninger 

om kost og sundhed. Læringsspillet ‘Konfrontation’ er udviklet 

af center for Læringsspil ved Learning Lab Denmark, Danmarks 

Pædagogiske Universitet, på initiativ af Landbrugsraadet. “Unge 

mennesker bliver dagligt præsenteret for en masse information 

i medierne, i reklamer og på nettet om, hvilken mad de bør 

spise. Hvis de tager alle oplysningerne for gode varer, når de 

spiller spillet, taber de. De skal lære at forholde sig kildekritisk til 

de oplysninger og argumenter, de præsenteres for. Det hjælper 

Konfrontation dem til,” siger spiludvikler Lars Vilhelmsen fra 

Learning Lab Denmark.

 Læs mere her: www.lld.dpu.dk

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

Nina christensen Foro: iStockphoto

Foto: iStockphoto

kort nyt
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HarVard oG oXFord:
et kiG GenneM nØGleHUllet

HVEM DRØMMER IKKE OM AT SKYDE GENVEJ TIL VERDENSKLASSE OG 
OPNå DEN SAMME STATUS SOM OXFORD OG HARVARD? NY BOG GåR TÆT 
På DE TO PRESTIGEUNIVERSITETERS MAGT OG INDFLYDELSE.

 Tilsammen er de mere end 1.200 år gamle. De indgyder 

respekt, beundring og misundelse. University of Oxford og 

Harvard University hører til den mest eksklusive liga af prestige-

universiteter. På de fleste internationale ranglister ligger Harvard 

nummer 1 og Oxford nummer 3-5. Men hvad gør Harvard og 

Oxford rigtigt, siden de kan tiltrække de klogeste hoveder fra 

hele verden? Befinder de sig i en klasse for sig, eller kan de 

noget, som danske universiteter og studerende kan lære af? 

 Asterisk har mødt Helle Plauborg, forskningsassistent ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet og udviklingskonsulent ved 

KLEO/cVU København & Nordsjælland. Sammen med Lise 

Aagaard Rasmussen og Simon Anthony Rolls har hun skrevet 

bogen ’Billeder på normativ autoritet – en undersøgelse af 

prestigeuniversiteters indflydelse, som netop er udkommet. I 

forbindelse med udarbejdelsen af bogen besøgte de tre forfat-

tere Oxford og Harvard og interviewede en række forskere og 

studerende.

pASSE, plEJE OG pRESSE

På Oxford og Harvard findes der sandsynligvis kommende 

ministre, præsidenter og nobelpristagere blandt de studerende. 

Institutionernes ’human resources’ fejler med andre ord ikke 

noget. Men hvordan er pædagogikken? Helle Plauborg blev 

overrasket over, hvor dygtige Harvard og Oxford er til at kombi-

nere skyhøje krav med udstrakt støtte.

 ”De er gode til at passe, pleje – og presse deres studerende. 

De studerende fortalte os, at miljøet var hårdt og konkur-

rencepræget, og de skulle hele tiden yde deres bedste. Og 

ofte var det alligevel ikke nok. Men samtidig er man på de to 

universiteter gode til at fortælle de studerende, at de er særligt 

udvalgte, og at de studerer et helt specielt sted,” siger Helle 

Plauborg, der bemærkede, at høje krav kombineres med en 

udstrakt personlig betjening af de studerende.

 Det giver nemlig point på universitetsranglisterne, at de 

studerende gennemfører til tiden. På Harvard har de derfor en 

skare af vejledere og psykologer ansat til at rådgive om karriere-

valg og hjælpe studerende, der er gået i stå med studierne. 

 ”På Oxford har man en personlig tutor, der holder øje og 

uddeler advarsler, hvis man ikke afleverer sine opgaver til tiden. 

Det er mit indtryk, at det, at der bliver holdt øje med de stude-

rende, fører til en slags selvregulering, og det er derfor yderst 

sjældent, at det får egentlige konsekvenser. På Københavns 

Universitet, DPU og senest RUc, hvor jeg har læst, har jeg ikke 

oplevet den samme fokuserede opmærksomhed. Man er en 

anonym del af en uddannelse,” siger Helle Plauborg, der ikke 

mødte nogen studerende, der efterlyste mere tid til refleksion 

og derfor gerne ville overskride den normerede studietid.

 ”De studerende, vi talte med, som ønskede mere tid, gjorde 

det, fordi de gerne ville være mere sammen med kærester eller 

dyrke deres fritidsinteresser”.

Ø-FORNEMMElSE

Også når det gælder institutionaliseringen af studerende, skiller 

Oxford og Harvard sig ud i forhold til danske uddannelsessteder. 

Begge steder bor de studerende på universitetsområdet, og 

dermed danner universiteterne rammen om en stor del af de 

studerendes faglige og sociale liv – og det er et liv, som er styret 

af strikse normer og en række oldgamle traditioner.

 På Oxford går nye studerende for eksempel rundt i Oxford 

by og reciterer nøje indstuderede latinske remser iført deres 

sorte kapper. De studerende har dagligt mulighed for at indtage 

deres aftensmåltid – naturligvis iført kappen – til højbords sam-

men med universitetets professorer. Folk, der har set Harry 

Potter (som i øvrigt er optaget on location i Oxford), vil nikke 

genkendende til situationen.

 Helle Plauborg siger, at hun ikke mødte nogen, hverken 

studerende eller undervisere, der kunne forklare, hvorfor 

traditionerne fortsat blev vedligeholdt.

 ”De studerende gjorde en del grin med ritualerne, fordi de 

syntes, det var for meget skuespil. En af de studerende sagde, 

at han havde en slags island-feeling af at læse på universitetet, 

fordi han følte sig afsondret fra verden uden for universitetets 

mure. En anden fortalte, at institutionaliseringen var så voldsom, 

at han følte sig immersed, neddyppet, i universitetet. Der er kun 

én korrekt måde at være på, og den er man tvunget til at følge 

for at holde det ud.”

UDSTRAKT OpMÆRKSOMHED 

Pædagogikken på University of Oxford er baseret på idéen om 

liberal education, det vil sig en dannelsestænkning udsprunget 

af oplysningstidens idealer. Undervisningen af undergraduates 

på Oxford er en blanding af forelæsninger og tutorials,  

Illustration: Kresten Lindskov
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hvor 1-4 studerende sidder med en professor en gang om 

ugen. Det betyder, at de studerende får en tæt relation til 

professoren, der hjælper med at guide den studerende.

 ”Der er nærmest ingen grænser for, hvor meget opmærk-

somhed man får, hvis man ønsker det. Hvis en studerende har 

behov for at skifte tutor, fordi den studerendes faglige interesser 

eksempelvis har ændret sig, får man en anden professor med 

en faglig profil, der svarer til ens ønsker. På Oxford lægger man 

meget vægt på at give alle studerende den bedste undervisning 

– også nye studerende,” siger Helle Plauborg.

RIG OG FORSKNINGSTUNG

Mens Oxford Universitet er kendt for sin excellente undervisning, 

tiltrækker det stenrige private Harvard University (29 milliarder 

dollar i egenkapital) studerende gennem sin forskning.

 ”De undergraduate studerende, vi talte med, lagde stor vægt 

på, at de gik på et universitet, hvor nogle af verdens førende 

forskere arbejdede – men de fortalte også, at de ikke havde 

været så meget i kontakt med dem endnu. Forklaringen er, at på 

Harvard bliver de studerende først for alvor interessante, når de 

har taget deres bachelorgrad og kan bidrage med publikationer 

og varetage undervisning af undergraduates.”

 I det hele taget gør Harvard sammenlignet med Oxford 

mindre ud af undervisningen af undergraduates. Det betyder 

nu ikke, at undervisningen de første år foregår på et lavt niveau. 

Tværtimod. 

 Helle Plauborg fik, i modsætning til på Oxford, lov til at følge 

en lektion på Harvard, en psykologitime med 2. årsstuderende, 

der skulle diskutere Jean Piaget.

 ”De 14 studerende var væsentligt bedre forberedte end 

de studerende ved nogle af de lektioner, jeg har været til. 

En kinesisk studerende på højst 20 år gav en 25 minutters 

præsentation af Jean Piagets kognitionsteori. Og selv om han 

kun gik på 2. år, var jeg imponeret over, at han var så god til 

at gå bag om teorien. Det var tydeligt, at alle studerende var 

lige så godt forberedte som oplægsholderen – og de var ikke 

bange for at forholde sig kritisk til stoffet. I Danmark er det typisk 

underviseren, der præsenterer kritikken af teorierne, mens de 

studerende først begynder at diskutere under gruppearbejdet. 

Jeg tror, mange studerende i Danmark ikke føler sig i stand til at 

stille sig op og kritisere store, velkendte teorier, men på Harvard 

har de ikke den ydmyghed. Uden at være arrogante var de 

overbeviste om, at de kunne give kvalificeret kritik af Piaget – og 

de gjorde det på en måde, så det var interessant for de andre 

at høre på. De vidste, at de var særligt fagligt kompetente,”  

fortæller Helle Plauborg. 

FlOT UDEFRA

Under besøgene bemærkede Helle Plauborg også, at det lykkes 

at skabe excellent forskning og undervisning på både Oxford og  

Harvard, selv om bygningerne, når man først kommer indenfor, 

absolut ikke er prangende.

 ”Når man befinder sig på udearealerne i Oxford og på Har-

vard, får man en fornemmelse af, at bag murene i de gamle 

bygninger bliver drømme til virkelighed. En hær af gartnere 

sørger for, at græsset er tætklippet, og blomsterne står rigtigt. 

Men når man kommer indenfor, er vandrørene rustne, lokalerne 

er nedslidte og møblerne gamle. Der findes selvfølgelig flotte 

auditorier, prægtige sale og biblioteker, men mange af lokalerne 

er faktisk ikke særlig fashionable.” For eksempel sad de 14 

studerende fra Piagetlektionen rundt om et bord i et dårligt 

oplyst lokale på 20 kvadratmeter.

H-bOMbEN

I bogen om prestigeuniversiteterne definerer forfatterne ’nor-

mativ autoritet’ som den indflydelse, prestigeuniversiteterne 

har – og får tildelt – af deres omverden. ”Normativ autoritet er 

mere end simpel magt, det er en myndighed, man i høj grad 

gives gennem andres anerkendelse. Ordet autoritet anvendes 

for at understrege, at universiteternes position opretholdes og 

legitimeres af andre institutioners og det omgivende samfunds 

accept af deres værdier.”

 Hvordan Harvard-studerende konkret oplever omverdenens 

respekt og beundring, forklarer de med begrebet ’the H-bomb’. 

”The H-bomb er opstået, fordi det er så værdiladet at fortælle, 

at man er Harvard-studerende, at det svarer til at smide en 

brintbombe midt i en samtale. Af deres omverden blev de stu-

derende hele tiden mindet om, at de læste et særligt sted, men 

som mennesker følte de sig ikke som noget specielt – og de 

ønskede heller ikke at blive behandlet som sådan. For eksempel 

talte vi med en studerende, som ofte prøvede at undgå at 

fortælle, at hun læste på Harvard. Når hun blev spurgt om, hvad 

hun lavede, plejede hun at svare. ”Jeg er studerende”. ”Hvor 

læser du henne?”, ”I Boston”. ”Hvor I Boston?”, ”I cambridge”. 

”Hvilket uddannelsessted i cambridge?”, ”Harvard”... Hvorefter 

samtalepartneren konkluderede, at så måtte den studerende 

være meget klog eller være ude på at blære sig”.

pROFESSIONEllE bRObyGGERE

I en tid, hvor alle efterlyser verdensklasse i uddannelsessyste-

met, er det oplagte spørgsmål, om danske universiteter kan 

lære noget af Oxford og Harvard. Er der idéer til at gøre universi-

teterne i Danmark bedre? Eller befinder prestigeuniversiteterne 

sig i en helt anden liga med et andet rekrutteringsgrundlag, 

historie, økonomi og position?

 Tager man campustankegangen og den stærke institutio-

nalisering, er det ifølge Helle Plauborg urealistisk at forestille 

sig, at man kan institutionalisere danske universitetsstuderende 

efter samme skabelon. ”Studerende i Danmark er ældre, når de 

påbegynder studierne. De har deres egen bolig, og universitetet 

danner derfor ikke på samme måde rammen om deres liv. 

Det er måske også en af grundene til, at der ikke er så mange 

traditioner på danske universiteter.”

 Til gengæld har Oxford og Harvard et forspring, når det 

gælder om at bygge bro til arbejdsmarkedet og hjælpe de stu-

derende med at klargøre, hvilke kompetencer de har at tilbyde 

”Normativ autoritet er mere end simpel magt, det er en myn-

dighed, man i høj grad gives gennem andres anerkendelse.”
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arbejdsgiverne. ”Studerende fra Harvard og Oxford er naturligvis 

efterspurgte på arbejdsmarkedet, men universiteternes gode 

netværk af tidligere studerende betyder, at de færdiguddan-

nede kandidater forbedrer deres muligheder for at få det bedst 

mulige job – og ikke bare den stilling, der tilfældigvis byder 

sig. På Oxford og Harvard er de meget opmærksomme på, at 

deres kandidater tegner universitetet udadtil, og derfor er det 

vigtigt, at de får den bedst tænkelige start på arbejdsmarkedet. 

Det tror jeg godt, man kan tænke mere over i en dansk sam-

menhæng, hvor institutionerne ikke følger op på de studerende, 

efter specialet er skrevet og den sidste STå hentet hjem,” siger 

Helle Plauborg.

