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* For tyve år siden var mine børn begyndt at fylde så meget, 

at diskussionen om en tilbygning ikke kunne udsættes.  Derfor 

henvendte vi os til en arkitekt og en tømrer. Arkitekten fik et 

beskedent beløb og tegnede en skitse, der var god nok for både 

kommunen og tømreren. Tømreren hyrede en murer og en 

elektriker, og derudfra gik de i gang. Det var langt fra alle detaljer, 

der fremgik af tegningerne, men pyt med det, for de vidste da 

godt, hvordan man byggede et hus. Det tilhørte det samlede 

repertoire af håndværksmæssige færdigheder.

Dengang udgjorde færdigheder og kundskaber, for nu at 

bruge folkeskolelovens betegnelser, en helhed. Sådan forholder 

det sig ikke længere. For sidste år gentog vi eksperimentet, nu 

med omvendte præmisser: Børnene er flyttet, så mon ikke det 

var på tide at finde noget andet at bo i? Efter en del søgen fandt 

vi et hus, som både havde historien og beliggenheden med sig. 

Til gengæld lignede det noget, som ejendomsmæglerne sælger 

til folk ”med kærlige hænder”.

Kærlige hænder er som bekendt noget, man køber, så derfor 

henvendte vi os igen til en arkitekt og en tømrer. Men denne 

gang var forløbet et helt andet. Første del af projektet – ja, godt 

og vel et halvt år – handlede om tegninger, beskrivelser og do-

kumentation, og da vi var færdige, var bunken af papirer tykkere 

end den krævede ydermursisolering. Der skulle beskrives og 

dokumenteres, så kommunen havde et grundlag for at give om-

bygningstilladelse, banken et grundlag for långivning, advokaten 

et grundlag for rådgivning og håndværkerne et grundlag for at 

bryde gulvene op, rive taget ned og genopføre hele herligheden. 

Små vanskeligheder dukkede op undervejs: Fx var vinduesarealet 

tre procent større, end den nyeste energilovgivning tillader, så 

der måtte indhentes dispensation. 

Kort sagt: Papirarbejdet fyldte størstedelen af det indledende 

projekt og kostede ti procent af byggesummen. Eller udtrykt 

anderledes: Færdigheder og kundskaber er revet fra hinanden. 

Eller, med et tredje udtryk som jeg har hentet fra den helt nye 

bog ”Nye sociale teknologier i folkeskolen”, som lejf Moos har 

redigeret: Mange af de traditionelle sociale teknologier – dem 

der ligger i traditioner og sædvaner, dvs. at huse bygges, som 

de altid er blevet bygget – i disse år udskiftes med nye sociale 

teknologier.

Sociale teknologier benytter man sig af alle steder. Klas-

seundervisningen er en af disse sociale teknologier, som skal 

sikre, at undervisningen foregår effektivt. Sociale teknologier 

bruges til at regulere adfærd på en hensigtsmæssig måde eller 

i overensstemmelse med bestemte interesser.

Men som sagt har disse teknologier ændret sig: Fra at have 

været indlejret i repertoiret af færdigheder er de blevet selv-

stændiggjort og nedfældet på papir i form af regler, metoder 

og teorier. 

Det kan man beklage eller jamre over, for betyder det ikke, 

at færdighederne automatiseres og indsnævres: At man i stedet 

for at tænke, når man handler, handler i overensstemmelse med 

forud skabte regler, planer og anvisninger? Nej, kan jeg hilse 

og sige fra håndværkerne i vores ombygningsprojekt. Det er 

stadigvæk dem, der finder på de smarte detaljer, og det var dem, 

der ringede og gjorde opmærksom på, at en af papirløsningerne 

ikke overholdt brandvedtægterne.

Så idealet er ikke, at vi skal tilbage til de såkaldt gode gamle 

dage, men at vi skal erobre de nye sociale teknologier og bruge 

dem som værktøjer for subjektet og ikke som fjernstyringsin-

strumenter.

Det ser jeg ikke mindst blandt yngre pædagoger og lærere. 

De er ikke bange for pædagogiske teorier og krav om trin- og 

slutmål og individuelle elevplaner. Nej, de erobrer både teori, 

metode og dokumentation og gør dem til værktøjer i deres 

eget dannelses- og uddannelsesprojekt. Mange af disse lærere 

er begejstrede for det nye. De har tilegnet sig stoffet og kom-

binerer det med sund fornuft. De håndterer trinmål, slutmål og 

elevplaner og synes, at de bliver bedre lærere af at kunne det. 

De vil ikke længere have små, nemme ”metodehæfter”, men vil 

have forskningsbaseret input. De har gennemskuet, at det ikke 

handler om, hvad der virker og ikke virker, men hvorfor noget 

virker – underforstået: I én kontekst, men ikke nødvendigvis i 

en anden.

For dem er mottoet, at der ikke er noget så praktisk som gode 

teorier, for det er med dem, man kan hæve sig over hverdagens 

selvfølgeligheder og finde andre muligheder. De eksemplificerer 

den heidegger-inspirerede amerikanske teknologifilosof herbert 

Dreyfus’ skema om udvikling af færdigheder og kundskaber: Fra 

novice over ekspert og mester til den, der besidder ”praktisk 

visdom”.

Det er rigtigt, at novicen lader sig fjernstyre. han eller hun 

opfatter metoder og dokumentation som udefrakommende 

diktater. Eksperten kommer fra den modsatte side: han eller 

hun kan sine teorier og metoder, men har måske et distanceret 

forhold til praksis. For mesteren, og især for den, der besidder 

praktisk visdom, eksisterer denne forskel ikke. Mesteren blandt 

musikere, fodbold eller skakspil sidder ikke og tænker på teorier 

og metoder, når hun praktiserer sit håndværk. Men samtidig 

interesserer hun sig levende for nye teorier og metoder, fordi 

de beriger hendes praksis.

Sådan er idealet også for vor tids lærere – og for den lærer-

uddannelse, de efterspørger. De vil gerne læse teorier om 

klasserumsledelse. Ikke fordi de dikterer, hvordan man skal gøre, 

men fordi de yderligere udfolder viften af sociale teknologier, af 

praktiske færdigheder.
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I stedet for at skrive stil skal gymnasieeleverne skrive et essay, en kronik eller en litterær 
artikel, når de går til skriftlig eksamen i dansk. 

GooGLE
FINDER IKKE AlT14 Forskere, studerende og andre, der søger på nettet, kan ikke nøjes med Google. Ifølge lektor 

Michael Søgaard Larsen og professor birgitte Holm Sørensen er det problematisk, at 
bekvemmeligheden går forud for kvalitet – også når pædagogiske forskere surfer.

VIRKElIGhED ER NOGET, vi Leger frem, 
NåR VI lEGER MED MAGTEN06

I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer 
bruger uskyldige lege i magtens tjeneste. Det næste bliver måske den legende stat. Men er 
leg en form for magtanvendelse, som organisationerne ikke vil stå ved ?

KOMMUNAl 
CatWaLk24

Medarbejderne i åbne kontorlandskaber som Kl huset går catwalk i arbejdstiden. Alle kan 
se alle i huset, hvor catwalk er en måde at etablere netværk på og vise, at man er i stand 
til at lede sig selv.

I BEGYNDElSEN VAR 
regnekUnsten10

På trods af moderne hjælpemidler som lommeregnere, gps-navigation og regneark er listen 
over grundlæggende matematiske færdigheder længere end tidligere. Det siger professor 
Lena Lindenskov, der advarer imod at anse grundlæggende matematiske færdigheder 
for mindre fint end problemregning.

BIllEDET AF DET ”RIGTIGE” HJEM
lIGGER AlTSå I hØRShOlM20

Den moderne husmoder skal kunne trylle i køkkenet, opdrage sine børn til selvrealisering 
og have et hjem med personlighed. Men hvor lærer man det henne? Asterisk tegner et 
portræt af husmoderen før og nu.
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ET DIAGNoSTISK 
LANDKoRT oVER 
KoMPETENcEuDVIK-
LING oG LÆRING  

– PEjlINGER OG SKITSER 

Stefan Hermann og 
Learning Lab Denmark

Pris: 99 kr. * 94 s.

ISBN 87-9046-230-0

Kompetence- og læringsbegreberne fremstår i dag som 

grundsten i overgangen til videnssamfundet. Stefan 

hermann leverer her en tiltrængt analyse af kompe-

tencebølgen. Ud fra et diagnostisk og sociologisk 

perspektiv analyserer han, hvordan begreber som 

kompetence og læring udfordrer mere traditionelle 

begreber som kvalifikationer og faglighed.

GLobAL uDDANNELSE 
– LoKALT DEMoKRATI? 

PÆDAGOGISK SOCIO-
lOGI III

Knud Jensen og Niels 
Rosendal Jensen (red.) 

Pris: 198 kr. * 220 s. 

ISBN 978-87-7684-195-9

NyHED

hvad er forholdet mellem uddannelse, globalisering 

og demokrati? Antologien ser på centrale begreber 

og teknikker i de omstillingsprocesser, som initieres 

af de internationale organisationer inden for uddan-

nelsesområdet. 

 

PÆDAGoGISKE 
VÆRDIER & 
RELIGIoN  

Henrik Vase Frandsen 
(red.)

Pris: 198 kr. * 156 s.

ISBN 978-87-7684-193-5

NyHED

Religion kan ikke længere blot debatteres som et 

spørgsmål om tro eller viden. Modstillingen er naiv og 

kan være med til at forhindre forståelsen af ”religionens 

genkomst” i vor tid. Religion fremstilles ofte som et 

problem i modernitetens vestlige samfund, som en 

regressiv størrelse, noget der sætter vore værdier 

under pres. I denne antologi vendes spørgeretningen 

om: hvordan bidrager religion? hvordan er religion en 

kvalificering af vore værdier? 

lÆS MERE OM BØGERNE OG BESTIl På 
www.FoRLAG.DPu.DK  *   BOGSAlG@DPU.DK  *  TlF.: 8888 9360

MAGTbALLADER   
– 15 FORTÆllINGER OM MAGT, 
MODSTAND OG MENNESKERS 
TIlBlIVElSE
Jette Kofoed og Dorthe Staunæs (red.) 

Pris: 348 kr. * 304 s.

ISBN 978-87-7684-192-8

16 danske og internationale forfattere har sat sig for at ridse et nyt forsknings-
felt op: hvordan folder magt og styring sig ud i levet liv, og hvordan bliver 
mennesker til gennem sammenvævede magtformer og kraftlinjer?

I bogen gives en række bud på, hvordan mennesker bliver til.
Mennesker nøjes ikke med at ‘performe’ de skabeloner, der sættes i 
styringsdokumenter, spilmanualer, plantegninger eller i normative forskrifter. 
Menneskers tilblivelse er mere kompleks og rodet. Der er brud alle vegne, og 
det er her, lyset og livet kommer ind og tænder magtens ballader.

PÆDAGOGIK * FIlOSOFI * PSYKOlOGI * ANTROPOlOGI * SOCIOlOGI * IT nYe UdgiveLser
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DPu-PRoFESSoR uDPEGET TIL EKSPERTPANEL

Undervisningsministeriet har nedsat en række arbejdsgrupper, 

der skal formulere nye fælles mål for folkeskolens fag og emner. 

Birgitte holm Sørensen, professor ved Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole, er udpeget til det ekspertpanel, der skal se på 

målene for elevernes it- og mediekompetencer.

læs mere på: www.dpu.dk/nyheder 

PoSITIV AKKREDITERING AF AKADEMISK LÆRERbAcHELoR  

Det vækker stor glæde på Aarhus Universitet, at Akkrediterings-

rådet (ACE Danmark) har akkrediteret universitetets ansøgning 

om en akademisk lærerbacheloruddannelse positivt.

I sin begrundelse påpeger Akkrediteringsrådet, at Aarhus 

Universitet i ansøgningen sandsynliggør såvel uddannelsens 

forskningsbasering og uddannelsens samfundsmæssige relevans 

som uddannelsens faglige progression.

læs mere på www.dpu.dk/nyheder

VoKSNE RoLLEMoDELLER GøR bøRN TIL LySTLÆSERE

Bogen har mange ambassadører blandt børn. Og det er især de 

voksnes læselyst og interesse for bøger, der smitter børnene og 

gør dem til lystlæsere, viser en ny undersøgelse fra Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole. Sandsynligheden for, at børn 

bliver lystlæsere, stiger i takt med den opbakning og inspiration 

de får fra lærere, bibliotekarer og forældre.

læs mere på www.dpu.dk/nyheder

KAuSALITET ELLER EJ?

