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  Det moderne universitet er et generøst universitet. 

Det deler ud af sine vidensgaver. Herved adskiller det 

sig fra det traditionelle universitet. For det traditionelle 

universitet var et reserveret universitet. 

Hvorfor? Fordi det gamle universitet boede i et tårn. 

Og i toppen af tårnet boede forskeren - både fordi det 

gav overblik og fordi det sikrede arbejdsro. Her kunne 

han realisere videnskabens rene idé. Som det klassiske 

europæiske universitets fader Wilhelm von Humboldt 

skrev i 1809, kunne han dyrke ”ensomhed og frihed 

[som] de fremherskende principper”. Herfra kunne 

afstanden mellem universitetet og det, Humboldt kaldte 

de ”praktiske” skoler, opretholdes.

Det moderne universitet er et masseuniversitet. 

Halvdelen af hver ungdomsårgang skal ifølge regeringen 

gennemføre en videregående uddannelse. Og endnu flere 

skal have adgang til den viden, universitetet producerer.  

Før i tiden var adgangen til forskningsviden kun for 

de privilegerede professioner: præsterne, katedralskole-

lærerne, juristerne, lægerne. Derfor skulle denne viden 

være ophøjet og svær at kapere.

Men i dag er retten til og behovet for adgang til forsk-

ningsviden blevet almen. Kun den oplyste borger kan 

gøre brug af sin frihed, sagde allerede Immanuel Kant. 

Kun den forskningsinformerede profession kan udføre 

sine professionsopgaver, kunne man i dag tilføje.

For mig er det uddannelsesprofessionen, der agerer 

spydspids i denne udvikling. Lærerne, pædagogerne og 

alle dem, der arbejder med uddannelse og udvikling i pri-

vate og offentlige virksomheder, kræver, at deres praksis 

er forskningsinformeret. Vor tids undervisere kan ikke 

nøjes med at bygge videre på traditionerne eller kopiere 

sidemanden. Den forståelse vinder frem, at vi ikke får 

bedre børnehaver, skoler, erhvervsuddannelser osv. ved 

at stramme kontrollen, men ved at styrke de ansattes 

viden, ved at gøre dem til ”forskere i egen praksis”. For 

herigennem bliver de i stand til at udvikle sig selv og faget 

både metodisk og praktisk, dvs. både i effektivitet og i 

kvalitet.

Alt dette forudså Asterisk for lang tid siden, helt præcist 

for 50 numre siden. Derfor var målsætningen fra starten, 

som den er i dag, at forskningen er generøs, og at DPU 

deler ud af sine gaver gennem Asterisk.

Den, der giver gaver, gør det for at glæde, ikke for at 

patronisere. Men hvordan gør man det? Er gaven for stor 

risikerer man at modtageren ikke kan give igen og bringes 

i forlegenhed. Er den for lille, risikerer man at skuffe og 

at såre. Man skuffer, fordi forventningerne var større 

end gaven. Man sårer, fordi man med den beskedne gave 

åbenbart ikke agter modtageren særlig højt.

Men hvis gaven hverken må være for stor eller for lille, 

hvad må den så være? Den må være overstrømmende. At 

overøse den anden er at fetere den anden. Gavegivningens 

kunst er overøsningens kunst. Det er at give det bedste, 

man har. Det er at gøre sig umage med både indhold og 

indpakning. Det er at sige, at man agter og elsker den 

anden så meget, at kun det bedste er godt nok.

Sådan er Asterisk. Med Asterisk har DPU nu givet 50 

gaver – mere end to års julekalendre – til den danske 

uddannelsesverden, fordi kun det bedste – det bedste vi 

formår – er godt nok til Jer, der modtager bladet. 

Vi gør os umage med indholdet. Både fordi det, vi prøver 

at formidle, er vigtigt. Men også fordi I, der læser det, er 

vigtige. I er vigtige for det danske videnssamfund. I er vig-

tige som første led i den fødekæde af viden, som skal sikre 

samfundets økonomiske, politiske og kulturelle rigdom. 

Men vi gør os også umage med indpakningen. Hvorfor 

nu det? Naturligvis er det for at formidle det forsknings-

baserede indhold. Men ”formidling” er en risikabel ting, 

fordi den kan være patroniserende: ”Listen carefully, 

stupid” kan være den ubevidste undertekst, når der for-

midles i pixi-bøger med lavt lix-tal og store bogstaver. Når 

vi gør os umage med indpakningen skyldes det snarere, at 

umage er omhu. At udvise omhu er at have den anden i sin 

ihukommelse, når man pakker gaven ind. 

Det er det, vi forstår ved formidling: At understrege vig-

tigheden af det, der formidles. At pirre nysgerrigheden hos 

læseren. At skærpe opmærksomheden hos modtageren. 

At fetere dem, vi taler til. Af samme grund er vi i disse år i 

færd med at udtænke nye overøsninger. Web-tv, tårn-tv, 

digitale reportager og værkstedsbesøg. Men stadigvæk 

er det Asterisk – nu med 50 numre på bagen – der er 

flagskibet.