ET SpØRGSMÅl OM RESSOURcER 

Også den mere personlige undervisning, kan måske inspirere 

danske universitetsmiljøer. 

 ”I Danmark er der mange store forelæsninger, og som 

studerende har man ofte ikke særlig meget kontakt til sin 

vejleder. Mange studerende føler sig oversete, fordi de sidder 

derhjemme og læser på noget stof, som de måske ikke forstår. 

Universitetets holdning er ofte, at det er de studerendes egen 

hovedpine. Og fra politisk side er signalet til de studerende, at 

de bliver skåret i SU, hvis de ikke gør sig færdige til tiden. Som 

studerende bliver det let oplevet som om, man er overladt 

til sig selv og ikke får positiv opmærksomhed nogen steder”, 

siger Helle Plauborg og tilføjer, at det selvfølgelig også er et 

spørgsmål om ressourcer. 

 Det er ikke muligt at lave sammenligninger af, hvor mange 

penge universiteterne i Oxford, Harvard og i Danmark bruger på 

undervisning af de studerende. Men mens danske universiteter 

i gennemsnit får mellem 13.000 og 42.000 kroner af staten per 

årsværk, koster det årligt 211.000 kroner at være undergraduate 

på Harvard. 

Af Jakob Albrecht
jaal@dpu.dk

HARVARD OG 
OXFORD: SÅDAN 
FORSVARER DE 
pRESTIGEN

 I en tid, hvor autoriteter udfordres, hvor viden er relativ, og 

førertrøjer kun er til låns – hvordan forsvarer to af verdens 

topuniversiteter, Harvard og Oxford, deres autoritet som forbil-

leder? Det er emnet for bogen ’Billeder på normativ autoritet’ 

fra Forlaget cVU København & Nordsjælland, KLEO.

 Bogen er den første af sin slags ved at gå tæt på den autoritet 

og indflydelse, to af verdens førende universitetsinstitutioner 

har, og deres tiltrækningskraft på for eksempel potentielle 

studerende. Af bogen fremgår det, at underviserne på Oxford 

og Harvard ofte selv er uddannet på prestigeuniversiteter. De 

to universiteters gamle studerende sidder solidt på topposterne 

i universitetsverden, politik og erhvervsliv. Det er med til at 

skabe en selvforstærkende proces, hvor prestigeuniversiteterne 

bliver de andre universiteters forbilleder, fordi de tiltrækker og 

uddanner de bedste folk.

 Indflydelsen gør sig også gældende i tildelingen af offentlige 

forskningsbevillinger. For eksempel udgjorde medlemmer fra 

prestigeuniversiteter, herunder Oxford, over 50 procent af 

pladserne i det offentlige råd, der vurderer kvaliteten af engelsk 

forskning. Evalueringerne danner udgangspunkt for finansierin-

gen. Ifølge Hele Plauborg betyder rådets anbefalinger, at 68 

procent af midlerne går til prestigeuniversiteterne.

 Harvard Universitet fastholder sin førerposition gennem 

en solid økonomi skabt på kolossale bidrag fra sponsorer og 

tidligere studerende. Der findes ikke mange bygninger på 

campus, som ikke er opkaldt efter en donor. På Harvard kalder 

de selv universitetet for ”one big business”. I alt har Harvard 

200 ansatte alene til fundraising.

 For Oxford kommer truslen især fra rige, private amerikanske 

universiteter som Harvard, Stanford, columbia, Yale og Berkeley, 

der har midler til at rekruttere de bedste forskere og undervi-

sere. Som offentlig institution har Oxford færre penge, men 

gennem lobbyisme fra prestigeuniversiteterne er det de senere 

år lykkedes de engelske universiteter at få lov til at indkræve 

højere ’tuition fees’ end tidligere, men der er fortsat et loft. 

For Harvard er den slags småproblemer, fordi man kan sætte 

brugerbetalingen efter efterspørgslen – og den er høj. 

Helle PlaUBorG

Helle Plauborg, cand.mag i pædagogik 
og socialvidenskab. Udviklingskonsulent 
i KLEO/cVU København & Nordsjælland 
og forskningsassistent ved Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet.



MESTERlÆREN 
GENOpSTÅR

Verdens ældste pædagogiske princip – efterligningen – har fået comeback. Mester-
læren skal rette op på årtiers akademisering af uddannelserne, men får arbejdsmar-
kedet de selvstændige og kreative medarbejdere, de skal bruge, når læring bliver  
lig med imitation?

MESTERVÆRK Leonardo da Vinci malede Bebudelsen, mens han stadig var lærling hos Andrea del 
Verrocchio. Historien vil vide, at mesteren brød sammen i gråd, da han så maleriet – lærlingen havde 
overgået sin mester. Illustration: Leonardos Bebudelsen



* Teoretiske sygeplejersker, der ikke kan lægge drop. Nyuddan-

nede skolelærere, som rammes af praksischok. 2.-generations-

invandrere, der taber modet efter få måneder på erhvervsskolen. 

Mesterlære er blevet det magiske ord, som skal rette op på 

manglende praktiske færdigheder og frafald på erhvervsuddan-

nelserne. Men kan man bare sådan rehabilitere en bogstaveligt 

talt middelalderlig læringsform og regne med, at resultatet kan 

bruges i 2006?

 Spørger man to forskere, som har forstand på feltet, er svaret 

ja. Lektor Vibe Aarkrog fra Danmarks Pædagogiske Universitet, 

som forsker i erhvervsuddannelser, og lektor Klaus Nielsen fra 

Aarhus Universitet, der har speciale i praksislæring, mener begge, 

at principperne bag mesterlæren har fremtiden for sig:

 ”Mesterlæren har fået comeback på to måder: På den ene side 

er det blevet ok at bruge ordet mesterlære igen. Fra 70’erene og 

frem til midt 90’erne var det ikke et ord, man rigtigt kunne bruge 

i pædagogiske sammenhænge. Det hang sammen med den 

antiautoritære pædagogik, som dominerede på det tidspunkt,” 

siger Klaus Nielsen. ”På den anden side har man besindet sig på 

den høje grad af skolastisering, som er sket inden for erhvervsud-

dannelserne, og har set nødvendigheden af at finde andre måder 

at få folk igennem systemet på. Her tænker jeg på unge, der er 

bogligt svage, og på 2.-generationsindvandrerne.” 

 I den forbindelse pointerer Vibe Aarkrog, at der er en afgø-

rende forskel på traditionel mesterlære og den, som blev en 

realitet på en række erhvervsuddannelser i august i år. Den nye 

mesterlære indledes med et år i praktik og er tænkt som en 

alternativ adgang for elever med svage boglige færdigheder.

 ”Traditionelt har mesterlæring være kendetegnet ved, at 

lærlingen var hos én mester. Forholdet mellem mester og lærling 

var meget tæt, for eksempel boede lærlingen hos mester. De 

praktikforløb, vi har i erhvervsuddannelserne i dag, kan godt have 

én oplæringsansvarlig, men man lærer også af sine kollegaer, dvs. 

en række forskellige personer. I den nuværende mesterlære ligger 

der ikke en tilbagevenden til en enkelt relation mellem mester 

og lærling, men en øget koncentration af praktik i begyndelsen 

af uddannelsen,” forklarer Vibe Aarkrog, der som studieleder for 

masteruddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitet 

selv arbejder med at koble undervisning og praksis.

BeHoV For ForBilleder

Selv om den nye mesterlære har opgivet idéen om Mesteren, 

lever den dog stadig videre i kraft af det faglige forbillede.

 ”Eleverne har behov for at kunne se op til nogen. De har brug 

for en markant personlighed, som viser dem vejen. I moderne 

pædagogik er der måske lidt for meget af ”hvordan synes du 

selv, du har det”. Eleverne vil faktisk gerne have, at nogen siger, 

”det er godt”, og ”det er ikke så godt”. De vil gerne vurderes af 

en person, som er trådt i karakter, som kan noget, ved noget og 

kan lære fra sig,” siger Vibe Aarkrog.

 En spørgeskemaundersøgelse, som Klaus Nielsen har gen-

nemført blandt 250 erhvervsskoleelever, bekræfter, at lærlingene 

søger faglige forbilleder i praktikken:

 ”De fremhæver, at den personlige tillid er meget betydnings-

fuld for dem. Det behøver ikke være til mesteren, det kan også 

være til svendene, som står for oplæringen. Men de understreger 

det personlige tillidsforhold – folk skal vise, at de kan mestre 

faget, før de får tillid fra lærlingen og opnår tiltro som relevante 

oplæringspersoner,” siger Klaus Nielsen.

 Undersøgelsen viser, at moderne tillids- og magtforhold også er 

slået igennem i mesterlæring. Klaus Nielsen medgiver, at 50’ernes 

og 60’ernes lærlinge var udsat for barske forhold, men de blev på 

mange måder modsvaret af et skolesystem, som var lige så barskt. 

Når forholdene på lærepladserne har ændret sig siden, er det 
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også, fordi skolesystemet har ændret sig. Såvel lærlinge, svende  

som mange mestre har gået i en moderne skole og har et andet 

forhold til autoriteter, end man havde for 40-50 år siden. 

 ”Det bliver lærlingen, der vælger, hvem der er relevante 

oplæringspersoner. De konkurrerer om at få den bedste svend. 

I nogle virksomheder er man nødt til at vælge den mester eller 

svend, der nu engang er, men på en større arbejdsplads, hvor 

der er flere svende at vælge imellem, spotter lærlingene hurtigt, 

hvem der mestrer faget og kan lære det fra sig. Der er en høj 

grad af selvregulering i de processer,” siger Klaus Nielsen.

Fra FællesskaB til PersonliG stil

At tilegne sig et fag gennem mesterlære handler ikke blot om 

at lære fagets teknikker. Observation og imitation er en del af 

læreprocessen, men identifikation, det at blive del af et praksis-

fællesskab, spiller også en væsentlig rolle.

 ”I begyndelsen vil eleven gerne tilpasse sig og følge ånden 

på stedet. At blive accepteret socialt er vigtigt – det er et sociali-

seringsspørgsmål, hvor det handler om at komme til at tilhøre et 

praksisfællesskab. Det betyder, at eleverne er meget følsomme 

over for kritik af deres praktiksted, når de tilbage på skolen,” siger 

Vibe Aarkrog.

 Mesterlære skaber med andre ord elever, som identificerer sig 

med praktikstedet og deres måde at gribe faget an på. Måske et 

hensigtsmæssigt træk i et samfund, hvor faggrænser og teknik-

ker er stabile, men spørgsmålet er, om det er opskriften på de 

selvstændige, omstillingsparate og kreative medarbejdere, som 

nutidens arbejdsgivere efterspørger. Klaus Nielsen mener dog 

ikke, at det er en berettiget kritik af mesterlæren:

 ”Jeg vil hellere vende spørgsmålet om og spørge, om man i 

uddannelsessystemet kan lave kreative individer? Der er enormt 

mange innovationskurser for tiden, men jeg er i tvivl om, hvad 

der kommer ud af det. Den efterlignende del af læringsproces-

sen er en relativt tidlig del af det at lære et fag. På de gode 

arbejdspladser bliver der givet plads til at afprøve ting. Der får 

lærlingene en høj grad af ansvar, hvis de viser, at de kan håndtere 

det. Der er en gensidig udveksling af ansvar: Man får mulighed 

for det kreative, men det forudsætter, at man først viser, at man 

kan sit håndværk,” siger Klaus Nielsen.

Fri aF sin Mester

Ifølge Vibe Aarkrog bliver man først for alvor fri af sin mester i 

det øjeblik, man er lige så god eller bedre end mester selv, og 

hun fremdrager konservatoriemusikere som eksempel. De suger 

alt, hvad de kan, ud af deres mestre, og når der ikke er mere at 

hente, går de videre til den næste. På den måde bevæger de 

sig fra den rene imitation, der handler om at blive lige så god 

som mester, til at spille Bach, som de nu selv synes, Bach skal 

spilles. Men det er kun i de optimale tilfælde, at man opnår et 

sådant læringsforløb, hvor imitation, afstand til egen praksis og 

kreativitet går op i en højere enhed.

 ”Jeg opfatter mesterlære eller læring i praktik som noget, 

der skal suppleres. Derfor er jeg ikke bekymret for den nye 

mesterlære, for den tunge praktikdel ligger i begyndelsen af 

uddannelsen. Senere kommer de ind på skolen og får supple-

mentet, og på den måde får man de kreative, reflekterende og 

kritisk forholdende elever,” siger Vibe Aarkrog og tilføjer, at det 

handler om at få variation i uddannelsen:

 ”Det kommer an på, hvor mange forskellige arbejdssituationer 

man prøver. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor 

stor praktikpladsen er, men hvor villig man er til at lade eleverne 

prøve forskellige ting, men skolen er stadig helt nødvendig for, at 

man kan komme på afstand og reflektere over sin praksis,” siger 

hun.

 En anden måde at opnå afstand til egen praksis på, er ved at 

rejse, forklarer Klaus Nielsen: ”Den del af oplæringsforholdet, som 

handler om at gå på valsen, er meget overset i den pædagogiske 

forskning. At gå på valsen vil sige, at man efter endt læretid 

rejser rundt mellem forskellige mestre og lærer forskellige stile 

og måder at gribe tingene an på. Det findes stadig i bagerfaget, 

tømrerfaget og i smedefagene. Pointen er, at man udvikler sin 

egen stil ved at stifte bekendtskab med andres måder at gribe 

tingene an på,” siger Klaus Nielsen.