Fredag 7. december 2007 holdt Anders holm tiltrædelsesfore-

læsning om kausale sammenhænge i uddannelsesforskning. 

Ifølge Anders holm er påvisning af statistiske sammenhænge 

ikke ensbetydende med, at man også har påvist kausale sam-

menhænge. Med udnævnelsen af Anders holm til professor i 

uddannelsesøkonomi styrker Danmarks Pædagogiske Universi-

tetsskole den evidensbaserede uddannelsesforskning

læs mere og hent præsentation fra forelæsningen på 

www.dpu.dk/nyheder

PISA: FREMGANG TIL DANSKE ELEVER

Resultaterne af PISA 2006 om 15-16-årige unges kompetencer 

i læsning, matematik og naturfag blev offentliggjort i december 

2007. I naturfag får de danske elever 496 point, der ikke er 

signifikant forskellig fra OECD gennemsnittet på 500. Der er 

dermed tale om en klar bedring i forhold til Danmarks placering 

i 2003. Der er udarbejdet to danske rapporter, dels en rapport 

over de samlede resultater, dels en mindre “Pixi-udgave”. Begge 

kan hentes på DPU’s hjemmeside.

læs mere på www.dpu.dk/pisa

PIRLS: SKoLEELEVER ER bLEVET bEDRE TIL AT LÆSE

Danske elever i 4. klasse læser langt sikrere i dag end for 15 år 

siden, og de ligger markant over det internationale gennemsnit. 

Den nye internationale PIRlS-læseundersøgelse retter op på 

danske skolebørns ry for at være dårlige læsere. Bagsiden af den 

gode historie er, at mange stadig halter bagefter.

læs mere på www.dpu.dk/nyheder

kort nYt
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I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer 
forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal 
tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør 
os gennem legen.

magtsPiL

VIRKElIGhED ER NOGET VI 
LEGER FREM, 
NåR VI lEGER MED MAGTEN
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* Børn leger. Og legen er som bekendt en formålsløs, over-

flødig, sjov og uskyldig børneaktivitet. Voksne, derimod, er for 

alvorlige til at lege. De har med målrettede, nødvendige, seriøse 

og ansvarlige ting at gøre. hvis voksne endelig leger, så gør 

de det fornuftigvis på fridage og i pauser fra det almindelige 

arbejde. Men det meste af tiden er voksne i gang med gøremål, 

som er for alvorlige til at hænge sammen med leg. Voksen og 

alvorlig er ord, som ikke lukker ordet leg ind. Omvendt kan 

legen godt have en alvor i sig. Gud nåde og trøste dem, der ikke 

tager en leg alvorligt nok. De kan hurtigt få ry for at være dårlige 

legekammerater. 

Imidlertid er der sket noget dramatisk. Noget der har vendt 

op og ned på disse traditionelle forestillinger. Det legende 

menneske – homo ludens – er ikke kun et barn mere. Det er 

ikke kun noget, der foregår i børnereservater som børnehaver, 

fritidshjem og skoler. Flere og flere voksne får tilbud om at 

deltage i lege i de virksomheder og organisationer, de arbejder 

i eller er i kontakt med. I takt hermed mister legen noget af 

sit uskyldige barneskær, mens de voksne får et mere barnligt 

skær over sig. Disse tendenser har professor Niels åkerstrøm 

Andersen beskrevet i sin kommende bog Legende magt. 

Men hvad får en professor i politologi til at skrive en bog 

om leg?

”jeg opdagede, at den type af organisationer, som jeg 

interesserer mig for begyndte at bruge et legesprog om sig 

selv. ligesom jeg fandt ud af, at de sociale skabelseslege (se 

artiklen om den legende organisations historie, side 9), der 

præger legende organisationer, betyder, at vi kan sige, at den 

politisk-organisatoriske virkelighed er en legende virkelighed. 

Mine analyser viser, at organisationer har sluppet legen løs. le-

gen bliver taget alvorligt på sine egne præmisser. Virkeligheden 

er ikke en størrelse, der skal repræsenteres i en uvirkelig leg. 

leg er virkelighed. Faktisk skal den organisatoriske virkelighed 

og organisationernes grænser i dag leges frem. Det gør legene 

til politiske lege.”

DE PoLITISKE LEGE

Niels åkerstrøm Andersen analyserer i bogen en række lege som 

politiske lege. To af dem er Ansvarsspillet og Sundhed på spil. 

Ansvarsspillet er udviklet af århus Kommune og er en del af 

et meget omfattende program for skole-hjem samarbejde. Spillet 

bruges ved de forældreaftener, som kommunens skoler afholder. 

Formålet med spillet er at synliggøre forventninger mellem skole 

og hjem. hvem har for eksempel ansvaret for, at barnet ikke er 

sultent i skolen, at barnet går på plads, når klokken har ringet, at 

barnet er udsovet, når det kommer i skole og så videre.

”Ansvarsspillet er udtryk for, at skolen inviterer til et spil om 

ansvar ved forældreaftener. Spillet handler eksplicit om grænser. 

Men det sidste, som sker i spillet, er, at instruktørerne renskriver 

nogle transparenter og flytter dem ind i en samarbejdsbog. her 

bliver leg pludselig til beslutning. hvad der af forældrene bliver 

leget frem, bliver nu af lærerne betragtet som en beslutnings-

proces. legens slutning bliver en beslutning, som nedfældes, 

og som der kan refereres tilbage til som en fælles vedtaget 

beslutning.” forklarer Niels åkerstrøm Andersen.

Noget lignende gør sig gældende med Sundhedsspillet. Det er 

udgivet af Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen i samarbejde 

med forældreorganisationen Skole og Samfund. Sundhedsspil-

let er beregnet til at blive spillet ved forældrearrangementer, 

pædagogiske dage eller arrangementer med eleverne. Spillet 

handler om at blive enige om, hvad der er sundt. For eksempel 

enige om, at det ikke er i orden, at skoleelever smager alkohol 

derhjemme. Men også her slutter legen med noget, som ikke 

har noget med leg at gøre. 

”ja, til sidst i spillet lægges op til at lave sundhedsaftaler 

med forældrene, som om de var en samlet juridisk aktør. Det 

kan godt komme bag på deltagerne. hele spillet er baseret på 

en forventning om, at ingen forældre siger, ’dette spil vil jeg 

ikke være med i’. hvorfor skulle de også det. Det er jo kun et 

spil, det foregiver kun at være spil. Derfor leger man med, men 

opdager så til sin overraskelse, at spillet ikke er en leg, men en 

forhandlings- og beslutningsproces. Så spillet er forbundet med 

den mærkværdighed, at man vanskeligt kan stige af, selv om 

man frivilligt er steget på. De der pludselig vil stige af, er jo ikke 

de bedste legekammerater.” siger Niels åkerstrøm Andersen og 

fortsætter: 

”Stort set alle de sociale skabelseslege, jeg har kigget på, 

har problemer med at eksplicitere deres funktionelle hensigt. 

Det viser sig ved, at spilarrangøren og spilskaberen søges skjult. 

Sundhed på spil handler om at ville styre, hvad der foregår i 

hjemmet, så hjemmets aktiviteter bliver sunde. Men samtidig 

kan man ikke stå ved styringsambitionen uden at synliggøre, 

at man overskrider grænsen til det private, som jo samtidig er 

grænsen for offentlig styring. At styre gennem leg giver mulighed 

for på en gang at blæse og have mel i munden. På en gang 

at løfte ambitionen om styring af det private og insistere på 

respekten for privatlivets autonomi.” 

LEGEN LAVER SINE EGNE REGLER

Er moderne organisationers brug af leg udtryk for en slags 

bondefangeri - hvor legen spiller rollen som den lette og 

legende uskyldighed?

”Nej, den holder ikke helt ”, mener Niels åkerstrøm Andersen 

og forklarer: 

”Det er ikke sådan, at hvis vi går bag om legen, så får vi det 

sande billede af legens funktion. 

Der bliver også ført bag lyset, når organisationer leger. Men 

legen kan ikke reduceres til en føren bag lyset af magtens usyn-

lige hånd. Mine analyser handler ikke om at demaskere magten. 

For også legen har en finger med i spillet. Resultatet af de 

moderne skabelseslege er ikke til at forudse. jeg sondrer 

magtsPiL

”I AllE lEGENE BENÆGTES 

MAGTPERSPEKTIVET”
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mellem spil og leg. Spil er programmer for det at lege. Når legen 

får sit eget liv, betyder det, at du godt kan have et program, men 

du ved ikke, hvad det ender med. Giver du børn et Matadorspil, 

så ved du ikke om, at der kommer det programlagte Matadorspil 

ud af det. Det kan ende med at handle om at stjæle bankens 

penge. legen laver sine egne regler. Af samme grund kan den 

spille magten et puds. Den kan vise sig fantastisk men også 

fantastisk farlig for organisationen.”

MAGT ER EN FED TING

I din bog er det alligevel mit indtryk, at du er indigneret over 

magthavernes brug af legen. Du bruger ord som, at en skole 

foregiver eller præsenterer spillene som leg uden bagtanker. Og 

dine analyser viser jo også, at det ikke er den fulde sandhed. 

Er du indigneret?

”hvis jeg har et ideal, så er det transparens. Men jeg vil meget 

nødigt lyde indigneret. For jeg har ikke et klart og entydigt ideal 

for, hvordan brugen af lege skal foregå, hvis det ikke skal foregå, 

som det gør. Den romantiske forestilling om den uskyldige leg 

uden bagtanker ligger lige for at hengive sig til. Men det vil jeg 

ikke. jeg har ikke noget mod magt. Magt er en fed ting. jo mere 

magt jo bedre! Men jeg har et problem med magt, der ikke vil 

stå ved sig selv. Det er den indignation, jeg bruger i bogen. Det 

er derfor, jeg prøver at skille magtens, legens og pædagogik-

kens sprogspil fra hinanden. For at vise hvilke mere eller mindre 

intrikate sammenfletninger, der sker mellem dem. Alle de lege, 

jeg har analyseret, giver mening ud fra et magtperspektiv, og i 

alle legene benægtes magtperspektivet. Der er ingen som vil 

stå ved magten. Men der er nogle lege, det er lettere at stå inde 

for end andre.”

Hvorfor har vi i dag en magt, som ikke vil stå ved sig selv?

”Magten er legens gud, men den må ikke vise sig. Og det 

handler grundlæggende om, at magten i dag vil det andet 

menneskes magt over sig selv. Organisationer vil gerne have, 

at mennesker skaber og forvalter deres frihed i magtens bil-

lede. Det handler langt fra bare om at sætte grænser for den 

magtunderlegnes frihed. I stedet handler det om, hvordan den 

magtunderlegne etablerer forestillinger om sig selv, sin frihed 

og sit handlerum. Det andet menneskes frihed er ikke mere sat 

uden for døren. Det handler også om, at vi vil have magt over 

nogle, som vi ikke har magten over. Skolen vil have magten 

over forældrene. Virksomheden vil have magten over teamet, 

men kan ikke tage den uden at miste teamets kvaliteter. Derfor 

vil vi ikke benytte os af magtformer, der indebærer, at vi kan 

genkende fremmedreferencen. Den magtunderlegne eksisterer 

stadig, men må ikke genkende sig selv som sådan. I stedet 

inviterer vi til at lade sig opsluge af lege. Forfør dig selv i legen, 

og jeg vil støtte dig i din forførelse siger magten til os.”

DEN LEGENDE STAT?

Du analyserer offentlige og statslige organisationer for at 

beskrive magten som legende? Hvorfor tager du ikke skridtet 

fuldt ud og taler om den legende stat?

”Måske er det fordi, jeg ikke hidtil har kunnet konstatere, at det 

har effekter på statens beskrivelse af sig selv som stat. Det er mit 

krav. Statens karakter afhænger af den politiske selvbeskrivelse. 

I det øjeblik staten begynder at beskrive sig selv som legeonkel, 

så har vi at gøre med den legende stat. jeg er åben over for 

idéen. Vi er i hvert fald nået så langt, at vi sagtens kan tale om 

den legende organisation. Tænk bare på, hvordan virksomheder 

og andre organisationer begynder at lave legebeskrivelse af sig 

selv. Det sker i form af jobannoncer efter humorkonsulenter og 

ved at gøre brug af bestemte legeprogrammer lige fra brugen af 

legoklodser til kortspil i skolen. hvor langt vi er fra, at ministerier 

også taler om sig selv som legende organisationer, er svært at 

sige. Men vi kan sige så meget som, at innovationsbegrebet 

nok vil være dynamo i denne udvikling. Innovation er i dag et 

totalbegreb. Det handler ikke kun om teknologisk innovation 

som i 1980’erne. Vi taler også om social innovation. Og idealet 

er den innovation, som udspringer af intet.  Filosoffen Gadamar 

har netop idéen om, at kunsten er kendetegnet ved, at man 

kommer legende til den. legen kommer af sig selv. Den er 

uskyldig. Og vi leder som innovationssamfund efter det, som 

kommer af sig selv. Vi vil gerne have, at tingene føder sig selv. 