FoUCaUlt eller ForBindinG

Det er sjældent at møde en uddannelsesforsker, som tilsynela-

dende ikke er begejstret for uddannelse, men Klaus Nielsen er 

en af dem. I hvert fald mener han, at skolastiseringen, som han 

kalder bogliggørelsen af uddannelserne, er gået for vidt.

 ”De sygeplejersker, der bliver uddannet i dag, er vældigt 

stærke i Habermas og Foucault, men de kan ikke lægge en 

forbinding. De kan ikke de konkrete håndværksmæssige ting, 

så nu skal hospitalerne til at oplære dem, når de kommer fra 

skolerne. Det vil man komme til at se mange steder, og det er 

Mesterlærens GenkoMst

DEN NyE MESTERlÆRE

1. august i år blev det muligt at tage en erhvervsuddannelse 

i form af et mesterlære-forløb. Mesterlæren vil her sige, 

at det første år på uddannelsen bliver gennemført som 

praktikforløb i en virksomhed. Først derefter vil der blive 

vekslet mellem skole og praktik. 

Målet med mesterlæren er at få flere unge, specielt unge 

med svage boglige kompetencer, til at tage en erhvervsud-

dannelse. 1. september var der indgået 170 nye mesterlære-

aftaler, fordelt på 23 uddannelser. Butiksmedhjælper, frisør, 

tømrer, bager og smed er de mest populære. Til sammen-

ligning er der i år indgået aftaler om18.000 praktikpladser. 

”På en større arbejdsplads, hvor der er flere svende at vælge 
imellem, spotter lærlingene hurtigt, hvem der mestrer faget 
og kan lære det fra sig.”
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uholdbart i længden. Desuden bliver konsekvensen, at man taber 

en stor gruppe kompetente folk, som ikke er så stærke bogligt, 

men som kunne blive gode sygeplejersker,” siger Klaus Nielsen 

og peger på mesterlæring som vejen frem.

 ”Styrken ligger i, at lærlingene deltager aktivt i et arbejdsfæl-

lesskab. Fra dag ét er de en del af processen ideelt set, hvorimod 

uddannelsessystemet og hele vores måde at tænke uddannelse 

på er inspireret af latinskolen med et bestemt pensum, som 

man skal tilegne sig på bestemte måder og derefter afprøves i. 

Mesterlæren er en helt anden måde at tænke uddannelse på. 

Deltageraspektet i det rige læringsmiljø er det, man kan tage fra 

mesterlæren og bruge til noget,” siger Klaus Nielsen.

 Vibe Aarkrog holder fast i, at der skal være et samspil mel-

lem skole og praktik, så eleven får den nødvendige distance til 

praksis. Som studieleder for masteruddannelserne ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet arbejder hun med at lære de profes-

sionelle praktikere at reflektere over egen praksis og koble den 

med teorien i undervisningen. Det hører med til selv definitionen 

af en masteruddannelse, og sådan skal det også være.

 ”Praktik og vekseluddannelsesprincippet er et princip, som vi 

har udbredt til stort set alle niveauer af vores uddannelsessystem, 

og det er en gave, at man både får lov til at arbejde i det virkelige 

liv og i skolen,” siger Vibe Aarkrog.  

Af Anders Lindskov
anli@dpu.dk

”Eleverne har behov for at kunne se op til nogen. De har brug 
for en markant personlighed, som viser dem vejen.”

I lÆRE SOM NObElpRISTAGER

Mesterlære er ikke fremmed for den akademiske verden. 

I middelalderen var universiteterne organiseret som 

håndværkslav. Det vidner sproget stadig om: Betegnelsen 

’universitas’ kommer af sammenslutning og betyder ’lav’. 

De akademiske titler ’magister’ (mester) og ’amanuensis’ 

(håndlanger) er også et levn fra denne tradition.

Ser man på uddannelsen af forskere i dag, finder man mange 

lighedspunkter med mesterlæren. I undersøgelsen ’Scientific 

Elite’ (Zuckerman 1977) blev 92 nobelpristageres uddan-

nelse gransket. Undersøgelsen viste, at man i forskernes ud-

dannelse genfandt de centrale elementer fra mesterlæren: 

Praksislæring, læring uden formel undervisning, udvikling 

af faglig identitet og evaluering gennem praksis. Og endelig 

genfandt man også mestrene:

”Elitemestrene former (…) deres lærlinge og bereder dem 

på elitestatus ved at indskærpe og forstærke ikke alene 

kognitive kundskaber og færdigheder, men også de værdier, 

normer, selvbilleder og forventninger, som de opfatter som 

passende for dette niveau i videnskaben” (Zuckermann, 

1977).

Ifølge undersøgelsen underviser mestrene mere i kraft af 

deres eksempel end ved deres forskrifter. Og forskerne i 

undersøgelsen var i det store hele enige om, at det vigtigste, 

de tog med sig fra deres læretid, var en holdning eller vision 

snarere end konkret viden, regler eller teknik. Det afgørende 

er ”at lære en særlig tænkestil”, som en nobelpristager i 

kemi udtrykte det.

Kilde: Steiner Kvale: ”Forskere i lære” i ”Mesterlære. Læring 

som social praksis” Hans Reitzels Forlag 2004

ViBe aarkroG

Lektor ved Institut for curriculumforskning, 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Forsker 
i erhvervsuddannelsernes pædagogik og 
didaktik med særlig vægt på samspillet mel-
lem læring i skole og praktik. Studieleder 
for masteruddannelserne ved Danmarks 
Pædagogiske Universitet.

Hjemmeside     www.dpu.dk/om/viaa

klaUs nielsen

Lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet. Beskæftiger sig med læring 
i praksis og mesterlære. Underviser ved 
Doctoral School of Organisational Learning, 
DOcSOL, ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Sammen med Steiner Kvale 
redaktør af og bidragyder til antologien 
”Mesterlære. Læring som social praksis” 
(1999) og ”Praktikkens læringslandskab” 
(2003). 

Hjemmeside       http://person.au.dk/klausn@psy
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Foto: Scanpix

MENNESKER LÆRER I 
FÆllESSKAbER

 Der er næsten tomt i hotellobbyen. Receptionisten vender sig 

mod sin kollega: ”Har du gang i kærlighedslivet?” spørger han. 

”Nja, det ved jeg ikke rigtig,” svarer hun afværgende. ”Så lad 

mig spørge på en anden måde: Har du noget i kikkerten?” Hun 

sender ham et skævt smil: ”Ja måske. Men det vil jeg ikke udtale 

mig mere om, før jeg ved, om det er noget!” Fyren fortsætter 

alligevel med at fritte kollegaen om hendes kærlighedseskapader 

– indtil jeg rømmer mig for diskret at gøre opmærksom på, at 

de ikke er alene i lobbyen. 

 Jeg er på Grand Hotel i København for at mødes med prak-

sisfællesskabets mester, Etienne Wenger, og kan ikke lade være 

med at fundere over, hvad det er, som jeg ufrivilligt er blevet 

hevet ind i her i lobbyen: Et udtryk for en jovial arbejdskultur? Et 

intimt praksisfællesskab? Eller bare en ligegyldig samtale mellem 

kolleger? Etienne Wenger dukker op, og jeg glemmer for en 

stund hotelreceptionisterne. 

pRAKSISFÆllESSKAbER OVERAlT

Den schweiziske læringsteoretiker har sammen med Jean Lave 

sat begreber på, hvordan mennesker lærer i sammenhænge, 

det være sig på arbejdet, i fritiden eller i hjemmet: Alle steder 

indgår vi i praksisfællesskaber. MySpace.com, rockbandet, per- 
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Stadig flere virksomheder arbejder strategisk med at etablere uformelle 
fællesskaber for medarbejdere. Hvorfor? Asterisk har mødt praksisfælles-
skabets ophavsmand, Etienne Wenger.

sonaleforeningen, bogklubben, gadebander, forskningsen- 

heder – der er praksisfællesskaber overalt som en ganske 

naturlig del af vores hverdagsliv. ”Vores egen individuelle læring 

er involveret i fællesskaber, og det er i forholdet til disse fæl-

lesskaber, at vores kompetencer kan tage form,” siger Etienne 

Wenger. Praksisfælleskaberne er med til at udvikle os som men-

nesker og give os ny viden og nye erfaringer. Uden disse net af 

fællesskaber ville vi ikke være lærende mennesker.

 Wengers sociale teori om læring bryder med den måde, de 

fleste af vores uddannelsesinstitutioner er indrettet på, nemlig 

den individorienterede læring. I klasseværelset, på universitetet 

og på efteruddannelseskurser betragtes læring ofte som en 

individuel proces. Men ifølge Etienne Wenger er det vigtigt at 

se læring som en social proces, der kræver deltagelse.

 Selv om den individuelle læringsproces er i højsædet på 

mange uddannelsesinstitutioner, er der ved at ske en ændring 

på flere arbejdspladser, fortæller Etienne Wenger. ”Stadig flere 

organisationer får øjnene op for, hvor vigtigt det er, at medar-

bejderne er en del af et fællesskab, hvor de ved, hvordan de 

kan indgå i relationer med andre. Mentorer bliver for eksempel 

stadig mere almindelige. Folk sætter pris på at have et særligt 

forhold til en erfaren person i virksomheden.”

 Etienne Wenger har i flere år rådgivet virksomheder om 

social læring. Tidligere på året var han konsulent for et stort 

multinationalt selskab, der begyndte at arbejde strategisk med 

at etablere praksisfællesskaber for nye medarbejdere. ”Her er 

man ved at etablere et system, der får nyankomne til at komme 

i kontakt med hinanden. Idéen er, at når der kommer nye folk 

til virksomheden, bliver de introduceret til andre nye på tværs 

af enheder og lande – verden over. Det er meget uformelle 

fællesskaber, de bliver en del af,” siger han.

KADETTER, KUGlER OG bRØDRE

Et andet eksempel på en organisation, der arbejder struktureret 

med praksisfællesskaber, er den amerikanske hær. Etienne Wen-

ger fortæller, at selv om den amerikanske hær er en særdeles 

formel organisation, har man her fået øjnene op for værdien af 

uformelle netværk. På det store amerikanske militærakademi 

West Point er fællesskabet sågar kommet på skoleskemaet. ”På 

akademiet handler det ikke om blot at vide, hvad arbejdet går 

ud på, men også om at finde dig selv i fællesskaber, som du 

kan interagere med. Det begyndte faktisk som en community på 

nettet. Men nu er det at finde sin plads i uformelle fællesskaber 

blevet en del af curriculum på West Point.”

 Besøger man West Points hjemmeside, er det åbenlyst, at det 

sociale liv har en kolossal betydning. Her handler det ikke blot 

om krige, kampe og kugler, men også om alumni-arrangementer, 

sportsstævner som ’Army Intercollegiate Athletics’ og ’at gøre 

en forskel’ i forhold til lokalsamfundet. For eksempel deltager 

akademiet i det amerikanske ’Big Brother-Big Sister’-program, 

hvor kadetter er en slags mentorer – eller ’storebrødre’ – for 

børn og unge i Orange county.

AT FINDE SIT STED

Ifølge Etienne Wenger er det vigtigt at forstå, at organisationer 

består af flere systemer af praksisfællesskaber. Det kan man 

ofte mærke, når man får et nyt job og skal indgå i helt nye 

sammenhænge. ”Når du begynder i en ny virksomhed, indgår 

du sjældent i hele virksomhedens fællesskab fra starten af. Du 

bliver snarere en del af specifikke fællesskaber, som i sig selv 

har et forhold til organisationen. Du bliver nødt til altid at forstå 

denne læringsproces i flere målestok,” siger han. 

 Lad os sige, jeg begynder et nyt job og forsøger at finde 

en jargon, der passer til kollegernes, og jeg tager tøj på, der 

matcher virksomhedens stil. Men jeg føler mig alligevel udenfor. 

Hvad skal jeg gøre for at blive en del af det nye fællesskab?

 ”Jeg synes, du skal læse praksis – ikke for at efterkomme 

denne praksis, men for at finde din identitet i den praksis. Det 

er en mere kompleks proces end at tage tøj på. Det er ikke bare 

et spørgsmål om indvilligelse og efterkommenhed, men snarere 

et spørgsmål om at forstå et system af praksisser og identiteter 

og om at finde dit sted.”

Hvordan finder jeg mit sted som ny medarbejder?

”Det at finde dit sted er både et spørgsmål om at forstå det 

system, du indtræder i, og at forstå, hvordan du kan bidrage til 

det system. I organisationer overser man ofte, at den nye med-

arbejder ikke bare tilpasser sig, men også medbringer sin egen 

livsbane. Og det er ikke kun den nye medarbejders ansvar. Det 

er i høj grad også fællesskabets ansvar at overveje, hvordan det 

kan udvide sine grænser for at inkludere så mange som muligt 

af den nye medarbejders erfaringer i praksisfællesskabet.”

 Det er altså ikke bare den nyankomne, der skal lære nye 

arbejdsopgaver og tilpasse sig en ny kultur. Virksomheden får 

også tilført ny energi, som får virksomheden til at flytte sig. ”Når 

to systemer forbindes, kan der ske interessante ting. Hvis  man 

ser integrationen af den nye medarbejder som en envejs-proces, 

overser man, at den nye medarbejder også kan bringe en masse 

ind i organisationen gennem den enkeltes livsbane. For mig at se 

er den bedste måde at konceptualisere denne proces på at se 

den som et skæringspunkt – som et møde mellem to livsbaner 

– i stedet for en envejsproces. Det sætter de to systemer i 

bevægelse,” siger Etienne Wenger.

soCial lærinG ��

FÆllES, MEN IKKE ENS Nye medarbejdere skal ikke bare tilpasse sig virksomheden, men medbringe 
deres erfaringer i det nye, så fællesskabets grænser kan udvides, siger læringsteoretiker Etienne Wenger. 
Foto: Gettyimages



Der er fire essentielle komponenter, når den nyansatte indføres 

i virksomheden, fortæller Etienne Wenger. For den nye medar-

bejder handler det om:

> at forstå virksomhedens kultur og identitet

> at forstå jobbet

> at finde sine egne netværk og fællesskaber i virksomheden

> at udbygge fællesskaber med de andre nye medarbejdere,  

 så de kan hjælpe hinanden 

RUM TIl NyE MEDARbEJDERE

Selv om flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på 

værdien af mentor-relationer og gode, uformelle fællesskaber, er 

fokus dog ofte på medarbejderens konkrete arbejdsopgaver. 

 ”I mange organisationer tænker man kun på en af disse 

komponenter, nemlig at medarbejderen skal forstå, hvad jobbet 

konkret går ud på,” siger Etienne Wenger. Han påpeger samtidig, 

at der er stor forskel på, hvad virksomheder gør for at integrere 

nyankomne. ”Der er virksomheder, der forventer en høj grad af 

eftergivenhed og tilpasningsevner af deres medarbejdere. Mit 

indtryk er, at skoler forventer megen føjelighed. Nye lærere, der 

kommer med såkaldt idealistiske måder at undervise på, ryger 

ud i flere problemer end lærere, der arbejder for ganske enkelt 

at udføre et arbejde. Måske er det anderledes i Danmark, men i 

USA er det for eksempel meget rigidt i forhold til skemalægning,” 

siger Etienne Wenger. ”Forholdet til eleverne er veldefineret. 

Der er nøje formulerede krav fra institutionen, som skal føje 

regeringen. Og så er der naturligvis kravene fra forældrene. Der 

er meget pres på føjelighed i skolen – og måske mere end i den 

private sektor,” siger Etienne Wenger.

 ”Nogle organisationer gør meget for at skabe et fællesskab 

for nye medarbejdere. Jeg har for eksempel arbejdet med et 

konsulentfirma, som tog det seriøst at give rum til nye medarbej-

dere. De lader de nye medarbejdere mødes som en gruppe og 

giver dem mulighed for at kommunikere sammen, for eksempel 

gennem en hjemmeside. Dette firma havde en stærk følelse 

af identitet, men det var en identitet, der var forbundet i at få 

kreativiteten ud af folk. De talte om organisationens ”DNA”, som 

det var vigtigt for nye medarbejdere også at få. Det var vigtigt, 

at DNA’et så at sige skulle kunne føles og opleves overalt i 

virksomheden.”

 Hvad nu hvis de nye medarbejdere skaber en slags subkultur, 

som er markant anderledes end virksomhedens DNA? 

 ”Det vil altid være en risiko. Hvis man hjælper med at skabe 

et nyt praksisfællesskab, kan man ikke forudsige, hvor det bærer 

hen. I dette konsulentfirma kunne de godt lide den usikkerhed. 

Det var en åben proces. Det var meget vigtigt for virksomheden, 

at de nye medarbejdere både forstod, hvad jobbet rent faktisk gik 

ud på, og forstod netværket og fællesskaberne i virksomheden, 

så de nye kunne finde ud af, hvor de skulle ’plug in’.”

 Ifølge Etienne Wenger er det dog vigtigt, at gruppen ikke 

isolerer sig fra andre fællesskaber, sådan som vi ser det med 

visse lukkede gadebander og religiøse kulter. ”Deltagelse i et 

lukket fællesskab kan faktisk reducere læringsevnerne. Hvis du 

er med i en lukket kult, kan du reducere dine muligheder for at 

lære ved at deltage mere.”

plANETENS lÆRING

I de senere år har Etienne Wenger især haft et mål for øje, nemlig 

at etablere en teori for hele verdens læring. Han er nu ved at 

etablere et institut i USA, der hedder ’Learning for a small planet’. 

Idéen er kort fortalt, at læring skal forstås på mange forskellige 

niveauer – fra individet til det lille fællesskab til systemer af 

fællesskaber til systemer af organisationer til hele planeten. Hvis 

man fylder et menneskes hoved med en masse regning eller 

historie, har man ikke nødvendigvis øget læringsmulighederne 

for personen eller for det system, personen er en del af,” siger 

Etienne Wenger.

 Ifølge Etienne Wenger er mange af de store, globale udfordrin-

ger også læringsproblemstillinger, for eksempel udviklingen af 

en global, mangfoldig verdenskultur, miljøproblemer, sygdomme 

og regionale konflikter. Men der er behov for nye modeller, hvis 

vi skal forstå de små aspekter i det store. Og det er disse nye 

modeller, der i øjeblikket er Wengers mærkesag.

 Lad os slutte i det små: Hvad var det egentlig, der udspillede 

sig mellem to hotelreceptionister? Var det et praksisfællesskab 

eller blot en sludder mellem kolleger? Hertil svarer Etienne 

Wenger: ”Et praksisfællesskab er en analytisk kategori, som du 

kan lægge ned over en gruppe og spørge: Kan det blive brugt 

og udviklet som et praksisfællesskab? Vi kan diskutere i tid og 

evighed, om det er eller ikke er et praksisfællesskab. En samtale 

mellem to mennesker er ikke i sig selv et praksisfællesskab, men 

det kan være del af et,” siger Etienne Wenger. 

 ”Vi skal ikke tro, at et praksisfællesskab er noget instrumentalt. 

Et praksisfællesskab favner hele personen, ikke bare en enkelt 

funktion. En af mine venner fortalte mig om et praksisfællesskab 

i en it-virksomhed, som han arbejder for. En af de første, vigtige 

engagerende diskussioner, der blev taget op, handlede ikke om, 

’hvordan designer vi de bedste systemer til vores kunder’, men 

’hvordan holder vi vores ægteskab i live, når vi rejser flere dage 

om ugen’? Et praksisfællesskab er et helt system, der inkluderer 

hele mennesket. Og det gælder, uanset om det er en gadebande, 

en flok venner på legepladsen, kammerater i fitnesscentret eller 

kolleger på arbejdspladsen.” 

 

Af camilla Mehlsen

cme@dpu.dk

Etienne Wenger besøgte i foråret 2006 Danmarks Pædagogiske 
Universitet for at tale om ’Social Learning Theory – Current 
Issues and Challenges’. 
Læs hans præsentation her: www.dpu.dk/laering
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��UniVersiteternes PraksisCHok��

 Jeg tænker, altså er jeg, er en sætning udtalt af en intel-

lektuel, der undervurderer tandpine. Jeg føler, altså er jeg, er en 

sandhed med langt mere almengyldighed. Sådan lyder Milan 

Kunderas dødsdom over filosoffen René Descartes’ berømte 

sætning i romanen Udødeligheden. Og professor og institutleder 

Hans Siggaard Jensen fra Learning Lab Denmark ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet er enig: Descartes har mistet noget af 

sin helte-status.

 ”Hvis Descartes levede i dag, så ville han nok sige, at tandpine 

fratager dig evnen til at tænke rationelt. Tandpine er en følelse, 

som er i vejen for rationel og sikker erkendelse, ikke en vej til 

at opnå den. For Descartes er følelser per definition en fejlkilde. 

Følelser er ikke noget, vi har, men noget, vores krop gør os til. Og 

det tror vi jo ikke helt på,” fortæller Hans Siggaard Jensen, der 

har skrevet forord til den danske oversættelse af ‘Om metoden’ 

– en kort afhandling af René Descartes fra 1637. 

 Her kan man blandt andet læse, at Descartes giver menneskets 

tankekraft forrang for de moralske, kropslige, følelsesmæssige, 

sensuelle og æstetiske karaktertræk, som principielt er underlagt 

tænkningen. Det betyder også, at Descartes’ videnskabsteori går 

ud på, at man ud fra simple og selvindlysende principper og 

med matematiske metoder og midler kan opbygge komplekse 

modeller af verden. Modellernes overensstemmelse med 

verden checkes og justeres, indtil modellen passer med obser-

vationerne. På denne vis er videnskab en rationel begrebslig 

rekonstruktion af verden, der foregår i det mentales sfære, hvor 

tænkningen er den primære port til erkendelse. 

blIND TIlTRO TIl pRAKSIS

Det er en alt for teoretisk indstilling til erkendelsen af verden 

af i dag. Vi har ikke tiltro til Descartes’ teoretiske og tænkende 

menneske som det primære. I stedet er ’jeg handler, altså er 

jeg’ et udsagn med langt større gyldighed i en tid, hvor vi i de 

praktiske løsningers tegn hellere vil handle end lide – for eksem-

pel af tandpine. Konsekvensen er mærkbar, ikke mindst for de 

danske universitetsforskere, som er ramt af en slags praksischok. 

Det består blandt andet i, at universiteterne skal dokumentere 

deres studerendes erhvervsrelevante kompetencer efter endt 

uddannelse? Hvad får de ud af uddannelsen, som kan omsættes 

i praksis?

Men rummer kravene en risiko for at lægge sig for tæt op ad 

den praksis, vi allerede kender til? Har praktikere ikke en gang 

imellem brug for teoretiske chok? Asterisk har talt med Hans 

Siggaard Jensen og adjunkt fra Institut for Samfundsvidenskab 

og Erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitetscenter Rasmus 

Willig om væsentligheden af at udfordre praksis med teoretiske 

tanker.  

 ”Særligt ved Business Schools har vi mødt en tilslutning til en 

anti-teoretisk bevægelse. Tilhængerne samler sig om at mene, at 

viden om ’best-practice’ og case-orienteret undervisning er det 

eneste, vi i virkeligheden har brug for. Rationalet bag synspunktet 

er, at teori ødelægger den spontane praksis,” påpeger Hans 

Siggaard Jensen  

 Men ifølge Hans Siggaard Jensen er kuren mod den blinde 

tiltro til praksis for det første at synliggøre, at praktikeres 

spontane og naturlige løsninger ofte er udtryk for, at teori er 

implementeret. For det andet må man vise, at praktikeren selv 

langtfra kan løse alle problemer selv. En krisesituation viser, det 

ikke lader sig gøre, og at teori muliggør en umiddelbar upraktisk 

tilpasning af praksis, som imidlertid løser en kritisk problemstil-

ling.

KlUMpE-STRATEGI

Et billede på teoriens nytte for udvikling af praksis er måderne, 

hvorpå to fiskestimer møder en haj, forklarer Hans Siggaard 

Jensen. Den ene fiskestime klumper sig sammen, mens den 

anden spreder sig. Klumpe-strategien giver selvsagt fiskene 

dårlige overlevelseschancer: Stimen bliver blot en stor godbid 

for en forslugen haj. At sprede sig øger straks fiskenes overle-

velsesmuligheder. 

 ”Forestiller vi os en løsning ved en naturlig tilpasning, så vil 

én fisk fra klumpe-stimen skille sig ud. Problemet er, at den 

hurtigt vil blive spist, selv om den i princippet har løsningen. I 

stedet skulle fisken som en anden teoretiker foreslå stimen at 

sprede sig, når den møder en haj. Pointen er, at det så faktisk 

er smart at lytte og ikke sige til fisken: Du er for teoretisk,” siger 

Hans Siggaard Jensen.  

 Lige så forkert det er at forkaste teori som unyttig, lige så 

varsom skal man være med at forkaste teorier som forkerte 

teorier, mener Hans Siggaard Jensen: ”Mit synspunkt er, at 

Tiltroen til praktisk sans er i vækst, mens den teoretiske fornuft  
møder skepsis. Paradoksalt nok rammer den antiteoretiske bevægelse 
også universiteterne. To forskere advarer mod, at samfundet forlader   
sig på praksis. 

ER pRAKSIS pRIMA?



DUMME FISK 
Hvordan reagerer fiskestimen, hvis den render ind i en haj? Stimen vil måske klumpe sig og 
optimere hajens fangst. Men den teoretiske fisk vil foreslå, at stimen spreder sig, så hajen ikke 
kan spise dem i én mundfuld. ”Pointen er, at det er smart at lytte og ikke sige til fisken: Du er for 
teoretisk,” siger professor Hans Siggaard Jensen. Foto: iStockphoto

”Teori åbner for nye handlinger; den 
bekræfter ikke alene de handlinger, som 
allerede er mulige.”

du teoretiserer for at åbne for nye handlemuligheder, som 

du – fanget i din praksis-situation – ikke umiddelbart ser som 

muligheder. Teori åbner for nye handlinger; den bekræfter ikke 

alene de handlinger, som allerede er mulige. Dertil kommer, 

at den historiske erfaring også tyder på, at vi har brug for teori. 

For eksempel var der frem til 1936 teoretisk set og i praktisk 

politik ikke nogen diskrepans mellem udbud og efterspørgsel på 

markedet og ingen skelnen mellem makro- og mikroøkonomi. 