Ud af intet.”

Af Claus holm
clho@dpu.dk

”MAGT ER EN FED TING. 

jO MERE MAGT jO BEDRE!”

magtsPiL
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Det legende menneske nøjes ikke med at husere i familiens 

skød med en gang ludo, Trivial Pursuit eller Matador. Også uden 

for hjemmet, i virksomheder og organisationer, har legen gjort 

sit indtog. Vi er begyndt at lege med magten. Det har profes-

sor Niels åkerstrøm Andersen fra Institut for ledelse, Politik 

og Filosofi ved CBS skrevet bogen Legende magt om. her 

præsenterer han os for tre typer af lege, der er opstået i tre på 

hinanden følgende historiske faser.

KoNKuRRENcELEGE (1860-1955)

I perioden fra 1860 og frem til midten af 1950’erne opstår 

konkurrencelege, der er organiserede lege mellem virksomhe-

der, mellem ansatte og mellem kunder. Disse lege bygger på 

klare skel mellem konkurrence og leg, og mellem arbejde og 

leg. legen er sit eget mål, mens arbejdets formål ligger uden for 

arbejdet, og konkurrencen er man kastet ud i – og kæmper for at 

klare sig i den.  Det betyder, at konkurrencelege er konkurrence, 

der vil være leg. Fornøjeligt arbejde er arbejde, der vil være leg. 

Pointen er, at det vil være så godt, hvis arbejde var en leg og 

motivation i sig selv. Det ville også være godt, hvis konkurrencen 

fulgte klare og retfærdige spilleregler. Når konkurrencelege 

iscenesættes, så er det fordi, man interesserer sig for legen fra 

konkurrencens og effektivitetens sted. Formålet er at synliggøre 

det, man konkurrerer om, og at skabe en ekstra motivation. 

Medarbejderne må ikke tage legen for alvorligt. Virksomheden 

vil gøre brug af legen, men der skal ikke leges med magten. 

TRÆNINGS- oG SIMuLERINGSSPIL (1955-1980)

I perioden fra 1955 frem til 1980 bliver konkurrencelegene 

suppleret af trænings- og simuleringsspil, der bruges af store 

virksomheder og på handelshøjskoler og lignende. Spillene er 

forskellige fra konkurrencelege, da disse spil ikke alene skal 

symbolisere kendte træk ved virksomheden. Spillene har en 

selvstændig funktion. De skal for eksempel træne beslutnings- 

og ledelsesroller i virksomheden. 

Spillene er knyttet klart til legeelementer. Det er dog vigtigt, at 

spil ikke går hen og bliver for legende. Det imødegås ved at give 

legene et klart defineret læringsformål og ved at skille sig af med 

de kvaliteter ved legene, som ikke har et pædagogisk præciseret 

formål. For når legen bliver for sjov, så er legen dysfunktionel 

for organisationen. De rigtige lege for organisationen er de lege, 

som finder den rette balance mellem spænding og kedsomhed. 

legen må ikke blive for spændende. 

SocIALE SKAbELSESLEGE (1980 - >)
Fra 1980’erne og frem bliver legen for første gang et mål i sig 

selv i organisationer. Der er ikke blot tale om organiserede lege 

med et mål uden for sig selv, men om lege som organiserings-

princip. legene bliver sociale skabelsesspil. Virkeligheden er ikke 

en, der skal repræsenteres i en uvirkelig leg. leg er virkelig, og 

den organisatoriske virkelighed skal leges frem. Vi får en legende 

organisatorisk virkelighed. legen gives fri og anerkendes som 

sin egen værdi og funktionalitet. Set fra et pædagogisk perspek-

tiv handler det ikke om at lære noget bestemt af legene. Det 

drejer sig meget mere om at lære at lære af legene. Magten vil 

ikke andet end at mægtiggøre. ligesom pædagogikken ikke vil 

mere og andet end at skabe lærende mennesker. For eksempel 

i form af de lege, hvor den personlige og sociale udvikling er i 

fokus. Myndigheder og virksomheder arrangerer sociale skabel-

seslege som tilbud, der kan leges med. legen og resultatet af 

den står ikke mere entydigt i magtens tjeneste. Nu leger vi bare, 

vi bliver legende, ligesom vi bliver lærende. legen får lov til at 

løbe af med os – og så må vi se, hvor det bringer os og organi-

sationen hen. Der leges nu med magten, resultatet er, at magten 

får et skær afmagt over sig. ! 

Af Claus holm
clho@dpu.dk

Kilde: Niels åkerstrøm Andersen: legende magt udkommer på 
hans Reitzels Forlag marts 2008.

DEN lEGENDE 
oRGANISATIoNS hISTORIE
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* Det er nyttigt at kunne lægge sammen og trække fra, når man 

checker sin bon fra Brugsen eller sveder over selvangivelsen. De 

matematiske færdigheder er også afgørende for vores evne til at 

forstå og arbejde med tal, og når vi skal orientere os i tid og rum. 

Men denne evne udfordres i dag af de teknologiske hjælpemidler.  

Findes der i dag overhovedet noget, vi kan kalde ’grundlæg-

gende matematiske færdigheder’, og hvordan skal vi forstå 

dem, og den rolle de spiller? Folkeskolen skelner stadig mellem 

færdigheds- og problemregning, men er det blevet finere at 

kunne regne den ud end blot at kunne regne? Asterisk har 

spurgt lena lindenskov, der er professor med særlig opgave 

(mso) inden for matematikkens og naturfagenes didaktik ved 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 

hun siger, at kravene til matematiske færdigheder altid har 

ændret sig, og de gør det fortsat. For eksempel skulle butikseks-

pedienten tidligere selv kunne lægge sammen og trække fra for 

at kunne give kunderne penge tilbage. hvis du i dag handler 

for 63,75 i FAKTA og betaler med en hundredekroneseddel, 

så lægger man sedlen i en skål, hvorefter en maskine regner, 

tæller op og trækker fra, og til sidste spytter den så de 36,25 

ud i en anden skål. 

”Ekspedienten har ikke haft noget med noget som helst 

at gøre. Men så avanceret er det jo ikke i alle butikker. Det 

normale er, at maskinen regner ud, hvor meget kunden skal 

have tilbage, men ekspedienten skal dog selv tælle pengene 

op, og hvis kunden spørger, om han kan få 500 kr. oveni, skal 

hun selv kunne vurdere, om der er penge nok i kassen og finde 

dem frem. Så det er jo ikke sådan, at man slet ikke skal kunne 

noget med tal længere”, siger lena lindenskov. 

Faktisk må vi i dag henregne flere ting under de grundlæg-

gende matematiske færdigheder end tidligere, mener hun. For 

eksempel er det blevet vigtigere at kunne procentregning og 

vurdere informationer i diagrammer og tabeller, fordi det bruges 

i flere situationer og erhverv end tidligere. 

”I dag støder du stort set hele tiden på teknologi med 

indlejret kvantitetsbestemmelse, men du kan ikke bruge det, 

hvis du ikke kan forstå de forskellige displays på maskinerne! 

Så udvidelsen af de relevante matematiske færdigheder skyldes 

teknologien, men er også institutionelt bestemt. I det almene 

hvor meget matematik skal man kunne, når lommeregnere, gps-navigation og regneark kan gøre arbejdet for os? 
Professor Lena Lindenskov mener, at listen over grundlæggende matematiske færdigheder faktisk er længere 
end tidligere.

I BEGYNDElSEN 
VAR REGNEKUNSTEN
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gymnasium vil man sige, at ligningsbehandling og forståelse af 

variabelbegrebet er en grundlæggende matematisk færdighed, 

som man skal mestre på et vist niveau, inden man begynder 

i gymnasiet, og i dag får flere og flere den uddannelse”, siger 

hun. 

FoR FIN TIL FÆRDIGHEDSREGNING

’lommefilosof’ siger vi lettere nedladende om folk, der giver 

sig af med at ræsonnere over det, enhver kan sige sig selv 

– det trivielle. Det samme kunne vi sige om lommeregneren, 

bortset fra at den netop ikke er et menneske, men en maskine, 

der har overtaget det trivielle regnearbejde. Men hvor det kan 

være svært at indvende noget imod, at det trivielle arbejde i 

industrien er afløst af robotter og maskiner, er det mere speget 

med regningen – for har vi ikke brug for at kunne lægge to og 

to sammen i hovedet?

”Vi er i en helt ny situation, hvor det er uafklaret, hvordan 

vi skal forholde os til teknologien, og hvilke færdigheder det 

kræver at udnytte den,” siger lena lindenskov.

”Før var det mere enkelt: man måtte gøre det hele i hånden 

og hovedet. Nu har vi så fået en lommeregnerteknologi, der for 

en billig penge kan regne med brøker med tæller og nævner, 

hvor de tidligere generationer af lommeregnere kun kunne klare 

decimaltal. Men mange synes stadig, det er lidt pinligt at tage 

lommeregneren frem i supermarkedet, og jeg har mødt voksne 

på AMU- og AVU-centre, der var kede af, at de aldrig havde lært 

at dividere. Selvom de var gode til at løse problemer og forstå 

sammenhænge, savnede de grundlæggende regnefærdigheder, 

som fx at kunne dividere, når de var i byen med vennerne og 

skulle dele regningen. Men læreren på centret hørte ikke deres 

bøn, bl.a. fordi der er nogle formelle krav til niveauet. Men 

vi bør have flere åbne uddannelsestilbud, hvor folk kan lære 

regnefærdigheder, når de selv mener, de har behov for det”, 

siger lena lindenskov. 

Da den forberedende voksenundervisning i matematik (FVU) 

var til diskussion omkring år 2000, overvejede man at omdøbe 

faget til regning. Men det ville Undervisningsministeriet ikke 

acceptere, og fagdidaktikere fra universitetsverdenen har det 

også svært med termen. De er bekymrede for, at den udelukker 

begrebsmæssig forståelse og rumlighed.

”For mange har ’regning’ nogle konnotationer i retning af 

det simple, låste og lukkede, så det er risikabelt at anvende 

termen. Alligevel har vi i vores arbejde med indlæringsvan-

skeligheder i matematik valgt at bruge metaforen ’regnehuller’ 

og ikke ’matematikhuller’. Blandt andet fordi vi gerne vil have 

forældrene i tale, og der er stadig en forældregeneration, der 

forbinder regning med noget mere brugbart end matematik”, 

siger lena lindenskov. 

hvis de elementære færdigheder har fået lavere status, er 

det netop, fordi de er – elementære.

”Færdigheder bliver associeret med middelmådighed, og 

så opstår berøringsangsten over for begrebet. hvis man ser på 

dem, der ikke har så let ved at lære matematik, og spørger: hvad 

kan de lære, og hvad skal de lære, så er det klassiske svar: 

de fire regnearter. Det er så færdighederne, og det kan enhver 

lære, tænker man - det drejer sig bare om træning. Resten 

derimod - det som alle ikke kan lære, herunder de personlige 

kompetencer - anses så for finere. Det forhindrer os desværre i 

at se det nødvendige, konstruktive og – fine –  i færdighederne”, 

siger lena lindenskov. 

MATEMATISK bAGAGE

Ifølge lena lindenskov er det dog ikke nok at kunne de fire 

regnearter. Grundlæggende matematiske færdigheder 

”I VIRKElIGhEDEN ER MATEMATIK DET MEST 
DEMOKRATISKE SKOlEFAG, DER FINDES”



”FÆRDIGhEDER BlIVER ASSOCIERET 
MED MIDDElMåDIGhED”

rækker i dag videre, og hun mener vi bør have kriterier for, 

hvad alle skal have med sig i den matematiske bagage.

”Vi har slutmål, trinmål og Fælles Mål, men ingen fælles 

beslutning om, hvad alle skal kunne. Det kunne jeg godt tænke 

mig, og det vil være et godt tidspunkt at tage fat på det nu med 

de arbejdsmarkedsudfordringer, vi har. Samfundsmæssigt har vi 

ikke brug for, at der er nogen, der ikke klarer sig”, siger hun.

Målet må være, at vi alle får de matematiske færdigheder, 

der er nødvendige for at begå sig i hverdagen og klare sig i 

uddannelsessystemet efter grundskolen. Men også, at vi både 

kompetence- og holdningsmæssigt rustes til livslang læring, me-

ner lena lindenskov. hvilke færdigheder drejer det sig om?

”For nogen går det legende let at lære at regne i hovedet og i 

hånden, men det har vi ikke alle brug for at kunne. Alle har brug 

for at udvikle en elementær talsans, så man kan lave forholdsvis 

sikre overslagsberegninger og vurdere, om lommeregneren viser 

rigtigt. Og undervisningen bør give eleverne færdigheder til at 

kunne bruge hjælpemidlerne korrekt og optimalt ud fra den 

enkeltes behov og evner”, siger hun. 

lena lindenskov peger desuden på håndtering af formler.

”Det ville man næppe have sagt før i tiden, men at vide 

hvordan man kan arbejde med formler, og hvilke spørgsmål 

det kan give svar på, er en vigtig færdighed i dag, fordi det 

dukker op i mange uddannelser og i alle mulige andre fag end 

matematik”, siger hun

TEKNoLoGI KRÆVER NyE FÆRDIGHEDER

Det er ikke kun lommeregneren, der ændrer billedet af de 

grundlæggende matematiske færdigheder. Så forskellige tek-

nologier som stopuret, GPS og Excel-regnearket er potentielle 

trusler mod vores evne til at orientere os i tid og rum og forstå 

og behandle tal og data. 

”Udviklingen af vores rumsans har ændret sig fuldstændig 

vildt med teknologien. Engang var det en vigtig færdighed for 

mange mennesker at kunne orientere sig på et kort og se 

det i forhold til virkeligheden. Med Kraks rejseplaner ændres 

afstandsbegrebet, for afstand kan nu også regnes i tid, og man 

skal forholde sig til kortere afstande mellem punkterne, men de 

forudsætter stadig en elementær rumsans. Man er fx nødt til at 

have en stoflig sans for, hvad 300 m er. Nu giver vi os så gps’en 

i vold, og jeg kan godt være bekymret for, om et bip og en pil på 

armbåndsuret eller mobilen om at dreje til højre vil indsnævre 

vores rumlige lokaliseringssans. Spøgelsesbillister er jo karikatu-

ren på, hvad der sker, når vi ikke længere mestrer færdigheden: 

at orientere sig i rummet”, siger lena lindenskov. 

hun peger på, at med regnearket Excel kan alle og enhver 

få søjlediagrammer serveret, som man tidligere selv sad og 

konstruerede. Men man ikke får serveret nogen forståelse af 

deres output. 

”Teknologien kræver derfor en helt ny type af grundlæg-

gende færdigheder, som der i uddannelsessystemet stadig er en 

stor usikkerhed over for, men som det har en stor opgave med 

at tage bestik af og indrette sig efter”, siger lena lindenskov. 

FøRSTE TRIN PÅ AbSTRAKTIoNSSTIGEN

De grundlæggende matematiske færdigheder indgår i et langt 

mere fintmasket kompetencenet, end folkeskolens skelnen 

mellem færdigheds- og problemregning antyder.

”Færdighedstræningsopgaverne sigter både mod opøvelse 

af færdigheder og mod et højere mål - at få et intimt indblik i 

grundbegreberne, så man kan bevæge sig opad mod stadigt 

højere abstraktionsniveauer. Teknologien giver mulighed for at 

springe de første niveauer over, men når man i gamle dage 

brugte meget tid på at regne plus-opgaver, var det jo ikke kun 

for at finde ud af, at 2 + 9 = 11, men for at få et stofligt forhold 

til tallene og få dannet nogle strukturer i hovedet, så man, når 

man kommer til algebraen med variable, kan se og forstå det 

som generaliseringer af de konkrete erfaringer med tallene. 

Det er sådanne ting, man kan være bange for bliver glemt, 

hvis vi ikke prioriterer færdighederne. hvad skal man ellers 

lave abstraktioner ud fra? Man kan selvfølgelig godt beskrive 

matematik som et formelt system med regler på symbolniveau, 

men jeg foretrækker at se matematik som noget, der hele tiden 
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”FØR VAR DET MERE ENKElT: 
MAN MåTTE GØRE DET hElE 
I håNDEN OG hOVEDET”

regning

generaliseres fra lavere niveauer og starter med en erfaret 

vished om tal og rum”, siger lena lindenskov. 

MATEMATIK SoM FAST HoLDEPuNKT

historisk har matematik altid haft en metafysisk funktion. Fra 

Platons idealisme til de moderne naturvidenskabsidealer er 

matematikken blevet prist for sine lutrende egenskaber. Den har 

stået i et højere erkendelsesformåls tjeneste som rationalitetens 

skridsikre bolværk mod gøglebilleder, luftkasteller og blændværk. 

hos Platon skulle matematikkens logiske og modsigelsesfrie ræ-

sonnementer træne den rene tanke til at tage fat om de højeste 

sandheder i frigørelsen fra sansernes svigefulde formidling af 

de halve sandheder og hele løgne. 

Med den moderne naturvidenskabs fødsel i 1600-tallet 

tipper polerne om. Matematikken tages nu i ed som midlet 

til at omsætte fakta og empiri til regler og lovmæssigheder. 

Naturen er en bog skrevet med matematikkens sprog, og vil 

man lave videnskab om den, skal man måle, tælle og veje, 

sagde Galilei. 

I den tyske forfatter Daniel Kehlmanns succesroman fra 2005 

’Opmålingen af verden’ drømmer naturforskeren humboldt mod 

slutningen af sit liv om at skrive et værk, der udelukkende består 

af fakta, baseret på optællinger og opmålinger. Kosmos skal i 

sidste instans opgøres med et antal aritmetiske operationer. Kun 

derved opnås et fast holdepunkt i livets flygtighed. 

Der er langt fra at kunne lægge til, trække fra, gange og 

dividere til at reflektere over matematikkens åndshistoriske 

betydning. Men menigmands matematiske færdigheder har 

faktisk en almendannende funktion, mener lena lindenskov.

”Matematikken har nogle stærke beskrivelsesmidler og 

analytiske værktøjer, som går igen på tværs af kulturer, og som 

kan bruges i alle mulige sammenhænge. Matematiske færdig-

heder er en nøglekompetence i forhold til at lære andre ting, fx 

at betjene sig af andet og mere end ’jeg føler’-argumenter i den 

demokratiske diskussion. I virkeligheden er matematik det mest 

demokratiske skolefag, der findes, for hvad der er sandt og falsk, 

ligger ikke alene i de menneskelige autoritetsforhold”, siger lena 

lindenskov.  

Carsten henriksen, cahe@dpu.dk  www     www.dpu.dk/om/lenali

 Lene Lindenskov

lene lindenskov, professor med særlig 
opgave (mso) inden for matematikkens 
og naturfagenes didaktik ved Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole.

OM FAKTA OG TAl

’Fakta’, gentog humboldt, han ville skrive dem alle sammen op, et uhyre værk fuldt af fakta, hvert eneste faktum i verden, indeholdt i 

en eneste bog, alle fakta og kun dem, hele kosmos en gang til, dog afklædt vildfarelser, fantasier, drøm og tåge; fakta og tal, de kunne 

måske redde én. hvis han for eksempel tænkte på, at de havde rejst i treogtyve uger, tilbagelagt fjorten tusind fem hundrede verst 

og opsøgt seks hundrede otteoghalvtreds poststationer og benyttet, han tøvede, tolv tusind to hundrede fireogtyve heste, så ordnede 

virvaret sig til begribelighed, og man fattede mod.

Daniel Kehlmann: Opmålingen af verden (2005)
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Go   GLE 
FINDER IKKE AlT

* Fremtidens centrale færdigheder og kundskaber handler 

ikke alene om at kunne læse, skrive og regne. En fjerde 

basisfærdighed er kommet til: Den digitale kompetence til at 

navigere kompetent i den overflod af information, man finder 

på nettet. For nogle år siden anslog man, at der var over en 

milliard websider, og at dette tal voksede med mindst en million 

sider om dagen. 

Den almindelige netsurfer modtager denne informations-

eksplosion som et bidrag til sin daglige digitale livsform, hvor 

søgninger på World Wide Web i højere grad fører til overraskelser 

og forundring end til meningsfuld og nyttig information. 

Anderledes forholder det sig for forskere, studerende og 

andre personer, der har behov for at søge, samle, strukturere 

og sammenenlige forskningsresultater på en præcis og målret-

tet måde. De har brug for at kunne mere end blot at kunne 

Google. 

Spørgsmålet er, om de kan andet. 

Asterisk har talt med to forskere fra DPU: lektor Michael Sø-

gaard larsen fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 

og professor og leder af forskningsprogrammet om medier og 

IT i et læringsperspektiv Birgitte holm Sørensen om, hvorfor de 

vurderer situationen som problematisk.

GooGLING GIVER uSIKKERHED

Michael Søgaard larsen udgav i 2001 bogen ”Er der noget 

på nettet”, som er en undersøgelse af pædagogiske forskeres 

informationssøgning. Undersøgelsen – der omfattede 409 

danske forskere fra 46 institutioner – viste, at 82 procent 

af forskerne vurderer deres internetkompetence til at være 

på et habilt brugerniveau. Kun 7 procent mente, at de var 

eksperter, og 10 procent mente, de var på begynderniveau. 

Men når forskerne blev spurgt, om de bruger de internationale 

informationssystemer, der er udviklet specielt med henblik på 

pædagogikfaget, så var svaret ikke opmuntrende. For eksempel 

havde 82 procent af forskerne ikke brugt CD-Bildung (i dag 

FIS-Bildung), der dækker tysk pædagogisk litteratur. Michael 

Søgaard larsens undersøgelse viste, at der var et markant lavt 

kendskab til og udnyttelse af disse særlige digitale kvalitets-

steder med relevante ressourcer. 

”jeg håber selvfølgelig, at tallene ser lidt bedre ud i dag. 

Uanset om det er tilfældet, så vil jeg gerne slå fast, at der ikke er 

noget i vejen med at Google. Det gør jeg også selv i mit arbejde 

for at få fat i den allernyeste forskning inden for et bestemt 

område. Men jeg gør det som et supplement til de søgninger, 

jeg ellers foretager på de søgesteder, portaler og databaser, hvor 

der er samlet kvalitetsinformation. Det vil for eksempel sige 

information, der har været igennem en bedømmelsesproces af 

kompetente forskere, før de havnede i anerkendte videnskabe-

lige tidsskrifter”, siger Michael Søgaard larsen.

Men hvorfor skulle man som pædagogisk forsker søge andre 

steder. 54 procent af de pædagogiske forskere var i 2001 

uenige i, at det var svært at finde noget relevant på nettet, 

mens 74 procent var enige i, at internetinformationen var af 

svingende kvalitet.

”Sagen er, at der ikke er noget lettere end at finde et eller 

andet om et eller andet, som man leder efter. Det er ikke 

problemet ved Googleriet. Problemet er at få en vis sikkerhed 

for, at du rent faktisk har fået et dækkende billede af det, som 

du søger efter. At du for eksempel får en vis sikkerhed for 

Overfloden af digital information betyder, at kompetencen til at håndtere information bliver 
vigtigere. Men de fleste pædagogiske forskeres informationskompetencer ligger på Google-
niveau – og det er for lavt.

”DER ER IKKE EN MORS SjÆl, DER KAN 
SKABE OVERBlIK OVER MÆNGDEN AF 
RElEVANT VIDEN.”

��



�� Header��

ikke at overse væsentlige forskningsresultater. Det er let nok at 

finde noget. Næsten om hvad som helst. Men har det, du finder, 

kvalitet, og har du fundet det hele? hvis du skal skrive om et 

bestemt emne på højt niveau, så skal du dokumentere, at du 

ved, hvad der er skrevet af væsentlig forskning inden for feltet. 

hvis du ikke kan finde forskningen på nettet og dokumentere, 

at det rent faktisk er den, du har fundet, så har du som forsker 

et problem,” vurderer Michael Søgaard larsen.

bEKVEMMELIGHED SLÅR KVALITET

Professor og leder af forskningsprogrammet om medier og IT i 

et læringsperspektiv Birgitte holm Sørensen siger: 

”Vi benytter os alle af simple Google-søgninger, også selv 

om vi i virkeligheden har et behov, som tilsiger, at vi skal lave 

målrettede og avancerede søgninger. Vi har ganske enkelt et 

kompetenceefterslæb her. Det gælder ikke alene forskere, men 

også elever i skolen, deres lærere og videre til studerende og 

forskere. Konsekvensen er ikke alene, at vores fund er forbundet 

med stor usikkerhed. Spildtiden ved at søge er også enorm, fordi 

vi ikke er dygtige nok til at lave ordentlige søgninger.”