Men der var en økonomisk krise, der ikke med datidens praktiske 

politik lod sig løse. Heldigvis kommer John Maynard Keynes til 

med en helt ny beskrivelse af økonomien, hvor han sondrer 

mellem makro- og mikroøkonomi, der åbner for helt nye og 

gavnlige muligheder for at styre samfundsøkonomien,” siger 

Hans Siggaard Jensen.

pOlITIbESKyTTET TEORI

I 1917 gør sociologen Max Weber opmærksom på, at videnska-

berne ikke bør afgøre, om vi i praksis skal beherske livet teknisk, 

om der skal findes kunstværker, om der skal være retsregler etc. 

Videnskabens bidrag til det praktiske og personlige liv bør være 

langt mere beskedent. Videnskaben bidrager med viden om teknik 

til at beherske livet, med skoling i tænkning og med klarhed om 

forudsætninger for og konsekvenser af bestemte valg. 

 Men Weber ved også, at det er utilstrækkeligt for datidens 

ungdom: For de unge er videnskaben udtryk for tankekonstruktio-

ner, der udgør et livsfjernt rige befolket af kunstige abstraktioner, 

som med visne hænder forgæves forsøger at få tag i det virkelige 

livs blod og saft. Weber er kort sagt klar over, at intellektualismen 

forekommer meningsløs for de unge, når den ikke giver svar på  

spørgsmål som: Hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi leve vort 

liv? Weber vil heller ikke give sådanne svar, for han vil forblive 

lærer og ikke blive til en forførende demagog.

 Godt 90 år efter Weber giver ekspert i Frankfurterskolen og 

kritisk teori adjunkt Rasmus Willig en lignende diagnose: ”Stort 

set hver dag får jeg at vide, at jeg er for teoretisk. Jeg forstår 

denne kritik fra studerende og kolleger som udtryk for, at der 

eksisterer et uforløst behov for at få en etisk tilstedeværelse i 

eget liv. Derfor søger de svar i teorier, der er handlingsorien-

terede. De spørger: Hvad en velafbalanceret følelsesmæssig 

handlen er i modsætning til en målrationel handlen? Hvor får 

vi indløst vores forventninger om den herredømmefri samtale? 

Og hvad er en rigtig anerkendelse af et andet menneske? 

Spørgsmålene er banale, ikke teoretisk begavede. Og de stilles 

ikke for forskningens eller den studerendes opgaves skyld, 
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men fordi etisk-eksistentielle fordringer om at handle rigtigt 

trænger sig på,” fortæller Rasmus Willig.

 Ifølge Rasmus Willig får han samme type spørgsmål, som folk 

har stillet til den kritiske teoris hovedrepræsentanter gennem 

tre generationer – fra Theodor W. Adorno og Max Horkheimer 

over Jürgen Habermas til Axel Honneth. Nemlig spørgsmål om, 

hvordan teoretiske indsigter omsættes i praksis.

 ”Det bedste eksempel på iveren efter praksis er, da man 

efter 2. verdenskrig i Tyskland beslutter, at en forudsætning for 

at bevare universiteternes uafhængighed er, at politiet ikke har 

adgang til universiteternes campusser. Dog får politiet adgang, hvis 

en institutleder eller rektor ringer efter dem. Den eneste gang, det 

sker, er da Theodor W. Adorno ringer, fordi de studerende stormer 

Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, med krav om svar 

på, hvordan de skal handle i praksis. Konsekvensen er altså, at de 

bliver smidt på porten af politiet.” fortæller Rasmus Willig.

VIlJEN TIl AT OVERSKRIDE 

Da Jürgen Habermas tiltræder ved Frankfurts Universitet i 1968, 

siger han i forelæsningen Erkendelse og interesse, at den tra-

ditionelle teoris forhold til praksis først er upraktisk, dernæst 

praktisk. Det upraktiske beror på, at en filosof skal befri sig fra 

de praktiske livsinteresser og indtage det teoretiske livs – en 

kontemplativ – indstilling. Men det afskærer ikke teoretikeren fra 

det praktiske liv. Netop det gør, at det i næste omgang er muligt 

at skabe en ny handlingsorienteret dannelse og praksis. 

 Men Jürgen Habermas accepterer ikke det skarpe skel mellem 

erkendelse og interesse. Kritisk teori er i sig selv en praksis og 

en del af virkeligheden. I stedet argumenterer han for at tale om 

erkendelsesinteresser, og han udsondrer den emancipatoriske 

erkendelsesinteresse ved siden af den tekniske og praktiske 

erkendelsesinteresse. 

 For Rasmus Willig er forklaringen, at skellet mellem teori 

og praksis alene er analytisk. ”Det korrekte at sige er, at den 

kritiske teoretiker udøver en specifik kritisk praksis, som veksler 

mellem sociologi og filosofi, mellem immanens og transcen-

dens, mellem fakticitet og gyldighed. Den kritiske teori må sikre 

forbindelse til den sociale kontekst – til immanens – da det 

sikrer kritikkens legitimitet og gyldighed i forhold til faktuelle 

udviklingstendenser. Omvendt må den kritiske teoretiker også 

overskride – transcendere – det nuværende samfund. Det sker 

ved at udlede en idé om et retfærdigt samfund, der gør ham 

i stand til at pege på, hvori det uretfærdige og de uindløste 

emancipatoriske fordringer består. Min hovedinteresse er i første 

instans, hvordan en kritik lader sig metodologisk begrunde ud 

fra en idé om et retfærdigt samfund. Et samfund, som altid er et 

ufuldendt projekt. Alligevel er en idé om dette samfund vigtig for 

at bedømme, om samfundet er i gang med at udvikle sig positivt, 

eller om det er i gang med at erodere. Dette begrundelseskrav 

sikrer mod at havne i en etisk relativisme.” 

DIplOMATFIlOSOFI

Hvad enten man lytter til Rasmus Willig eller til Hans Siggaard 

Jensen, så peger de begge på, at teoretisk arbejde handler om 

at overskride den praksis, vi allerede kender til. Teori skal altså 

ikke blot være i et tjenesteforhold til den praksis, vi kender. 

Sker det, bliver teori konserverende. Men hvad nu, hvis vi lever 

i et samfund, som hygger sig ved sig selv og ikke anerkender 

behovet for et alternativ til sin egen indretning. Hvilken slags 

teorier har vi så brug for? De kritiske og overskridende teorier, 

som Rasmus Willig eller Hans Siggaard Jensen argumenterer 

for? Næppe. 

 Filosoffen Peter Sloterdijk skriver i bogen Eurotaoisme, at se-

kundærfilosofiens time er inde. Det vil sige en filosofi, som står 

i modsætning til idéen om en prima philosophia, hvis ambition 

til stadighed er at levere fundamental, sikker og sand viden om 

tilværelsens grundlag og begrunde al anden viden ud fra dette 

grundlag. Peter Sloterdijk mener, at sekundærfilosofien fremmer 

udviklingen af den diplomatiske teoretiker, der ikke længere har 

nogen mening om, hvad der primært og væsentligt ville være 

sandt-rigtigt-passende. Det vil sige, at ethvert tilløb til en stærkt 

teoretisk funderet kritik af praksis aflyses. I stedet går forskere 

som andre embedsmænd til deres kontorer hver morgen. Her 

forvalter de problemer, også de problemer, som egentlig ikke 

lader sig løse. Det lader de sig imidlertid ikke mærke med, for 

forvaltningen af et problem gælder nu som dets løsning. Den 

nye teoretiker er ikke kritisk, men derimod høflig, pragmatisk, 

opmærksom og ironisk – som diplomater og voksne nu bør 

være. 

    
Af claus Holm
clho@dpu.dk 
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”Stort set hver dag får jeg at vide, at jeg 
er for teoretisk.”

Hans siGaard Jensen
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versitet. Forsker i viden- og videnskabsteori 
med særligt henblik på spørgsmålet om de 
anvendte videnskaber som for eksempel 
teknologi, medicin og pædagogik. Aktuel 
med artiklen Tankens magt i næste num-
mer af tidsskriftet Kritik, Gyldendal. 

Hjemmeside     www.dpu.dk/om/hsj

rasMUs WilliG

Ph.d., adjunkt og formand for dansk 
sociologforening ved Institut for Sam-
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DANSKE DANNElSESTÆNKERE 

Dannelse er igen blevet et vigtigt begreb i nutiden. Derfor 

arrangerer Grundtvig-Akademiet, Søren Kierkegaard Forskning-

scenteret og Danmarks Pædagogiske Universitet sammen14 

offentlige forelæsninger om dannelsestænkere, der gennem de 

sidste 150 år har præget dannelsen. Du kan nå de sidste 8:

2. november GEORGES bRANDES: Per Dahl 

9. november NATHAlIE ZAHlE: Birgitte Possing 

16. november EMMA GAD: Mette Winge

23. november JAKOb KNUDSEN:  Henrik Wigh-Poulsen 

30. november HAl KOcH: Ole Vind 

7. december K. E. lØGSTRUp: Pia Böwadt 

14. december K. GRUE-SØRENSEN: Alexander von Oettingen

Forelæsningerne er åbne for alle og afholdes alle datoer  

kl. 14.00 –16.00 på Danmarks Pædagogiske Universitet, Tuborgvej 164, 

2400 Kbh. NV, auditorium D174.

 Læs mere her: www.dpu.dk/kalender

pÆDAGOGISKE VÆRDIER OG pOlITIK 
Værdier møder stadig større bevågenhed i den offentlige 

debat. Frihed, lighed og tolerance er nogle af de værdier, som 

præger den pædagogiske arena, men som samtidig er uløseligt 

forbundet med politik. Hvordan præger politik de pædago-

giske værdier? Institut for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet inviterer til international konference 

og ph.d.-kursus med titlen ’Educational Values and Politics’. 

Målet er at diskutere og undersøge forholdet mellem politik 

og uddannelse og analysere konkurrerende værdier og idéer i 

sfæren mellem pædagogik og politik. Hør blandt andre Obrad 

Savic fra NGO’en Belgrade circle, John A. Hall fra Dartmouth 

college, forfatteren Jens Martin Eriksen og fra DPU blandt andre 

Ove Korsgaard, Frederik Stjernfelt og Anne-Marie Eggert Olsen. 

Konferencen foregår den 4.-6. december 2006 på Danmarks 

Pædagogiske Universitet.

 Læs mere her: www.dpu.dk/kalender

FORSVAR FOR MANGE INTEllIGENSER  
I det seneste nummer af Asterisk og DPU’s engelsksprogede 

nyhedsbrev Quarterly kritiserede professor Mogens Hansen fra 

Danmarks Pædagogiske Universitet brugen af Mange Intelligenser 

(MI). Det har fået den amerikanske professor Howard Gardner, 

opfinder af begrebet ’Mange Intelligenser’, til at reagere med et 

svar. Howard Gardner pointerer, at MI kan bruges pædagogisk og 

i tilrettelæggelsen af undervisningen samt til at beskrive forskelle 

mellem menneskers intelligens. Gardner giver Mogens Hansen 

ret i, at MI-teorien har givet håb til mange mennesker, men det 

er ikke et falsk håb.

 Læs mere her: www.dpu.dk/quarterly

STREAM FORElÆSNINGEN
Fagre nye fjernundervisningsverden. På Danmarks Pædagogiske 

Universitets filial i århus har studerende i foråret haft mulighed 

for at følge kurset curriculumteori og institutionsdidaktik ved at 

se kursets forelæsninger som videooptagelser på nettet. De 10 

forelæsninger blev afholdt i København og videooptaget af gen-

nemgående underviser Jeppe Bundsgaard, som også sørgede 

for, at de blev lagt på nettet til streaming. Eksamen klarede de 

studerende ved blandt andet at skrive mindst otte weblogs. De 

studerende har været overvejende positive over for projektet, og 

muligheden for at skrive weblogsene med ”genremæssigt vide 

grænser” er blevet opfattet som et ”positivt træk”, som har gjort, 

at de studerende har følt sig som ”grundigere studerende”. Pro-

jektet gennemføres også i dette semester, inklusiv forbedringer 

og øget strukturering, udtaler Jeppe Bundsgaard.

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

Brandes

kort nyt ��
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 ”Sanders betændte metode”. ”Vil Helge hykle mindst muligt?” 

”Kritikken er både forfejlet og udtryk for manglende respekt.” 

Ordene har været hårde i den seneste tids diskussion af fusioner 

blandt de danske universiteter og sektorforskningsinstitutioner. 

Fusionsdebatten er blot endnu et eksempel på, hvordan rege-

ringer og universiteter støder sammen i disse år. Omstillingen 

af universitetssektoren sker i mange lande: Danmark, Norge, 

Australien, Østrig, Storbritannien, for blot at nævne nogle få. 

Der er tale om en bred omstillingsbølge, som The Economist 

dokumenterede i et særtillæg i september 2005. Flere steder 

kaster det konflikter af sig, når politiske aktører forsøger at 

presse reformer ind i et universitetssystem, der ofte er meget 

lidt modtageligt. 

 Skræmmebillederne er tydeligt optegnet på begge sider af 

skyttegravene: Politikere og embedsmænd anklages for at være 

forført af new public management-tanker om resultatstyring af 

forskningen uden forståelse for, at det er en risikabel aktivitet, 

der kræver frihed til at eksperimentere med det, vi ikke forstår, 

og som måske ikke giver afkast eller ligefrem slår fejl. Forsk-

ningsmiljøerne ses omvendt som forstenede, prægede af interne 

fejder og isolerede fra den omgivende verden, der ingen glæde 

får af forskernes arbejde. 