I bogen Studerende, Google og biblioteker. En undersø-

gelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og informa-

tionsressourcer fortæller lektor Niels Ole Pors fra Danmarks 

Biblioteksskole os, at Google er den helt store konkurrent til 

kvalitetssikrede biblioteksressourcer. Google er næsten den 

eneste søgemaskine, der anvendes. Det er overraskende, hvor 

få studerende der anvender de mere formaliserede portaler og 

guidelines til studieformål. 

Niels Ole Pors nævner to grunde til, at brugernes informa-

tionsadfærd er sådan. Den ene er, at et cost-benefit-princip 

gør sig gældende: Mennesker søger information på grund 

af nytte, mens omkostningen indtager andenpladsen. Den 

anden grund henviser til den mindste anstrengelses princip: 

Mennesker anvender først de informationer, det kræver mindst 

anstrengelse at få fat i. Ifølge Niels Ole Pors viser undersøgelser, 

at bekvemmeligheden vinder over kvalitetsvurderinger. Der skal 

højt motiverede brugere til at anvende informationskanaler, der 

anses for minde tilgængelige. En af grundene til, at vi foretræk-

ker simple søgninger, er, at de mere avancerede søgninger ikke 

synes ulejligheden værd i forhold til den information, man får 

ud af det. Omvendt risikerer man med den simple søgeadfærd 

at gå glip af såkaldt kvalitetsinformation. 

Men betyder det, at vi bevidst undgår kvalitetsinforma-

tion?

Michael Søgaard larsen mener, det vil være en for voldsom 

konklusion at sige, at pædagogiske forskere bevidst undgår den 

såkaldte kvalitetsinformation. 

”Det er også udtryk for, at det er besværligt og komplekst 

at finde frem til kvalitetsinformationerne. Forskningsresultater 

ligger dokumenteret alle mulige steder blandt alle mulige andre 

ting. Samtidig er der kommercielle interesser og forlag, der har 

sat sig på markedet for søgesystemer, der er relativt dyre at 

bruge og kræver forskellige kompetencer. Men når det er sagt, 

så påpeger Michael Søgaard larsen også behovet for en øget 

informationskompetence. 

”Forskningsinformation vælter også frem. Der er ikke en mors 

sjæl, der kan skabe overblik over mængden af relevant viden. 

Men det er ikke et argument for at lade være med at forsøge at 

skabe sig et overblik. Derfor er behovet for højere informations-

kompetence til stede. Mit indtryk er, at tiden arbejder for syste-

matisk at oparbejde en mere avanceret informationskompetence 

hos pædagogiske forskere. Kravet om større sammenhængskraft 

inden for forskningen skubber i den retning. Det er efterhånden 

sjældent, der kommer en rapport, som ikke refererer til andre 

rapporter og forskning. De øgede krav til forskernes søgekapacitet 

afspejler sig i karakteren og antallet af referencer i forskernes 

publikationer. Vi skal ikke mere end få år tilbage, før jeg fandt 

udredninger af jeg-alene-vide-karakter.” 

ET VIDENSKAbELIGT STATSboRGERSKAb?

”Informationskompetence bliver en stadig væsentligere kom-

petence. Det gælder ikke kun for forskere. Det gør sig også 

gældende i din hverdagspraksis, når du som borger skal finde 

oplysninger i din kommune. Efterhånden forudsættes det i en 

lang række sammenhænge, at du som borger selv finder frem 

til relevante informationer. Tænk på din lønudbetaling, din 

bankkontakt, ja alle mulige kontakter forudsætter, at du kan 

finde og håndtere information på et vist niveau. I professionelle 

forsknings- og uddannelsessammenhænge taler vi mest om, 

hvordan man kan søge målrettet efter artikler. Men som borger 

er der i virkeligheden krav om at bestride nogle af de samme 

kompetencer. Blot på andre felter. Informationskompetence har 

været defineret særligt af forsknings- og uddannelsesbibliote-

kerne som har haft et ideal for den professionelle bruger af 

viden. Men vi har brug for lignende idealer for den moderne 

borger,” siger Birgitte holm Sørensen, der mener, at der ligger en 

stor opgave for lærere og forskere i selv at lære og lære elever 

og studerende at være kompetente informationssøgere.

Men skal den almindelige borger virkelig bestride nogle 

af de kompetencer, vi før kun knyttede til videnskabeligt 

arbejde?

”Informationskompetence dækker for eksempel over at søge 

og forholde sig kritisk til den viden, du finder på nettet.  Kom-

petencen til at være kildekritisk kender vi bedst fra professionelle 

historikere. Nu er det ved at blive et alment krav at kunne, ikke 

kun et krav til en forsker. Det betyder, at vi er nødt til at lære 

de kommende generationer at være kildekritiske for at kunne 

omgås det væld af informationer, som de møder på nettet på 

kompetent vis,” siger Birgitte holm Sørensen. 

Af Claus holm, clho@dpu.dk

FoRSKERNES VuRDERING AF
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www     www.dpud.dk/om/msl

miCHaeL sØgaard Larsen

Michael Søgaard larsen, lektor ved Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
ved Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole (www.dpu.dk/clearinghouse). 

www     www.dpud.dk/om/birgitte

Birgitte HoLm sØrensen

Birgitte holm Sørensen, professor og leder 
af forskningsprogrammet i IT og medier i et 
læringsperspektiv ved Danmarks Pædago-
giske Universitetsskole.
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Fra og med i år er den danske stil aflivet som eksamensform i gymnasiet. I denne kommentar ser ad-
junkt Signe Pildal Hansen på de medieteknologiske omstændigheder for den danske stils bortgang.

SKAl VI AllE SAMMEN 
VÆRE JouRNALISTER?

* Når årets 3.g’ere skal til eksamen i skriftlig dansk i maj, 

så skal de ikke skrive stil. I stedet skal de vælge imellem at 

skrive et essay, en kronik eller en litterær artikel. Med disse 

nye øvelses- og eksamensgenrer ønsker man at styrke det 

danskfaglige indhold og gøre kommunikationssituationen mere 

realistisk ved at benytte sig af genrer, der ”kan siges at være 

autentiske i den forstand, at de i forskellige varianter optræder i 

formidlingsmæssige sammenhænge i det offentlige rum” (UVM 

2006). Disse genrer har således et mellemværende dels med 

det ’formidlingsmæssige’, dels med offentligheden og det of-

fentlige rum. Og de størrelser har at gøre med det, der sker 

i det medieteknologiske felt. Derfor er det forholdet mellem 

det medieteknologiske, det journalistiske og det offentlige, der 

skal have en kommentar med på vejen her, for det forhold har 

nemlig betydning for, hvad vi skal lære at skrive i skolen.

Der sker store skred i det medieteknologiske felt i disse år. 

Professor Niels-Ole Finneman fra Center for Internetforskning 

ved Aarhus Universitet kalder dette skred for overgangen til 

den femte medie-matrice. Med denne betegnelse sigter han til 

en overgang fra et samfund baseret på tale, skrift, trykkekunst 

og energibaserede medier til et samfund baseret på en globalt 

distribueret, elektronisk integreret kommunikativ infrastruktur, 

hvor både tale, skrift, trykkekunst, energibaserede og digitale 

medier gør sig gældende både i forhold til genrer at kommu-

nikere i, vidensparadigmer at tænke inden for og sociale og 

kulturelle mønstre at bevæge sig i. 

Dette medieteknologiske skred øver altså afgørende indfly-

delse på blandt andet mere eller mindre offentlige rum og de 

måder, hvorpå vi kan ytre os, blive til og være til stede dér. 

Avisen er de moderne massemediers moder. Født af en 

effektiv trykpresse og hjulpet af telegrafen og jernbanen, kunne 

den nemlig hurtigt distribuere tanker over store afstande og til 

enorme mængder. Dermed skabte disse teknologier basis for 

en transformation af en offentlighed baseret på direkte kontakt, 

bekendtskab og debat til en moderne, anonym og medieret 

offentlighed. 

Dagens avis – le journal – og dermed også journalistikken 

er den centrale aktør i 18- og 1900-tallets nye medierede 

offentlighed. journalisten, som hver dag skriver til avisen, ad-

ministrerer i al upåagtethed et særligt blik på verden, et særligt 

perspektiv. I dette perspektiv sættes de offentlige dagsordener; 

dagens hændelser selekteres og ordnes som morgendagens 

begivenheder, og den offentlige mening artikuleres i passende 

former. Men perspektivet sættes ikke af et konkret identifi-

cerbart subjekt, selvom konkrete personer administrerer det. 

Det sættes i dynamikken mellem medier og offentlighed, hvor 

”[j]ournalisten må mime tankeformer, idéer og lidenskaber i 

sit publikum”. 

I den forstand er det snarere den anonyme offentlighed, der 

er de aktuelle begivenheders egentlige, anonyme og uhånd-

gribelige subjekt. Derfor hævdes den moderne offentlighed at 

være et æstetisk og anonymt virkende vilkår for den moderne 

eksistens. Det er et æstetisk vilkår, fordi det i medierne – i første 

omgang i avisen, og nu også i radio, tv, på film og internettet 

– faktisk har en sanselig materialitet, en materialitet der altså i 

sig selv fungerer som vilkår, nemlig som et medium der med 

Marshall Mcluhans ord ”har magt til at påtvinge de uopmærk-

somme sine egne forudsætninger” . Og det er et anonymt vilkår, 

fordi man ganske vist ofte kan udpege en journalist eller en 

redaktør fx som subjekt for et udsagn, men det perspektiv, som 

dette udsagn er delagtigt i, er ikke sat af vedkommende. 

I dette anonyme perspektiv bliver visse hændelser synlige 

og kan gøres gældende som begivenheder og komme på den 

offentlige dagsorden, hvor noget gør sig gældende som offentlig 

mening og artikuleres der, og hvor noget gør sig gældende som 

meningsfuld og passende form. journalismen – dette anonyme 

perspektiv – præger altså både videns- og meningshorisonten 

og smagen for, hvordan man i forskellige konkrete situationer 

kan forholde sig til viden og sager på passende måder. Stu-

dentereksamen i skriftlig dansk er fx en øvelse i at forholde sig 

passende til viden og sager i en konkret situation. 

Siden gymnasieskolens oprettelse i 1903 har danske gym-

nasieelever skullet opdrages til at begå sig i ’offentligheden’. 

KOMMENTAR: jOURNAlISME��
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Offentligheden har været almendannelsens tænkte virkerum, og 

særligt den danske stil har spillet en væsentlig rolle. Den danske 

stil har altid været tænkt som helt nødvendigt vidnesbyrd om og 

middel til elevernes erhvervelse af almen dannelse. Der ligger 

en stærk og oftest implicit forestilling om en snæver forbindelse 

mellem ungdommens sproglige opdragelse og dens almene 

dannelse bag den danske stil. Stiløvelserne er alment dannende, 

og det er i stilen, at personens almene dannelse viser sig. Og 

som sådan skal den danske stil sætte eleven i stand til at deltage 

i den offentlige debat i det offentlige rum på den passende 

måde, dvs. i de former, der hører sig til dér. 

Offentligheden fungerer således både som forestillet 

modtager for den danske stil, og som ideal for eleven som 

afsender. Og sådan er det altså stadig, også selvom den danske 

(gymnasie-)stil er død. De nye eksamensformer skal stadig både 

befordre og reflektere studenternes almene dannelse, ligesom 

disse former stadig og endda endnu mere eksplicit end før har 

offentligheden som forestillet modtager. Som noget nyt har disse 

genrer nu også det offentlige rum som deres ophav.

Men hvad er det så for rum, dagsordner, debatter og former, 

offentligheden lever i og udgør, nu hvor den medieteknologiske 

grund endnu engang skrider under den? Et par centrale træk 

skal nævnes. 

Med internettet som nyt alle-mands-medie er de traditionelle 

massemediers redaktionelle magt og udvælgelsessuverænitet 

suspenderet og erstattet af individuelle kriterier for, hvad der 

interesserer os. Vi har (stort set) uhæmmet publikationsfrihed 

og også næsten uhæmmet frihed til at kigge med, hvor vi lyster. 

Vi kan meddele os om stort set hvad som helst til hvem som 

helst… eller ingen. For med et mere autonomt ’publikum’ end 

nogensinde før kan vi ikke vide os sikre på at få nogen i tale. Vi 

kan heller ikke være sikre på, hvem vedkommende er – skulle 

nogen svare os. Vi kan end ikke være sikre på, at det svar, vi 

får, kommer fra et menneske. Vi er på internettet henvist til i en 

hidtil ukendt grad at føle hinanden på ordene. Det er på dem, vi 

fornemmer, at der faktisk er et andet menneske out there. Og det 

er i kraft af dem, at vedkommende træder i karakter. Mødestedet 

bliver uhåndgribeligt, situationen en mental konstruktion, og de 

tilstedeværende læses og sanses i retoriske former. 

Der skrives stadig i avisen. Der laves, ses og lyttes også stadig 

til tv og radio, men også disse medier er under indflydelse af 

den generelle udvikling i sproget og i genrerne. Ikke kun fordi 

avisen også blogger, så man nu i stedet for at læse artiklen i 

avisen kan se annoncen for den blog, hvor journalisten skriver, 

og hvor læserne også selv skriver med og kommenterer. heller 

ikke kun fordi man jævnligt i løbet af en tv-avis henvises til 

avisens hjemmeside. heller ikke kun fordi avisens sider nu fyldes 

af personlige beretninger fra et andet liv i cyberspace. Altså: 

ikke kun fordi internettet supplerer de gamle medier og deres 

funktioner, men fordi de gamle medier også selv ændrer form 

og funktion – i retning ikke mindst af det mere personlige.

I kampen om opmærksomheden i nye og gamle medier skal 

man ikke bare træde i karakter. Man skal være noget særligt, 

særlig interessant, original måske ligefrem. Den fordring gælder, 

hvad enten man er politiker, virksomhed, organisation, offentlig 

instans - eller gymnasieelev. Der er ikke den virksomhed, den 

interesseorganisation eller den offentlige instans, der ikke har en 

hjemmeside. Og de allerfleste af dem har også professionelle 

folk – journalister – ansat til at varetage deres interesser i 

kampen om dagsordnen og opmærksomheden. hvis tendensen 

fortsætter, er der inden for få år flere journalister ansat uden for 

de journalistiske medier til at påvirke deres kollegaer indenfor. 

Men ikke nok med at journalister som sofister diffunderer ud i 

de fleste systemer og forsøger at gøre mere eller mindre partielle 

dagsordner gældende i større eller mindre offentligheder. Vi skal 

også alle sammen selv til at være journalister – for nu at sætte 

det på spidsen – i al fald skal danske elever lære at begå sig i 

journalistiske genrer hentet fra det offentlige rum. Ganske vist 

er ’det formidlingsmæssige’ ikke direkte oversætteligt med ’det 

journalistiske’, men det er i høj grad fra den journalistiske verden, 

at ’det formidlingsmæssige’ arver sine former og henter sine 

normer, og der er et uomtvisteligt slægtskab mellem journalisten 

og formidleren. De er begge mellemmænd. De medierer mellem 

os og (viden om) verden. Det er et afgørende ryk at gå fra at 

forholde sig til en sag til at formidle en sag – eller måske endda 

at formidle sit forhold til en sag. 

En helt ny opmærksomhedsøkonomi gør sig gældende, og 

det er den, de danske gymnasieelever nu skal rustes til. Midlet 

er altså genrer hentet fra de klassiske skrevne medier, måske 

ikke alle fra avisen, men så fra det litterære magasin. Suppleret 

i undervisningen med genrer fra fx reklamebranchen – foruden 

de gængse skoleformer: rapporter, store opgaver osv. I alle disse 

former gælder et moderne krav om originalitet, autenticitet og 

personlig branding, der kan fange de andres opmærksomhed.

Adjunkt ved Institut for Pædagogisk 
Antropologi, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole. hendes forskningsområde er 
blandt andet skriftlighed i gymnasiet, og hun 
deltager i Forskningsprogram i socialanaly-
tisk samtidsdiagnose
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* hun er klar med varm kakao og nybagte boller, når børnene 

tumler ind i hendes køkken. hun stopper mandens sokker og 

stryger hans skjorter. hendes hjem stråler af Ajax, og hendes 

opbagte sovs skiller aldrig: 

Den rigtige husmoder klarer det hele!

Fortællingerne og forestillingerne om de ”ægte” husmoder-

lige færdigheder er så gennemtyggede, at de i dag fremstår 

som kitchede klicheer. Men hvor stammer disse billeder fra? 

hvorfor vækker billederne blandede følelser hos os? Og hvordan 

er status i dag? lever vi i et samfund af husmoderløse hjem? 

Eller har husmoderen blot skiftet karakter? 

Asterisk tager en tour de force gennem husmoderens historie 

ledsaget af madanmelder ved Politiken og lektor ved Zahles 

Seminarium helle Brønnum Carlsen, der har skrevet ph.d. om  

æstetiske læreprocesser med hensyn til mad og måltider, og Ida 

Wentzel Winther, lektor på institut for pædagogoisk antropologi, 

DPU og forfatter til bogen ”hjemlighed”.

husmoderlighed er interessant, fordi det er andet og mere 

end udfyldelsen af nogle rent praktiske funktioner. Ifølge helle 

Brønnum Carlsen er hjemmet, måltidet, husholdningen ladet 

med æstetiske og symbolske betydninger. Da hendes datter for 

eksempel for nylig fyldte 18 år og havde inviteret 55 mennesker, 

spurgte helle Brønnum Carlsen, om hun skulle træde i karakter 

som kogekone og lave maden for gæsterne:

”Det var ikke af nødvendighed,  eller fordi vi ikke havde råd til 

at bestille maden udefra. Men jeg havde brug for at vise hende, 

at jeg elsker hende, gennem at lave maden. Så brugen af mine 

færdigheder var en mulighed for at vise hende min kærlighed”, 

siger helle Brønnum Carlsen.

HUsmoderLigHed

I gamle dage var husmoderens succeskriterier hårde, men enkle – hjemmet 
skulle være rent og pænt. I dag skal husmoderen kunne trylle i køkkenet, 
opdrage sine børn til selvrealisering og have et hjem med personlighed. 
Men hvor lærer man det, og gør skolen nok ud af færdighedstræningen i 
hjemkundskab?

��

Billedet af det 
“rigtige” hjem 
ligger altså i 
Hørsholm”

“



�� HUsmoderLigHed

hun peger på, at vi lever i et  samfund, hvor det er udtryk for 

overskud at kunne dele ud af sin tid og opmærksomhed.

”Det viser, at jeg har prioriteret, givet af min kostbare tid 

og ydet dig en opmærksomhed. Det får man ikke, når man 

køber noget, der ligner hjemmelavet mad,” siger helle Brønnum 

Carlsen.

HuSMoDERENS SToRHEDSTID

Ideen om kaldet som husmoder opstår i slutningen af 1800-tal-

let. Det er på denne tid, at de første husholdningskoler etableres.

I 1899 starter hjemkundskab som fag, og i 1904 udkommer det 

første nummer af magasinet hjemmet.

Et centralt element i urbaniseringen er nemlig sansen for 

hygiejne, hjem og husmoderlige færdigheder:

”Det bliver vigtigt at lære disse fattige arbejdere, der kommer 

fra landet til byen, at holde hus på en ny måde. Man ved noget 

om bakterier, man har opdaget vitaminer, man har lært noget om 

renlighed, og denne viden og disse håndværk skal videregives, 

så vi kan føre den mest rationelle, fornuftige husholdning,” siger 

helle Brønnum Carlsen. 

At beherske de husmoderlige kardinaldyder er imidlertid 

ikke blot et spørgsmål om sundhed. Det handler også om, at 

borgerskabets idealer skal konkretiseres i hjemmet, påpeger Ida 

Wentzel Winther:

”Et hyggeligt hjem skulle holde mændene fra gaden. Mandlige 

fulderikker, der er ved at gå i forfald, skal trækkes hjem. hjemmet 

skal gøres til noget helligt, og det kræver en person, der kan styre 

det,” siger Ida Wentzel Winther og fortsætter:

“Det kræver viden om, hvordan man holder hjem, Det vil 

sige, hvordan man for eksempel gør rent på den rigtige måde og 

passer sine børn på den rigtige måde. Som det står i hushold-

ningsbladet i 1919: Man skal være præstinde i sit eget hjem”. 

hun peger på, at der ligger en bestemt normativitet bag, at 

normerne i vid udstrækning blev ekspliciteret, og at det medførte 

sociale sanktioner, hvis man ikke kunne finde ud af det:

”hvis ikke man magtede det - hvis man kom i uføre eller ikke 

ordnede sit hjem på den rette facon - så fik man prædikater af 

sjuskedorthe og ravnemor og alt muligt andet,” fortæller hun.

husmoderens storhedstid kulminerer i 50’erne og 60’erne, 

hvor boligen bliver delt i et indre og et ydre. Det udenfor var 

mandens domæne, det indendøre var kvindens. Ideologien 

i 50’erne og 60’eren var, at kvinder ikke skulle eller burde 

have betalt arbejde uden for hjemmet, fortæller Ida Wentzel 

Winther.

Det idyliserede billede af den dydige, lydige, flittige, tryg-

hedsskabende husmoder får dog ikke lov at stå uantastet. 

Sideløbende med at ”almindelige mennesker” disciplineres, 

trænes og tæmmes til det husmoderlige kald, kører - blandt 

avantgarden og i kunsten i øvrigt - en beskrivelse af hjemmets 

som det lumre, falske sted: 

“For den frigjorte boheme var hjemmet et ensomt sted, som 

man ikke havde meget tilovers for. hjemmet blev antitesen til 

det moderne, det blev småborgerligt og udråbt som det klau-

strofobiske, stillestående, konfliktfyldte og angstfremkaldende 

sted,” forklarer Ida Wentzel Winther.

HJEMKuNDSKAb uNDER FoRANDRING

Oprøret og den stigende skepsis over for de husmoderlige dyder 

kommer også til at præge hjemkundskabsfagene. helt indtil 

1958 har eleverne i 3-4 år tre til fire timers hjemkundskabs-

undervisning om ugen. Men i årtierne efter, ”hvor ingen stryger 

noget som helst”, bliver undervisningen reduceret til et enkelt 

år med få timers ugentlig undervisning.

”Pudsigt nok i de år hvor vi begynder at have ideer og 

idealer om kreativitet, der forsvinder kundskabsfagene ud af 

skoleskemaet, fordi de bliver betragtet som for firkantede, for 

målrettede og mekaniserede. Nu skulle vi snarere folde os ud,” 

siger helle Brønnum Carlsen og påpeger, at fordringen på kreati-

vitet, innovation og selvstændighed kommer til at koste noget på 

færdigheds- og kundskabskontoen, hvilket bider sig selv i halen, 

da solidt håndværk er en forudsætning for kreativitet: 

”Der opstod en forestilling om, at vi kunne folde os ud uden 

at have fagkapaciteter bag – for eksempel at klasselæreren 

kunne undervise i hvad som helst kreativt – naturligvis med 

katastrofer til følge. Det var en: ”lad os se, hvad du kan få ud 

af det her, min ven”, og så ligger der en brun klat på gulvet til 

sidst. Eller en meget hård bunke boller inde i ovnen,” siger helle 

Brønnum Carlsen.

HuSMoDEREN uDEN oPSKRIFT

Men hvad er status i dag? hvad er nutidens idealer og realiteter? 

har kravet om kreativitet, individualisme og selvrealisering helt 

udraderet de rutineprægede færdigheder? Ida Wentzel Winther 

forklarer det således:

”Du skal kunne tingene, men det er ikke i sig selv nok. Du skal 

kunne noget mere. Samtidig bliver det ikke i samme grad ”sagt 

højt,” hvad der er den ”rigtige” måde at gøre tingene på”. 

Den moderne husmoder skal kunne trylle i køkkenet, opdrage 

sine børn til selvrealisering  - og så er det ikke længere nok, at 

hendes hjem er rent og pænt. Det skal også udstråle personlig-

hed, siger Ida Wentzel Winther.

Som eksempler på det nye husmoderlige image nævner 

hun bageriet Emmerys ”nostalgiske brødskorper” og ikke mindst 

magasinet ”Isabellas”, der beskriver sig selv således:

”Isabellas handler om at være praktisk på den sjove måde! 

Isabellas er til kvinden, der går forrest i tidens trend, når det 

gælder nye familieværdier og det gode hverdagsliv. læseren er 

”MAN SKAl VÆRE PRÆSTINDE 
I SIT EGET hjEM.”



en moderne, velstillet og veluddannet kvinde, hvor boligindret-

ning, havearbejde, rejseoplevelser, gør-det-selv og madlavning 

er en livsstil – for hende er processen og forvandlingen en lige 

så stor nydelse som det færdige resultat.”  