SMERTEFRI pROcES I NORGE

Det er dog muligt at komme ud af skyttegravene og komme 

hinanden i møde: I Norge lykkedes det i år 2003 at gennem-

føre en storstilet kvalitetsreform i et tæt samarbejde mellem 

universitetssektoren og Undervisnings- og Forskningsministeriet. 

En løbende diskussion og opbygning af gensidig tillid mellem 

universiteter og ministeriet har været nøglen til en smertefri 

proces, fortæller Per Nyborg, der er tidligere generalsekretær 

for det norske Universitets- og Høgskolerådet.

 ”Vi har altid forudsat, at ministeriet følger spillereglerne og 

ikke begynder at gøre nye ting på egen hånd. Min følelse er, at 

der er uro i Danmark lige nu, fordi ministeriet har sine egne, 

klare udviklingsplaner for sektoren. Den danske regering har 

i højere grad promoveret det system, som de mener, er det 

rigtige, i stedet for at bruge tid på at udvikle systemet sammen 

med universiteterne.”

 I Norge har universiteter og høgskoler også gjort deres ved at 

lægge interne stridigheder på hylden og arbejde sammen. Det 

har gjort det muligt for universitetssektoren at være dagsorden-

sættende i forhold til departementet og selv påtage sig ansvaret 

for at forny sektoren.

ØJENÅbNER

Når Per Nyborg er i Danmark og fortæller om de positive norske 

erfaringer med dialog mellem universiteter og politikere, skyldes 

det netværksprojektet Trans-Atlantic Forum on the Future of 

Universities, der forsøger at ruske op i skyttegravskrigen ved 

at få akademikere og politiske aktører til at tale sammen. Det 

forsøgte man senest på et netværksmøde, som Danmarks 

Pædagogiske Universitet var vært for i sommer. Her deltog 27 

AUTISTISKE 
AKADEMIKERE

OG

skytteGraVskriG
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Fusionsdebatten vidner om, at politikere og forskere  
er to vidt forskellige lejre. Internationalt netværksprojekt  
på Danmarks Pædagogiske Universitet forsøger at få  
akademikere og politiske aktører til at tale sammen.

KyNISKE 
NEOlIbERAlISTER

AUTISTISKE 
AKADEMIKERE

forskere, universitetsadministratorer og embedsmænd fra blandt 

andet Danmark, Norge, England, USA og Tyskland.

 Metoden var først at få de tre grupper til at formulere 

deres syn på universiteternes strategiske styrker, svagheder, 

muligheder og trusler. Herefter blev grupperne præsenteret for 

hinandens vurderinger for at finde mulighederne for at skabe 

forandringer.

 Det var en øjenåbner på begge sider af hegnet, fortæller 

leder af forumet, Davydd Greenwood fra cornell University i 

USA. Akademikerne var overraskede over at høre højtstående 

embedsmænd tale om, hvor vanskeligt de har det med at styre 

universiteterne. Samtidig var embedsmændene overraskede 

over at høre, hvor selvkritiske akademikerne var over deres egen 

måde at arbejde på og over de organisatoriske processer på 

universiteterne.

 ”Det havde folk ikke forventet. De opdagede, at de har et 

fælles udgangspunkt, og de begyndte at lægge strategier for at 

samarbejde. En fremadrettet politik for videregående uddan-

nelser handler ikke om at ensrette synspunkter eller mobilisere 

modstand. Det drejer sig om at handle i fællesskab for at bevare 

det, vi alle sætter pris på,” siger Davydd Greenwood.

AUTISTISKE AKADEMIKERE

Davydd Greenwood er heller ikke bleg for at placere skylden på 

aktuelle konflikter mellem politikere og akademikere i begge lejre. 

På den ene side er han stærkt kritisk over for den aktuelle mar-

kedsgørelse og individualisering af universiteterne, den såkaldt 

neo-liberale bølge. Markedsgørelsen betyder, at de studerende 

skal betragte sig selv som kunder til undervisningen, at forskerne 

bliver underleverandører af viden til den offentlige og den private 

sektor, og at universiteterne i stigende grad skal finansiere deres 

aktiviteter ved at sælge viden og opnå patenter. 

 De studerende bliver personligt ansvarlige for deres egen 

læring, forskerne skal sørge for finansiering af deres egne 

forskningsprojekter og bliver individuelt belønnet både i kar-

riereforløb og løn. Der kommer stadig færre faste stillinger og 

flere midlertidige ansættelser, og akademikere bliver målt på 

deres produktion ”på en meget fabriksagtig måde,” siger Davydd 

Greenwood

 På den anden side er Davydd Greenwood heller ikke nervøs 

for at rette skytset mod sine akademiske kolleger. Ironien er, at 

også akademikere lider under et radikalt individualistisk syn på 

deres egen position. Denne individualisering gør, at de ikke ser 

de større konsekvenser af deres handlinger for de universiteter, 

hvor de er ansat, og for deres eget fremtidige arbejdsliv.

 ”En af mine kolleger siger, at akademikere ofte handler ’auti-

stisk’. De tænker ikke over konsekvenserne af deres handlinger, 

heller ikke selv om disse handlinger vil give dem store problemer 

inden for få år.”

 Det viser sig blandt andet ved, at akademikere kræver finan-

siering fra samfundet uden at anerkende, at samfundet også 

har ret til at stille dem til regnskab for, hvordan de bruger disse 

ressourcer.  

skytteGraVskriG
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”Akademisk arbejde er stærkt individualistisk og konkurrencepræ-

get, og akademikere er meget dårlige til at se sig selv som del af 

et større organisatorisk miljø. I takt med, at den neo-liberale måde 

at køre universiteterne på vinder frem, tilskyndes akademikere til 

at være endnu mere individualistiske og entreprenante. Dermed 

vil de også blive endnu mindre tilbøjelige til at samarbejde og 

løse organisatoriske problemer i fællesskab.”

 Den går ikke i længden, siger Davydd Greenwood. Akade-

mikere må forhandle med samfundet om, på hvilke betingelser 

de bliver stillet til regnskab. Går man ikke ind i den diskussion, 

så bliver man vurderet på kriterier, som andre fastsætter.

DET OFFENTlIGE GODE

For Davydd Greenwood er der et godt argument at sætte op 

imod den neo-liberale bølge på universiteterne, nemlig at 

man skal producere offentlige goder. Det offentlige gode er 

kendetegnet ved, at det ikke forhandles i et kunde-leverandør 

forhold, hvor produktionen afhænger af, at en bestemt kunde er 

indstillet på at betale. Det offentlige gode produceres uafhængigt 

af betalingsvilje, og det stilles til rådighed for hele offentligheden 

til fri afbenyttelse. Derfor vil neo-liberal markedstænkning, der 

også vil sikre universiteternes nytte for resten af samfundet, 

men ved at gøre vidensproduktionen til et markedsforhold, være 

ensbetydende med en medicin, der tager livet af patienten. 

 Den tredje vej mellem akademisk autisme og neo-liberal 

markedsgørelse er, at universiteterne af egen drift finder må-

der at bringe sig i spil, i forhold til de problemer, der optager 

resten af samfundet. Eller som Davydd Greenwood skriver i 

samarbejde med medorganisator Morten Levin fra Norges 

Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet: ”Vi mener, at vi som 

offentlige universiteter må finde en måde at integrere os på i det 

offentlige liv og koble os til udvalgte prioriteringer i den nationale 

private og offentlige sektor, samtidig med at vi forbliver tilpas 

uafhængige til, at vi kan spille vores ”offentlige” rolle som hjem-

sted for ”sociale eksperimenter” som kilder til uafhængig kritik 

og kreativitet, som steder der understøtter utraditionel tænkning 

af den slags, der både skaber innovation og får demokratiet til 

at fungere både socialt og økonomisk.”

 At sætte kød på den vision kræver sandsynligvis, at mange 

forskere, universitetsledere og politiske aktører ikke blot tænker, 

men også handler sammen. Som de to skriver: ”Vi er ikke i tvivl 

om, at offentlige universiteter i dag i det store og hele fejler i 

deres forsøg på at gennemføre dette.”

 Derfor var sommerens møde i København også kun en pilot-

test for det, arrangørerne håber, kan blive en langt større proces 

DE TO lEJRE

ENERÅDIGE AKADEMIKERE

> Universiteterne er stivnede i deres organisatoriske miljø

> Akademikere isolerer sig fra det omgivende samfund bag 
universiteternes fysiske og mentale mure.

> De er ikke i stand til at skille reelle diskussioner af kvalitet 
i forskning og undervisning fra de sociale fordomme, der 
hersker mellem grupper af forskere.

> De bærer på en lang forskningstradition, som gør dem 
mindre åbne over for forandringer i det omgivende sam-
fund.

blINDE NEOlIbERAlISTER

> De tyr til kontrol og ledelse baseret på lav tillid, hvilket er 
ødelæggende for organisationens kultur og forværrer de 
problemer, de burde løse.

> De bruger resultatmålinger, men det afslører ikke den reelle 
produktivitet. Deres målesystemer kan medføre uønskede 
ændringer i adfærd. Da man i Storbritannien begyndte at 
måle hospitaler på, hvor længe patienter skulle vente på 
det første møde med en læge eller sygeplejerske, begyndte 
hospitaler at ansætte ”hello nurses”, hvis eneste job var at 
hilse på patienterne.

> De bruger nye ledelsesformer, der lægger op til en 
autoritær og monologisk ledelsesstil og underminerer 
mangfoldigheden.

Kilde: Alan Scott: ‘Knowledge Production, Management and the Academic Role’, School of Political Science & Sociology, 

University of Innsbruck 

www.einaudi.cornell.edu/files/calendar/5837/information_papers_1-4.pdf

Konfrontationen mellem akademikere og politikere har en lang forhistorie. Alan Scott 
fra Innsbruck Universitet taler om et mønster, der gentager sig over tid og fra land til 
land. De tunge kanoner i hver af de to skyttegrave lyder som følger:
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DpU’S INTERNATIONAlE ARbEJDE?
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med flere deltagere fra mange lande. En af de store udfordringer 

er at få de organisationer med, som i dag formulerer den neo-

liberale vision for universiteterne. Organisationer som OEcD 

og EU’s sekretariat, der koordinerer Bolognaprocessen, takkede 

nej til invitationen fra Davydd Greenwood og hans kolleger til 

at deltage i mødet. Problemet er, at netop disse organisationer 

spiller en meget stor rolle i formuleringen af de regler og anbe-

falinger, som forandrer universitetssektoren i disse år. Samtidig 

har de stor legitimitet i politiske cirkler, hvilket blandt andet 

videnskabsminister Helge Sander har benyttet sig af med talrige 

henvisninger til OEcD i forbindelse med planen om fusion af 

universiteter og sektorforskningsinstitutioner. 

 ”Mit gæt er, at de ikke opfatter det som tiden værd at høre 

på en bunke folk, der beklager sig,” siger Davydd Greenwood 

ironisk. ”De virker meget sikre på, at de har de rette svar med 

hensyn til kvalitetssikring og kriterier for at stille forskere til 

regnskab. De er meget indfanget af den neo-liberale model.” 

 Men selv om man er overbevist om styrken af sin egen 

model, kan man jo godt have gavn af at tage en åben dialog med 

dem, det handler om. Nylige erfaringer fra Danmark bekræfter 

denne gode leveregel. 

Kilder
‘The Brains Business: A Survey of Higher Education’, The 

Economist, 10. september 2005

Morten Levin og Davydd J. Greenwood: ‘The Future of Public 

Universities: Academic Freedom, University Autonomy, and 

Freedom of Speech from an Organizational Perspective’. 

TAFFU Copenhagen conference draft. 12. maj, 2006

www.einaudi.cornell.edu/files/calendar/5837/informa-

tion_papers_1-4.pdf

Af Torben clausen
toc@dpu.dk



MOD SKRIVEBORDSPÆDAGOGEN

 Da man i 1969 på Københavns Universitet oprettede institut 

for teoretisk pædagogik, understregede den daværende institut-

leder, professor Knud Grue-Sørensen, at instituttets formål ikke 

var at løse specifikke spørgsmål. Formålet var derimod ”at kunne 

stille gode og væsentlige problemer, at kunne spørge rigtigt”.

I EN TID, HVOR AL PÆDAGOGISK virksomhed og forskning 

underlægges et relevans- og evidenskrav, er en sådan formåls-

formulering nok ikke holdbar for pædagogiske institutter. Når 

Knud Grue-Sørensen dengang formulerede sit formål for den 

teoretiske pædagogik, var det ikke kun begrundet ud fra hans 

pædagogiske forståelse. Det var også tænkt som et modsvar mod 

tidens ”pædagogiske takt og tone”. På daværende tidspunkt stod 

pædagogikken i den ”realistiske vending”, som betød, at faget 

vendte sig væk fra filosofien og hen til empiriske videnskaber. 

Det var oprindelig en tysk bevægelse, der under begrebet ’Die 

realistische Wende erstattede faget pædagogik med disciplinen 

Erziehungswissenschaft’. Dengang talte man ikke om evidens, 

men om ”realisme”, og håbede på, at pædagogikken kunne 

opnå sin videnskabelighed ved at levere brugbare og empirisk 

funderede metoder.

KNUD GRUE-SØRENSEN gik imod strømmen og satte et filosofisk 

pædagogisk argument, der i al enkelthed gik ud på at fastholde, 

at pædagogik først og fremmest var en særlig menneskelig om-

gangsform med et særligt tilknyttet handlings- og refleksionsper-

spektiv. Derfor drejede det sig ikke om at iklæde pædagogikken 

en empirisk dragt, men om at opsøge og udpege de problemer, 

som kunne siges at være væsentlige pædagogiske problemer. 

Han så ganske rigtigt, at hvis det udelukkende drejede sig om 

at levere pædagogiske metoder – der virker – uden et større 

blik på hele den pædagogiske problem- og fænomenverden, 

ville pædagogikken blive vilkårlig og til kastebold for politiske 

og fagpolitiske interesser.

DETTE ARGUMENT BRAGTE især gymnasielærerne i oprør. I 

stedet for idehistoriske og pædagogisk filosofiske foredrag og 

øvelser krævede de ”tekniske instrumenter”, som de kunne 

anvende i deres undervisning. Over for dette krav fastholdt Knud 

Grue-Sørensen, at det mere kom an på at udvikle deres sans og 

refleksion i forhold til den kulturopgave, de virkede inden for. 

Selv om han med dette synspunkt knyttede an til en lang pæ-

dagogisk filosofisk tradition, fandt det ikke genklang i samtiden, 

der i stedet degraderede ham til ”skrivebordspædagog” uden 

sans for realiteterne.  

TOLKER MAN VORES aktuelle diskussion om evidens som et 

forsøg på at skabe sikre og målbare resultater og udpege ”viden 

der virker”, ja så lider den pædagogiske verden i dag af samme 

”realismefetichisme”, som man gjorde på Grue-Sørensens tid. 

Og ligesom dengang kan man spørge, om vi derfor ikke også i 

dag risikerer at miste væsentlige pædagogiske sammenhænge 

og begreber. Sammenhænge, som netop ikke lader sig reducere 

og indfange af en teknisk rationalitetslogik, men som alligevel 

kan vise sig at have en væsentlig betydning for den pædagogiske 

verden generelt.

SELV OM PÆDAGOGISK filosofi ikke kan levere den sikkerhed, 

som tiden efterspørger, så kan den alligevel vise sig at være en 

væsentlig og også nødvendig refleksion for såvel den pædago-

giske forskning som den pædagogiske praksis. 

NU KAN DER VÆRE mange bud på, hvad pædagogisk filosofi 

egentlig er og ikke mindst, hvilken forskel den i vores tid kan 

gøre. Knud Grue-Sørensens standpunkt var, at den kunne skabe 

klarhed og orden på pædagogiske begreber. Han benyttede så 

at sige filosofien til at kaste et kritisk lys over pædagogikken for 

på den måde at sikre, at faget ikke antog det, han kaldte for 
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Nutidens jagt efter sikker viden er gammel vin på nye 
flasker: Det er den samme realismefetichisme, som 
professor Knud Grue-Sørensen kæmpede imod i de 
sene 1960’ere, da han talte den pædagogiske filosofis 
sag – og fik navnet ”skrivebordspædagog” af oprørte 
gymnasielærere.



”pædagogisk magtfuldkommenhed”. Selv om en sådan tilgang 

er væsentlig, kan den dog vise sig at være for beskeden. En 

pædagogisk filosofi, som udelukkende baserer sin identitet på 

kritik, miskender ikke kun sin egen betydning, men underkender 

selve pædagogikkens væsen. Dertil kommer, at den også risikerer 

at blive ubetydelig for andre videnskabelige discipliner og den 

pædagogiske praksis, der for længst har udarbejdet en egen kritisk 

potentialitet. Og som med rette vil frabede sig en pædagogisk 

filosofisk ”overlærertone”. Den kritiske status, som Knud Grue-

Sørensen i sin tid kunne udpege som fagets egentlige berettigelse, 

kan den pædagogisk filosofi i dag derfor kun i begrænset omfang 

knytte an til.

SKAL PÆDAGOGISK FILOSOFI udgøre en forskel, må den selv 

udarbejde en pædagogisk erkendelse og handlen, der ud over 

kritikken også tilbyder perspektiver for den pædagogiske teori 

og praksis. En sådan pædagogisk filosofisk tilgang kan vise sig at 

være særdeles frugtbar, fordi den ud over at kritisere også kan 

tilbyde alternative pædagogiske erkendelses- og handlingsfor-

mer. Dertil må den dog knytte an til en forståelse af pædagogik, 

som ligger før den videnskabelige oprustning af faget. Og som 

ikke opdeler pædagogik efter videnskabelige eller funktionelle 

kriterier, men betragter den som en praksisvidenskab, der med 

det moderne er blevet differentiel, paradoksal og antinomisk. 

ANTINOMIER KAN FORSTåS som modsætninger, der hører med 

til tilværelsens grundstruktur, og som – når de først er blevet 

opdaget – ikke kan ophæves, men vedvarende stiller sig som 

udfordringer. For eksempel modsætningen mellem pædagogisk 

teori og praksis. 

PÆDAGOGIK ER FØRST OG FREMMEST antinomisk. Det betyder 

ikke, at evidenstanken er udelukket fra pædagogikken, men blot, 

at der – fra pædagogikken selv – er sat grænser for, hvor sikre 

pædagogiske processer kan være. Ved at kaste et antinomisk 

blik på pædagogikken bliver det synligt, at det, som vi umid-

delbart erfarer og oplever som normalt, er modsætningsfyldt og 

tvivlsomt. Således handler voksne paradoksalt, når de gennem 

opdragelsens afhængighed vil opnå barnets uafhængighed. Og 

når skolen gennem undervisning vil føre barnet ind i kulturelle 

og politiske værdier, handler skolen i antinomien mellem det 

individuelle og det almene uden sikkerhed for, om de værdier, 

den repræsenterer, også vil være værdifulde for barnets fremtid. 

I pædagogiske processer foregriber vi barnets fremtid og kan 

aldrig vide, om dette greb forud også er et frugtbart greb. 

Forældre, lærere og pædagoger handler modsætningsfyldt og 

kan ikke andet, da pædagogik ikke er en teoretisk konstruktion, 

men en konkret opgave til mennesket. At pædagogik således 

er en praksisvidenskab, betyder, at den som videnskab først 

bliver aktuel, hvor praksis bryder sammen. Det vil sige, hvor en 

pædagogisk virkelighed bliver så kompleks, at den ikke mere kan 

undvære en teoretisk orientering. I det tilfælde får pædagogik 

som praksisvidenskab en dobbelt opgave. Dens interesse er ikke 

kun at oplyse om en praksis, men også at gribe forandrende 

ind i praksis.

DET HAR PÆDAGOGIKKEN tilfælles med etikken og politikken. 

For hvor det drejer sig om at bestemme menneskets handlen i 

forhold til mennesket – om at virkeliggøre menneskelighed mel-

lem mennesker (etik), at planlægge og indrette et menneskeligt 

fællesskab (politik) og at hjælpe barnet til udfoldelse af sin 

menneskelighed (pædagogik) – konfronteres disse praktiske 

videnskaber med en dobbelt problemstilling. De er både teori 

om praksis og samtidig teori for praksis. Dermed står pædagogik-

ken altid i en difference mellem teori og praksis, som betyder, 

at den altid må betænke vejen fra teorien til praksis og vejen 

fra praksis til teorien. I differencen understreges pædagogikkens 

antinomiske struktur i og med, at teorien ikke direkte kan imple-

menteres i praksis, og praksis ikke direkte kan ophæves i teorien. 

En uophævelig modsætning, der ikke opløses ved at opstille en 

forsimplet dualitet mellem det deskriptive og præskriptive: Som 

om pædagogik først kan være objektivt neutral for dernæst at 

tage normativ stilling?

ANTINOMIEN MELLEM TEORI OG PRAKSIS understreger såle-

des ikke kun, at der er sat grænser for, hvor sikker en viden 

pædagogikken kan transformeres til, men understreger også, at 

hvis pædagogikken ikke medreflekterer sine antinomier, mister 

den sit forhold til filosofien. I den forstand har pædagogiske 

problemer altid en filosofisk implikation – ellers er det ikke 

pædagogiske problemer. Og netop i det perspektiv kan man 

forstå pædagogisk filosofi som en reflekteret omgang med 

pædagogiske antinomier. 
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Leder af forskningsenheden for politisk, religiøs og etisk dannelse 
ved Institut for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Alexander von Oettingen forsvarer i efteråret 2006 
sin pædagogiske doktorgrad med afhandlingen ’Pædagogisk 
filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier 
– Perspektivering af K. Grue-Sørensens filosofiske pædagogik’.

Vil du vide mere om Knud Grue-Sørensen?
Alexander von Oettingen anbefaler:
> Knud Grue-Sørensen: ’Pædagogik mellem videnskab og  

 filosofi’, Gyldendal 1965.

> Knud Grue-Sørensen: ’Opdragelsens Historie Bind I, II, III’,   

 Gyldendal 1972.

> Knud Grue-Sørensen: ’Studier over Refleksivitet’, 

 Schultz Forlag 1950.
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�� PraksisCHok

lIVlINE TIl 
lINJEFAGSlÆREREN 

Dygtige nyuddannede skolelærere i natur/teknik mister troen 
på sig selv, når de kommer ud i praksis. Blandt forklaringerne er 
dårlige faciliteter og manglende opbakning på skolerne, viser  
undersøgelse fra DPU. Måske kan en livline til linjefagslærere 
på seminarierne hjælpe med at lette overgangen.

Foto: Polfoto



PraksisCHok

 På seminariet var Line en engageret og talentfuld lærerstude-

rende med natur/teknik som et af sine linjefag. Under den sidste 

del af sin uddannelse tegnede alt til, at hun ville blive en god og 

kompetent natur/teknik-lærer. Før hun begyndte i sit første job, 

deltog Line sammen med andre lærerstuderende i en under-

søgelse tilrettelagt af Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor 

hun fik målt sin self-efficacy, det vil sige tiltro til egen formåen 

og gennemslagskraft. Undersøgelsen viste, at Lines self-efficacy 

lå helt i top, idet hun scorede 62 point ud af 65 mulige. 

 Når Danmarks Pædagogiske Universitet sammen med Zahles 

Seminarium og seminarierne i Haderslev og Holbæk undersøgte 

self-efficacy hos Line og 166 andre lærerstuderende, skyldes det 

folkeskolens velkendte problem med, at nyuddannede lærere 

ofte oplever en meget voldsom omvæltning, når de kommer ud 

i deres første stilling på en folkeskole. Praksischok kalder man 

fænomenet, når virkeligheden ikke stemmer overens med lære-

rens forventninger. Resultatet er i værste fald, at omvæltningen 

er så stor, at læreren bliver nødt til at stoppe. Hvad der ikke er så 

velkendt, er, at praksischok er specielt belastende for et bestemt 

fag: natur/teknik – faget, som blev indført i folkeskolen i 1994 

og omfatter biologi, geografi, kemi og fysik op til 6. klasse. 

TO MARKANTE RESUlTATER

Når forskerteamet undersøgte de kommende læreres self-ef-

ficacy, er det, fordi lærere med stor tiltro til egne evner er bedre 

undervisere og derfor burde være bedre rustet til at modstå 

praksischok, fortæller leder af projektet, lektor Annemarie Møller 

Andersen fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

 ”Lærere med høj self-efficacy er mere vedholdende, risiko-

villige og tilbøjelige til at afprøve mere eksperimenterende og 

undersøgende arbejdsmetoder i undervisningen. Der er også 

indicier for, at øget self-efficacy betyder bedre fastholdelse for 

læreren,” siger Annemarie Møller Andersen.

Hvad viser undersøgelsen ”Fra seminarium til skolepraksis” så? 

Hvordan gik det for eksempel Line med den høje score? 

 Det første af undersøgelsens to markante resultater er, at 

indførelsen af natur/teknik som linjefag var en god idé. Deltagere 

med natur/teknik som linjefag har en markant større self-efficacy 

– og de er mere tilbøjelige til at blive ved med at undervise i 

natur/teknik, når de kommer ud i praksis. Blandt undersøgel-

sens lærere med natur/teknik som liniefag var mere end 70 

procent fortsat natur/teknik-lærere (efter 2-3 år). Af lærere uden 

natur/teknik som linjefag underviste kun 25 procent fortsat i 

natur/teknik.

 Undersøgelsens mindre gode nyhed handler om den virke-

lighed, de nyuddannede møder på skolerne. Det vil sige mødet 

med kollegerne, ledelsen, forældrene, materialerne og lokalernes 

indretning. Det er her, Line kommer ind i billedet igen. ”Pigen 

med dæknavnet Line er et godt eksempel på, at man kan have 

en høj self-efficacy under uddannelsen, men da hun begynder at 

arbejde på en folkeskole, falder hun til under gennemsnittet og 

ender på 45 point, fordi hun ikke har ordentlige betingelser for at 

undervise ude på skolen,” siger Annemarie Møller Andersen.

 I undersøgelsen citeres Line om mødet med praksis: ”Der 

er problemer med de fysiske omgivelser, ikke nok plads, ingen 

vask. Det er umuligt at arbejde med eleverne i små grupper, 

og der er kun afsat én time. Desuden er natur/teknik ikke et 

populært fag at undervise i, og forældrene har slet ikke været 

hjælpsomme”.

 Med andre ord viser undersøgelsen, at indførelsen af linjefag 

har skabt forudsætningerne for, at kommende lærere bliver 

bedre og mere sikre i natur/teknik – men der skal ske ændringer 

på mange skoler, for at kvalitetsløftet slår igennem. Hvis for 

mange støttende skolefaktorer ikke er i orden, påvirker det de 

nye læreres selv-efficacy negativt og giver større praksischok, 

siger Annemarie Møller Andersen. 