Der kommer en ide om, at de gamle færdigheder skal frem 

igen, men som et statusgivende overskudsfænomen. Vi skal altså 

gøre det praktiske, men det skal være af lyst – ikke af nød: 

”Isabellas siger, at det de seneste år er blevet mere legitimt 

at gå op i de små, hverdagsagtige sysler. Man må godt synes, at 

det faktisk er sjovt at lave mad, faktisk er sjovt at bage, faktisk 

er sjovt at lave julepynt. Der er kommet sådan en retro-periode, 

hvor man godt må tage sig af alle disse ting. Det må bare ikke 

tage for meget tid! Det er ikke legitimt kun at gå op i julepynt 

og bolledej! Færdighederne kan blive en slags åndehul. Men 

at lave det som det eneste?!?! Forget it! Det er forskellen fra 

husmoderen way back, det var stort set det eneste, hun gik op 

i – børn, rengøring, madlavning, huset – det fyldte rigtig meget. 

Men så var der heller ikke forventninger til, at hun skulle andet,” 

siger Ida Wentzel Winther, der understreger, at man skal passe 

på med en generalisering. 

”Der er stor forskel på, om man bor i hørsholm, eller man 

bor i harboøre, der er stor forskel på, hvilken socialgruppe man 

tilhører, og om man tjener halvanden million og har to gange fir-

hjulstrækker i carporten, eller om man kører i bus i Rødding”. 

Men der er nogen, der i højere grad sætter standarden end 

andre. I 1904 var det borgerskabets kvinde, der definerede det. 

I dag er det Isabella-segmentet i hørsholm: 

”Det er ikke for at sige, det er dårligere i Rødding eller 

harboøre, men billedet af det rigtige hjem, det ligger altså i 

hørsholm. Det kan man være imod, men det ændrer ikke ved, 

at normativitetssynet stadigvæk er der. 

Så kan man sige: ”vi kan gøre, hvad vi vil!”, men vi bliver altså 

kraftigt påvirket af, hvordan Bo Bedre-kvinden eller Isabellas- 

kvinden lever.”

JAMIE oLIVER wANNAbE

I dette samfund bliver taberne ifølge helle Brønnum Carlsen 

jamie Oliver wannabe’en, der – uden tilstrækkelige færdigheder 

- forsøger at få håndværket til at ligne nonchalant venstrehånds-

arbejde. Det samme gælder den flinke elev, der ikke kan tænke 

selvstændigt: 

”Det er ikke længere nok at være flink, flittig og pligtopfyldende 

og følge opskrifterne til punkt og prikke. Færdigheder, forstået 

som rutinepræget og standardiseret håndværk, er nemlig noget 

middelmådigt,” siger hun. 

helle Brønnum Carlsen og Ida Wentzel Winther nævner faren 

for, at der etableres et A og B hold: De der kan aflure og navigere 

i koret af forventninger, og de der bliver sat af, fordi ”opskrifterne 

ikke er præcise”:

”Det er altid argumentet for struktureret pædagogik: så får vi 

de svageste med. laissez faire er godt for dem, der kan finde 

ud af det. De skal nok lære det alligevel, men de, der ingen 

”sans” har eller ikke har haft nogen til at vise sig det, er ikke ret 

godt stillet”, siger Ida Wentzel Winther og påpeger, at den store 

frigørelse og frisathed ofte er en illusion:

”Den er der stadig – nu som dengang – en kraftig disci-

plinering, men den er blevet mere diffus. Dengang kørte den 

meget på nogle eksplicitte teknikker, som du skulle kunne. 

Disciplineringen er der også i dag – benhård – men den kører 

på ansvar for egen læring. Den har flyttet sig fra den meget 

konkrete teknik, du skulle udføre i hjemmet – til alle mulige 

steder på alle mulige planer, så den er blevet kompleks – og 

sværere at ”regne ud”.

Så når de håndværksmæssige færdigheder – og faget hjem-

kundskab er vigtige i dag, er det ikke for at kunne reproducere 

måltider – dem kan vi købe færdige – siger helle Brøndum 

Carlsen, ”men færdighederne er vigtige for at blive bedre til 

at navigere i det æstetiske rum, hvor håndværket er en af de 

centrale indgange til at reflektere over den æstetiske kommu-

nikation”. 

Marie Fugl, mafu@dpu.dk
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* Se, her kommer jeg! Det er ikke forbeholdt fotomodellerne på 

catwalken i Paris at bade sig i andres opmærksomhed. Medar-

bejderne i det nye hovedsæde for Kommunernes landsforening 

(Kl) i København går også catwalk i arbejdstiden.

At gå catwalk eller ”gå en runde”, som nogle Kl-medarbejdere 

foretrækker at kalde det, handler om at kunne promenere gennem 

kontoret og signalere overskud. Undervejs kan man passende slå 

vejen forbi chefens bord for at tage en uformel snak.

Når man går catwalk, handler det ikke kun om at flytte in-

formation og sprede viden. Det handler om at blive aflæst og 

genkendt som en medarbejder, der selv skaber præmisserne for 

organisationen.  

Det er adjunkt Christa Breum Amhøj fra Institut for Pædagogisk 

Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der har 

forsket i, hvordan værdibaseret ledelse i Greve Kommune og de 

åbne kontorlandskaber i Kl huset i København skaber forholdet 

mellem organisationen og medarbejderne. hendes ph.d. beskriver 

overgangen, da Kl flyttede fra traditionelle kontorer til det nye 

glashus ved Islands Brygge.

Christa Breum Amhøj fortæller, at både medarbejdere og 

ledere i Kl går catwalk. Ikke fordi de har fået besked på det. Men 

fordi det viser, at man mestrer noget, som Kl finder meget vigtigt 

– at man kan sætte sig fri fra en formel og ensidig rolle i den 

formelle organisation, og at man kan lede sig selv.

Når catwalk i Kl huset er interessant, er det fordi, det giver 

medarbejderne mulighed for at skabe nye lokale hierarkier på en 

arbejdsplads, hvor indretningen ikke viser ydre tegn på hierarki og 

struktur. Der er for eksempel ingen vægge i Kl huset. Og derfor 

ingen chefkontorer. 

Chefer og medarbejdere sidder mellem hinanden og har 

samme møbler. Under deres skriveborde er der hjul, så de kan 

trille nye steder hen hver dag.

Det arkitektoniske signal er, at medarbejdere og ledere er 

sideordnede og ligeværdige partnere. Man kan med andre ord 

ikke, se hvem der bestemmer over hvem i Kl huset, siger Christa 

Breum Amhøj.

”De fysiske rammer i huset har udvisket organisationens 

formelle struktur. Og de lokker og forfører medarbejderne til 

konstant selv at skabe organisationen. At gå catwalk er således 

også et billede på, hvordan Kl huset paradoksalt nok muliggør en 

organisation, der konstant skabes, når medarbejderne overskrider 

og udfordrer det, vi traditionelt forbinder med en organisation”. 

FRA LEDELSE TIL SELVLEDELSE

På Kl’s gamle adresser - før flytningen i 2002 - var arkitekturen 

i højere grad med til at understøtte de pligtopfyldende medar-

bejdere, som gjorde, hvad de fik besked på. Dengang arbejdede 

medarbejderne typisk uforstyrret bag lukkede døre.

Flytningen til Kl huset betød indførelsen af en ny politik for 

human resource management, der betød, at medarbejderne i 

højere grad selv skulle skabe deres arbejdsopgaver. 

Mens det tidligere var lederens ansvar at inkludere den enkelte 

medarbejder, er det i Kl huset den enkeltes ansvar at skabe 

organisationen og at inkludere sig selv i den. Det er med andre 

ord i højere grad blevet muligt at lede organisationen gennem 

selvledelse.

Ifølge Christa Breum Amhøj favoriserer det åbne kontorlandskab 

det, vi genkender som udadvendte og ekspressive medarbejdere, 

der er gode til at skabe relationer på tværs af virksomheden. 

hvorimod såkaldte indadvendte medarbejdere, der for eksempel 

helst vil spise frokost ved deres skrivebord, sidde koncentreret ved 

deres computer eller arbejde hjemme, bliver aflæst som nogen, 

der ikke inkluderer sig selv. 

Det er for eksempel ikke legitimt at lytte til radio i høretelefo-

ner i længere tid. Det viser, at man har et ’indre selv’, der ikke er 

lydhørt over for, at det skal blive ved med at skabe organisationen 

og at inkludere sig selv i den.

”juristerne er de eneste, der i perioder kan tillade sig at kon-

centrere sig og have en indadvendt adfærd. Det kan signalere, 

at de arbejder hen mod en deadline, de selv har sat. Men de 

kan heller ikke tillade sig at være fraværende hele tiden, for så 

kommer det til at ligne, at de er for traditionelle og lydige, og at 

de gør modstand mod ’den selvskabte organisation’”, fortæller 

Christa Breum Amhøj. 

Det nye hoveDkontor for kommunernes LanDsforening er et 
gennemsigtigt gLashus meD åbne kontorLanDskaber. Det har 
været meD tiL at fremme en ny arbejDskuLtur, hvor meDar-
bejDerne skaL LeDe sig seLv. Det sker for eksempeL veD at gå 
catwaLk, fortæLLer Christa amhøj Breum fra Dpu.

KOMMUNAL CATWALK
seLvLedeLse�4



AbSoLuT SyNLIGHED 

I sin afhandling henviser hun til den franske idehistoriker Michel 

Foucaults analyse af Panoptikon – et fængsel fra det 18. århund-

rede. Det var indrettet, så fangevogterne fra et tårn i midten af 

bygningen hele tiden kunne se fangerne, og fangerne kunne på 

grund af modlys ikke selv se, hvornår de blev overvåget. Foucault 

viser, at den konstante bevidsthed om at blive overvåget betyder, 

at fangerne disciplinerer sig selv som den strengeste overvåger 

i forhold til de gældende normer. 

Selv om medarbejderne også er synlige for hinanden i Kl 

huset, er der noget andet på spil. her disciplinerer det åbne 

og transparente landskab ikke medarbejderne som føjelige og 

passive kroppe. Tværtimod er synligheden, de mobile møbler, 

stillerum og kaffeøer med til at skabe medarbejdere, der konstant 

søger at overskride deres egne og andres normer og præmisser 

for, hvordan man kan blive medlem af Kl. 

Spørgsmålet er, om medarbejderne reelt sidder og iagttager 

og lytter til hinanden hele tiden.

”I virkeligheden er det så raffineret, at det er nok, at man bare 

tror, at man bliver set og hørt. Det er ikke sikkert, at 10 mennesker 

kigger. Men visheden om, at det er muligt, gør, at medarbejderne 

opfører sig som nogle, der konstant skaber sig selv.”

SMALLTALK ER oK

Christa Breum Amhøj har i forbindelse med projektet interviewet 

12 medarbejdere og chefer i Kl. Blandt andet en medarbejder, 

der pludselig oplevede, at hendes måde at arbejde – og koble 

af – på blev værdsat af ledelsen i det nye hovedsæde.

”Medarbejderen kunne godt lide at drikke kaffe og ryge 

smøger med kollegerne. Det var i den gamle organisation et 

tegn på, at man ikke lavede noget. Men efter flytningen fik hun 

lønforhøjelse på grund af sin evne til at smalltalke og skabe ufor-

melle relationer. Det, der tidligere blev opfattet som modstand, 

var nu blevet til en del af præmissen for Kl’s organisation. Det vil 

sige, hvad der før kunne betegnes som modmagt, er nu blevet 

en ledelsesmulighed”, siger Christa Breum Amhøj”

Selv om en flad struktur og uklare jobbeskrivelser lyder som 

opskriften på en arbejdsplads, der er komplet umulig at lede, er 

arbejdsintensiteten i Kl huset høj. Fraværet af den autoritære 

kontorchef, der leder og fordeler arbejdet på distance, betyder 

nemlig ikke fravær af ledelse. 

”Kl huset giver mulighed for en uhyre effektiv ledelsesform. 

Det åbne landskab, hvor alle kan se alle, ansporer den enkelte 

medarbejder til konstant at foregribe sin leders såvel som sine 

kollegaers forventninger” siger Christa Breum Amhøj.

DybT VAND

Kl udarbejdede på et tidspunkt en rapport om medarbejdernes 

trivsel. Den kom til at hedde ”Ud på dybt vand”, og det skal tages 

bogstaveligt. Medarbejderne fortalte, hvordan det forventedes, at 

de selv var i stand til at udfylde deres job. Måske er tiden inde 

til at skrive en bog, eller kontakte nogle kommuner angående 

et nyt koncept? 

Den frihed er også årsagen til, at mange vælger at arbejde 

i Kl.