 ”Det, der har overrasket mig mest, er, at skolefaktorerne har 

så stor betydning”.

NyUDDANNEDE STÅR AlENE

Seminarielektor Jens Jakob Ellebæk fra cVU Sønderjylland har 

været med i en relateret undersøgelse, som udmøntede sig i 

artiklen ’Support af nye natur/teknik-lærere’ i tidsskriftet Mona. 

Han peger her på, at der i Danmark ikke er tradition for at yde 

support til nye lærere, hverken fra det seminarium, hvor de er 

uddannet, eller på den skole, hvor de bliver ansat. Og det er 

et problem, specielt for natur/teknik, som er et nyt fag. Jens 

Jacob Ellebæk giver et eksempel på en kvindelig lærer med 

natur/teknik som linjefag, der begyndte på en folkeskole, men 

oplevede så store problemer, at hun var tæt på at skifte skole.

 ”Da skolelederen fandt ud af, at hun overvejede at stoppe, 

kunne han ikke forstå, hvorfor hun ikke var kommet og havde 

sagt noget,” fortæller Jens Jacob Ellebæk. 

 ”I virkeligheden var kvindens reaktion på den svære start 

meget typisk. Nye lærere tænker, at de er færdige med deres 

uddannelse og derfor må det også være dem selv, der klarer 

tingene, hvis de oplever problemer. Nyuddannede lærere er 

stædige, og de er meget tilbageholdende med at spørge om 

hjælp,” siger Jens Jakob Ellebæk.

SUppORT TIl NyE lÆRERE

For at lette overgangen til praksis har linjefagslærere fra cVU 

Sønderjylland forsøgsvis optrådt som supportere for deres 

tidligere elever i natur/teknik. Supporten har bestået i at semi-

narielæreren har overværet undervisningen og hjulpet læreren 

med råd og refleksion. Og det har vist sig at være en god idé, 

siger Jens Jacob Ellebæk. 

 ”De nyuddannede lærere har blandt andet fået sparring til 

at klare mødet med eleverne, forsøgsopstillinger og undervis-

ningsformer. Mange nyuddannede har et stort behov for at tale 

med en anden person om faget, og det er faktisk en fordel, 

”Får du ikke støtte, i form af skolefaktorer, er risikoen 
for, at du stopper, meget stor.”

”Nyuddannede lærere er stædige, og de er meget 
tilbageholdende med at spørge om hjælp.”

Foto: Polfoto
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at supporteren ikke er ansat på arbejdspladsen. Hvis supporten 

kommer fra en kollega på skolen, vil nogle nyuddannede opfatte 

det som følsomt eller intimiderende, fordi man risikerer at 

fremstå som en dårlig underviser på lærerværelset og dermed 

at tabe ansigt.” 

RAMMER FOR SpARRING

Ifølge Jens Jacob Ellebæk ville det være klogt at bruge flere 

penge på nyuddannede læreres efteruddannelse i form af en 

formaliseret landsdækkende supportordning. 

 ”Hvis man på denne måde sikrer sig, at lærerne kommer 

godt i gang, vil pengene være givet godt ud og komme tilbage 

til samfundet,” siger Jens Jakob Ellebæk, der mener, at det ikke 

behøver at være usundt med et sceneskift fra seminarium til 

praksis. 

 Problemet er, at overgangen ofte er for voldsom. ”Gennem 

de sidste 50-100 år er læreruddannelsen blevet akademiseret, 

og for mig at se har dette givet det problem, at der i dag er en 

dårlig sammenhæng mellem seminariet og arbejdet i folkesko-

len.” siger Jens Jakob Ellebæk.

Annemarie Møller Andersen fra DPU mener også, at der er 

behov for bedre brobygning mellem seminarium og praksis.   

 ”Når lærerne er færdige med deres uddannelse, mister de 

deres livline til seminariet. Mange nyuddannede fortæller, at 

de håber at udvikle sig og modtage sparring, når de kommer 

ud i praksis, men det sker sjældent,” siger Annemarie Møller 

Andersen, der også støtter idéen med at eksperimentere med 

en form for mentorordning. Hun peger på, at læreruddannelsen 

også ville have gavn af, at seminarielærerne var mere ude på 

skolerne og følge deres elever.

 ”Linjefagslæreren kan have svært ved at bedømme, hvad 

der sker i skolen, når de sjældent kommer der. Derfor ville det 

være ønskeligt, hvis seminarielærerne fik mulighed for at følge 

deres studerende i praktikken, og når de fik deres første job. Det 

ville være et totalt brud med den danske tradition på området, 

hvis man gjorde mere for at bygge bro gennem support eller 

mentorordninger, men det ville være tiltrængt,” siger Annemarie 

Møller Andersen. 

Af Mikael christensen
mic@dpu.dk

OM UNDERSØGElSEN

Data blev indsamlet i perioden 2000-2005 og omfattede 

måling af self-efficacy ved hjælp af spørgeskemaer, obser-

vation af lærernes undervisning, interviews og internetad-

ministreret spørgeskema.

I gruppen af lærerstuderende, som ikke havde natur/teknik 

som linjefag medvirkede 39 ud af 66 adspurgte i alle 

projektets delfaser. I de to grupper af studerende med 

natur/teknik som linjefag deltog 48 af 101 studerende i 

hele undersøgelsen.

De samme undersøgelsesmetoder blev brugt alle tre år, 

hvilket gjorde det muligt at sammenligne gruppen med og 

uden liniefag i natur/teknik og self-efficacy i forhold til fakto-

rer på skolen. I de fuldstændige datasæt er der signifikante 

korrelationer mellem ændringer i self-efficacy og muligheder 

for støttende skolefaktorer.

Undersøgelsen er blandt andet beskrevet i rapporten  

‘Teaching Environments, capability beliefs and the Retention 

of New Danish Elementary Teachers of Science’, 2006.

HER KAN SKOlERNE HJÆlpE NyE lÆRERE

> Støtte fra lærerkolleger

> Opbakning fra forældre

> Skabe mulighed for feltarbejde 

> Ordentlige undervisningslokaler

> Støtte fra skolens administration og ledelse

> Adgang til lærebøger, laboratorie- og feltudstyr, 

 termometre, pc’ere med Internet osv.

anneMarie MØller andersen

Lektor og ph.d. ved Institut for curriculu-
mforskning, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet. Har i mange år beskæftiget sig med 
naturfagsdidaktik, og har været en del af 
Undervisningsministeriets netværksgruppe 
for natur/teknik. 

PraksisCHok

Jens JaCoB elleBæk

Seminarielektor ved cVU Sønderjylland 
og cand.pæd. fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Har siden 2001 beskæftiget sig 
med naturfaglig didaktik.



ÆSTETIK OG lÆRING

Bennyé D. Austring & Merete Sørensen

Bogens ærinde er at finde frem til et æstetikbe-

greb, der er frugtbart og anvendeligt i forhold til 

et nutidigt pædagogisk og didaktisk arbejdsfelt og 

de uddannelser, der er knyttet dertil.

HANS REITZELS FORLAG

pARTNERSKAbElSE

Niels åkerstrøm Andersen

Partnerskaber er et af tidens modeord. Hvordan 

kan det være, at partnerskaber dukker op alle 

vegne? I bogen analyseres partnerskaber som 

en måde at lave aftaler på i et hyperkomplekst 

samfund, hvor aftalebetingelserne hele tiden 

forandrer sig.

HANS REITZELS FORLAG

UNGE, FESTER OG AlKOHOl

Peter Gundelach & Margaretha Järvinen (red.)

Danske unges forbrug af alkohol er et af de hø-

jeste i Europa. Bogen giver indblik i, hvad det er 

for faktorer, der har betydning for, at unge drikker 

så meget.

AKADEMISK FORLAG

NARRATIV pRAKSIS

Michael White

Udgangspunktet for den narrative metode er, 

at der findes utallige historie, et menneske kan 

fortælle om sit liv. Den historie, vi fortæller om 

os selv, former os. Bogen handler om, hvordan 

Michael White arbejder med de narrative metoder 

i sin terapeutiske praksis.

HANS REITZELS FORLAG

FEEDbAcK

Guro Øiestad 

’Feedback’ tilbyder en række muligheder, når man 

skal give tilbagemeldinger – om det er til en ven, 

en kollega eller til ens egen partner eller barn.

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

HJEMlIGHED – KUlTURFÆNOMENOlOGISKE 
STUDIER

Ida Wentzel Winther

Hjemmet iscenesættes og italesættes som aldrig 

før. Men hvad betyder begrebet og fænomenet 

hjem? Hvor er vi hjemme? Og hvad med vores 

børn – hvordan oplever de hjem udspændt mellem 

dagtilbud/skoler og hjem? Antropolog Ida Wentzel 

Winther her på en feltvandring i hjemmet.

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG

SOcIAlpÆDAGOGISK REGElSAMlING

christian Breinholt & Jørgen christiansen

En håndbog for medarbejdere ved dag- og døgn-

institutioner, pædagogstuderende m.v. Den samler 

det regelsæt, som pædagoger har brug for på ét 

sted.

KROGHS FORLAG

UDFORSKNING I pSyKOlOGIEN

Benny Karpatschof

Forfatteren behandler de grundlæggende begre-

ber og problemstillinger i empirisk psykologi og de 

væsentligste kvantitative undersøgelsesmetoder. 

AKADEMISK FORLAG

 
HR. lÆRER  

Frank Mccourt

Frank Mccourt tager her læseren med ind i 

klasseværelset, hvor han tilbragte mere end 30.000 

timer i løbet af sine 30 år som lærer på forskellige 

amerikanske gymnasier og tekniske skoler. Bogen 

er en beretning om sejre og nederlag ved katedret 

samt om de undervisningsmetoder, Mccourt 

benyttede sig af.

ROSINANTE

DIDAKTISKE MODEllER

Werner Jank & Hilbert Meyer

Grundbog i didaktik til lærer- og pædagogikstude-

rende. Bogen forbinder nyere teoretiske ansatser med 

rodfæstet teori i den didaktiske tradition.

GYLDENDAL

pERSpEKTIV pÅ FRIlUFTSlIVETS pÆDAGO-
GIK

Björn Tordsson

Bogens fokus er de problemer og udfordringer, 

som man kan møde i pædagogisk arbejde med 

friluftsliv. Hovedbudskabet er, at friluftsliv kan 

lægge grundstenen til en spørgende og undrende 

livsholdning og styrke evnen til at sammenholde 

personlig erfaring med refleksion og søgen efter 

forståelse.

cVU SØNDERJYLLAND

KlASSE- OG lÆRINGSlEDElSE

Peter Andersen (red.)

Denne antologi sætter fokus på klasse- og læringsledelse, 

altså at få eleverne til at opføre sig ordentligt, lade 

være med at forstyrre undervisningen og bevare 

fokus på undervisningens tema.

FORLAGET UP

ANAlySE AF bIllEDMEDIER

Gitte Rose & H.c. christiansen (red.)

En lærebog, der præsenterer en række grundlæggende 

medieanalytiske teorier samt introducerer et begrebs-

apparat, der kan anvendes i analysen af visuelle 

medier.

FORLAGET SAMFUNDSLITTERATUR

pOlITIKENS SKOlERETSKRIVNINGSORDbOG

Retskrivningsordbogen indeholder 46.000 opslagsord 

med angivelse af ordklasse, bøjningsformer, betyd-

ningsmarkører og eksempler. Sidst i ordbogen er der en 

vejledning til de vigtigste retskrivningsregler.

POLITIKENS FORLAG

MÅl, MEDGANG OG MODSTAND

Erik Jensen

Danmarks Lærerhøjskole fik i årene omkring 1960 

en ny status. Lærerhøjskolen skulle nu “udvikle 

og nyttiggøre den videnskabelige forskning med 

særligt henblik på skolens tarv”. Ved siden af 

kursusvirksomheden oprettedes kandidat- og 

licentiatstudier. I bogen fremlægger Erik Jensen 

på grundlag af nyere, brede arkivstudier et omfat-

tende materiale til belysning af denne udvikling.

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG

SAMFUNDET I pÆDAGOGISK ARbEJDE

carsten Schou & carsten Pedersen (red.)

Denne nye grundbog til pædagoguddannelsen 

præsenterer et sociologisk perspektiv på moderne 

pædagogisk arbejde. Bogens omdrejningspunkt er 

de samfundsmæssige brudlinjer, dvs. de konflik-

ter, der præger samfundets måde at fungere og 

forandre sig på.

AKADEMISK FORLAG

pIERRRE bOURDIEU – EN INTRODUKTION

Annick Prieur & carsten Sestoft

Bogen dækker hele Bourdieus forfatterskab og gi-

ver en loyal fremstilling af Bourdieus hovedværker 

og af centrale begreber som praksis, distinktion, 

habitus, felt, socialt rum, økonomisk, social, kultu-

rel- og symbolsk kapital.

HANS REITZELS FORLAG

MAGTENS KARTOGRAFI

Anders Fogh Jensen og Rasmus Svarre Hansen

Unge Pædagogers nye serie “Billeder på pædagogik-

ken” er en række introduktioner til væsentlige teo-

retikere i et for Danmark relativt ukendt koncept: 

At lade en solid tekst blive ledsaget af billeder. Den 

første bog i serien omhandler magtbegrebet hos 

Pierre Bourdieu og Michel Foucault.

FORLAGET UP

nye BØGer ModtaGet På redaktionen ��
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