Mens der i huset er en forestilling om, at sekretærerne 

har veldefinerede arbejdsopgaver, er der forventninger om, at 

konsulenterne og specialisterne (jurister og miljøteknikere m.m.) 

selv skaber initiativer. Og medarbejderne skal ikke forvente, at 

cheferne instruerer dem. 

”I det åbne landskab kan medarbejderne ikke spørge deres 

leder om, hvordan en sag skal håndteres. ligesom det ikke er 

muligt for lederen at give medarbejderen en reprimande. Begge 

dele vil blive aflæst som tegn på, at lederen og medarbejderne 

søger at påtage sig en formel og ensidig rolle i organisationen. 

Det betyder ikke, at den form for kommunikation ikke finder sted. 

Men det betyder, at man må finde nogle rum, hvor man ikke kan 

blive set og hørt”, fortæller Christa Breum Amhøj. 

man ønsker at øge 
uDfoLDeLsesmuLigheDerne 
for meDarbejDerne”

seLvLedeLse ��

FøR oG EFTER GLASHuSET

Kl FØR FlYTNINGEN

Små lukkede celler

Mørkt

Usynlig (ingen blikke)

Opdelt (os og dem)

Medarbejderen er usynlig

Viden er (objektiv) information

Det offentlige og private rum er adskilt

Manglende lyst og mulighed for fællesskab

Fysisk begrænsning

Kl hUSET

Store åbne rum

lyst

Synlig (konstant bevidsthed om de andres blikke)

Fælles (vi, Kl’ere)

Medarbejderen er synlig

Viden er “organisk”, den udvikler dig

Det offentlige og det private rum smelter mere og mere sammen

lyst til fællesskab

Fysisk kontakt

”



seLvLedeLse

GRÆNSER FoR FRIHED 

Besøger man Kl’s hjemmeside, kan man læse, at hovedsæ-

det er ”indrettet med åbne storrum og projektområder, der 

gør det hurtigt og nemt at udveksle viden og skabe netværk. 

Fleksibiliteten gør det hurtigere at samle den faglige viden og 

kompetence, der er brug for til opgaverne. huset understøtter 

arbejdet i projekter, team og netværk, så disse arbejdsformer 

har gode fysiske rammer at fungere i.” 

Det er den officielle fremstilling af huset. Og den er ifølge 

Christa Breum Amhøj ikke forkert. hun var selv ansat i Kl huset 

i tre år, mens hun skrev på sin afhandling, og det er et hus, 

hvor man næsten kan mærke energien, når man kommer ind 

ad døren, fortæller hun.

”Kl huset er en arbejdsplads, hvor man ønsker at øge udfol-

delsesmulighederne for medarbejderne. Og det er rigtigt, at det 

er lykkedes at udglatte de formelle strukturer, så medarbejderne 

kan arbejde på tværs. Men det handler ikke kun om at skabe 

frie og ligeværdige medarbejdere ved nedbryde undertrykkende 

bureaukratiske strukturer. åbne kontorlandskaber skaber også en 

ledelsesform – eller en magt om man vil – der muliggøres ved, 

at medarbejderne anspores til at udfylde den tomme plads, hvor 

den formelle organisation tidligere var, og til at lede sig selv i 

forhold til disse lokale, selvskabte præmisser”. 

hun ser en række ligheder mellem Kl huset og nye styrings-

teknologier, for eksempel elevplaner, læreplaner, mus-samtaler 

og reflekterende team.

”Det er styringsteknologier, hvor man gennem velmenende 

forandringstiltag søger at udvikle organisationer og skoler. Men 

de positive udviklingsperspektiver skygger nemt for, hvordan må-

derne at praktiserer friheden på skaber styring. Når skoleelever 

skal skrive, hvilke forventninger de har til sig selv og deres egen 

læring i dialog med læreren, er det også en måde at styre på. 

Det åbner for nogle muligheder og lukker for andre. Men man 

oplever det ofte ikke som styring, fordi det udvisker lederens/læ-

rerens og pædagogens magt. De forskellige styringsteknologier 

har med andre ord det til fælles, at de muliggør, at nogen kan 

lede andre til at lede sig selv mod særlige mål”, siger Christa 

Breum Amhøj. 

uLEMPER VED FLEKSIbILITET

Der er heller ikke frit valg på alle hylder i Kl huset, når det hand-

ler om, hvordan medarbejderne leder sig selv. her afstemmes 

medarbejdernes forventninger løbende i forhold til lederen og 

kollegerne. Og medarbejderen skal hele tiden finde en balance 

mellem at blive aflæst som en, der selv sætter præmisser 

for organisationen, og som en, der ikke sætter for autonome 

præmisser for medlemskab. 

En konsekvens af, at styringen er blevet individualiseret, er 

stress. Fra ledelsens side bliver der talt om, at man ønsker at 

mindske stress ved, at medarbejderne kan tilrettelægge deres 

arbejde selv.

”Men fleksibiliteten er også med til at øge stress, fordi der 

ikke findes klare grænser for, hvor meget man skal arbejde. 

Målsætningerne ændrer sig hele tiden, og dermed løber 

medarbejderne rundt som mus efter deres egen hale. Som 

selvledende medarbejder risikerer man jo ikke kun at skuffe sin 

chef, men også sig selv”, siger Christa Breum Amhøj.

Oveni betyder de åbne kontormiljøer, at mange medarbejdere 

foretrækker at arbejde hjemme, når de ikke kan følge med.

”De sidder derhjemme og skjuler, at de er under pres. Det er 

ikke sjovt at sidde i et åbent kontorlandskab og være stresset,” 

siger Christa Breum Amhøj. 

Christa Breum Amhøj fortæller, at analysen af Kl huset 

har affødt nye forskningsspørgsmål. Når den enkelte medar-

bejder ikke længere anspores til at adskille sin faglighed fra 

sin personlighed, er det eksempelvis interessant at spørge, 

hvordan konkrete mennesker så bruger det, vi genkender som 

følelser, til at skabe organisationen, og hvordan de navigerer i 

disse selvskabte emotionelle landskaber. Og at spørge, hvordan 

ledere kan styre dette virvar af følelser. I løbet af forsommeren 

2008 forventer Christa Breum Amhøj, at der bliver etableret et 

forskningsprojekt om ”Følelsernes Økonomi” i samråd med et 

konsortium af vidensintensive virksomheder.  

Af jakob Albrecht

asterisk@dpu.dk 
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“Det er ikke 
sjovt at siDDe 

i et åbent 
kontorLanDskab 

og være 
stresset”

www     www.dpu.dk/om/cba

CHrista BreUm amHØJ

Christa Breum Amhøj, adjunkt ved Institut 
for Pædagogisk Psykologi ved DPU. hun 
har blandt andet beskrevet Kommunernes 
landsforenings flytning i tidsskriftet GRUS 
og i antologien ”Magtballader – 14 fortæl-
linger om magt, modstand og tilblivelse” 
(Kofoed og Staunæs 2008).



KLASSISK oG MoDERNE PÆDAGoGISK 
TEoRI
Peter Østergaard Andersen, Tomas Ellegaard og 

Lars Jakob Muschinsky (red.)

En indføring i pædagogikkens centrale 

teorier, personer, temaer og begreber. Bogen 

består af 29 kapitler, skrevet af førende danske 

pædagogiske teoretikere, samt en opslagsdel 

med introduktioner til en række pædagogiske 

teoretikere og teoretiske hovedretninger.

HANS REITZELS FoRLAG

GENERATIoN P?
Susanne V. Knudsen, Lotta Löfgren-Mårtenson og 

Sven-Axel Månsson (red.)

Forskere, forældre, lærere og pædagoger kan 

i denne engelske antologi hente forståelse af 

unges forhold til egen ungdom, køn og det 

lettilgængelige pornografiske landskab. hvordan 

bruger unge porno, og hvordan påvirker deres 

erfaringer med pornografisk og seksualiseret 

materiale deres relationer?

DANMARKS PÆDAGoGISKE uNIVERSITETSFoRLAG

NATuR/TEKNIK – EN FAGDIDAKTIK
Bjarne Golles m.fl.

En bog til læreruddannelsen om faget natur/teknik, 

der bl.a. behandler fagets historie, almendidaktiske 

temaer, didaktiske problemstillinger, nye tendenser 

inden for fagområdet og inddragelse af ny teknologi.

KLIM

PRAKTIK I LÆRERuDDANNELSEN
Jette Worm Hansen

Viden til lærerstuderende om, hvordan man 

i praktikperioden kan omsætte teorier om 

skole-hjem-samarbejde, ledelse i klassen, 

undervisningsdifferentiering og -planlægning mv. 

til en egentlig undervisningspraksis.

GyLDENDALS LÆRERbIbLIoTEK

MAGTbALLADER
Jette Kofoed & Dorthe Staunæs (red.)

16 danske og internationale forfattere har sat 

sig for at ridse et nyt forskningsfelt op: hvordan 

folder magt og styring sig ud i levet liv, og 

hvordan bliver mennesker til gennem sammen-

vævede magtformer og kraftlinjer?

DANMARKS PÆDAGoGISKE uNIVERSITETSFoRLAG

FoKuS PÅ LÆRING
Ole Lauridsen

Bogen handler om læringsstile i bredere 

forstand end den undervisningssammenhæng, 

læringsstile normalt kobles sammen med. Ud 

fra de amerikanske professorer Rita Dunns og 

Ken Dunns læringsstilsmodel gives der en række 

strategier for, hvordan det enkelte menneske kan 

lære mest effektivt.

AKADEMISK FoRLAG

AT GIVE oG TAGE IMoD KRITIK
Guro Øiestad

Kritik og korrektioner kan være nyttige og 

udviklende, men ofte vil kritiske ord vække angst 

eller ubehag. Forfatteren beskriver 12 regler 

for at give og 12 regler for at tage imod kritik, 

hvad der skal til, for at kritik og korrektioner kan 

fungere positivt som en tydeliggørelse af os selv 

og som hjælp til læring og udvikling.

DANSK PSyKoLoGISK FoRLAG

ANVENDELSE AF NyERE PÆDAGoGIK
Peter Clausen og Sigrid Brogaard Clausen

Med afsæt i børn og voksnes erfaringer beskriver 

forfatterne, hvordan vi kan forholde os aktivt 

til skabelsen af det gode liv i hjemmet, på 

pædagogiske institutioner og arbejdspladser.

AcADEMIcA

INDIVID, INSTITuTIoN oG SAMFuND
Susanne Idun Mørch

En helhedsorienteret introduktion til pædagogfagets 

kerneområder og centrale begreber, dets forhold til 

andre fag og faglige elementer i uddannelsen og til 

nyere forsknings- og udviklingsarbejde.

AcADEMIcA

DEN LÆRENDE HJERNE
Sarah-Jayne Blakemore og Uta Frith

Bogen er en sammenfatning af den forskning i 

hjernens funktion og udvikling, som har relevans 

for både almen- og specialpædagogikken, og er 

først og fremmest en grundbog for praktikere 

inden for undervisning og uddannelse, der har 

brug for neuropsykologisk viden om udvikling og 

læring.

DANSK PSyKoLoGISK FoRLAG

FoRSKELLIGHEDENS PÆDAGoGIK
Carl Anders Säfström

Med reference til en række af det 20. århund-

redes især franske og amerikanske filosoffer 

undersøger forfatteren moralens muligheder i 

uddannelserne. han fremhæver forskellighed som 

vilkår og mulighed i uddannelserne og argumen-

terer for demokrati, retfærdighed og ansvar for 

den Anden som pædagogikkens opgave.

KLIM

DANSKFAGETS IT-DIDAKTIK
Jeppe Bundsgaard og Lisbeth Kühn

En grundbog til lærere og lærerstuderende om 

integration af it i danskfaget. Bogen præsenterer 

såvel praktiske eksempler som didaktiske 

overvejelser og viser på den måde, hvordan teori 

og praksis kan supplere og styrke hinanden. 

GyLDENDAL

DRAMA – KuNST oG PÆDAGoGIK
Vibeke Boelt

Udgivelsen sætter fokus på drama som æstetisk 

udtryksmåde, som genre og som konkret indhold 

i danskundervisningen. Bogen indeholder ideer 

til at arbejde med en række klassiske dramaer og 

nyere dansk dramatik. 

GyLDENDAL

INDFøRING I SySTEMTEoRIEN
Niklas Luhmann

Med denne indføring i den sociologiske 

systemteori gør luhmann det muligt for sine 

egne studerende at arbejde selvstændigt med 

denne teori. Bogen præsenterer en række enkle 

ideer i omgangen med vanskelige spørgsmål og 

tilbyder et rigt udvalg af koncepter og teoremer.

FoRLAGET uP
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