DET GENERØSE UNIVERSITET 

LEDER2

Af Lars Qvortrup
dekan, DPU

lq@dpu.dk

”Derfor var målsætningen fra starten, 
som den er i dag, at forskningen er 
generøs, og at DPU deler ud af sine gaver 
gennem Asterisk.”
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DET ER 
JO 
VANVITTIGT 
INTERESSANT Mads, 

kandidatstuderende på pædagogisk antropologi

Kan forelæsninger give aha-oplevelser? Hvad 
er forskellen på DPU og professionsuddannel-
serne? Har man brug for venner på universite-
tet? Kan teori ændre din hverdag? I en film om 
studielivet på DPU giver 3 kandidatstuderende 
gode råd og fortæller om deres erfaringer. Mød 
dem på dpu.dk/studieliv

På DPU kan du læse:

Pædagogisk sociologi
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk antropologi
Pædagogisk filosofi
Generel pædagogik
IT-didaktisk design
Didaktik inden for dansk, matematik, materiel 
kultur og musikpædagogik. 
The European Master in Lifelong Learning: 
Policy and management (MALLL)
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KAN UDDANNELSE ÆNDRE KLIMAET? 

DPU og Klimasekretariatet ved Aarhus Universitet sætter 

fokus på, hvordan uddannelse kan blive del af løsningen 

på klimakrisen. Det sker ved en konference ’Can Education 

Change the Climate?’ på DPU den 11. december. På konfe-

rencen præsenterer internationale forskere resultater og en 

række anbefalinger fra et års forskningsarbejde i tænketan-

ken International Alliance of Leading Education Institutes. 

Tilmelding på  www.dpu.dk/climate

ASTERISK TV OM UDDANNELSE OG KLIMAUDFORDRINGER 

Findes der noget som hedder uddannelse i klimaforandrin-

ger? Nej, men det kommer! Rundt omkring på kloden arbej-

der elever og lærere allerede med bæredygtig udvikling. 

Men i Danmark er vi ikke rigtig kommet i gang endnu.

Filmen diskuterer nogle af de udfordringer, skolen og lærer-

ne står over for, og kan frit bruges i undervisningssammen-

hænge på fx seminarier. Filmen udsendes d. 11. december 

i forbindelse med konferencen ’Can Education Change the 

Climate?’ 

Se mere på www.dpu.dk/tv

FORSKNINGSPROJEKT OM BØRN OG UNGES SUNDHED

Nu foreligger de endelige resultater fra forskningsprojektet 

”Risikable børn og unge”. Forskningsprojektet har fokus på 

kommunal forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn 

og unge med særligt blik for de roller, børn og unge tildeles. 

Læs mere på www.riskbu.dk

DPU’S DIREKTØR FOR INTERNATIONALISERING ER UD-

NÆVNT TIL ÆRESDOKTOR I VIETNAM

Vietnams nationale institut for uddannelsesforskning tildelte 

i år DPU’s direktør for internationalisering Arne Carlsen prisen 

som årets æresdoktor. Arne Carlsen får prisen for at have 

åbnet et nyt område – forskning i livslang læring - for viet-

namesisk uddannelsesforskning. Instituttet har efterfølgen-

de besluttet at åbne en ny afdeling for forskning i livslang 

læring.

ÅRSFEST PÅ DPU 2009

Fredag den 6. november var studerende, forskere og ansatte 

på DPU samlet til den store årsfest. Traditionen tro blev der 

uddelt priser: ’Årets Maltbolsje’, undervisningsprisen, gik til 

professor Susan Wright fra Institut for Pædagogik. Lektor 

Ning de Coninck-Smith fra Institut for Pædagogik fik årets 

Hebe-pris for sin særlige indsats for DPU i årets løb. Stort til-

lykke til begge.

DPU HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

Den 26. oktober gik DPU i luften med et nyt design. Hjemme-

siden afspejler, at DPU bruger Aarhus Universitets nye design. 

Den nye hjemmeside adskiller sig ikke kun fra den ”gamle” 

i kraft af nye former og farver. Vi har benyttet lejligheden 

til at indflette nye features som for eksempel integration af 

video og web-tv på websiderne samt nye menupunkter og 

indholdstyper. 

Gå selv på opdagelse i de nye muligheder på www.dpu.dk

Mads, 
kandidatstuderende på pædagogisk antropologi
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Den 
poserende 
pin up
-forsker



 Søren Solkjær Starbird er en kendt rock´n´ roll-

fotograf. Han har iscenesat og fotograferet flere af verdens 

største rockstjerner. Fra U2 og Paul McCartney til danske 

Anders Trentemøller. Men han har også en gang taget 

nogle billeder af filosoffen Anders Fogh Jensen.

 ”Og det var faktisk sådan det for alvor startede. Lidt 

tilfældigt og uden jeg rigtig havde tænkt over det,” siger 

Anders Fogh Jensen, når man spørger til bevæggrun-

dene for hans karakteristiske fremtoning i medierne. 

Senest har han i forbindelse med udgivelsen af bøgerne 

”Projektsamfundet” og ”Projektmennesket” været mere 

end almindeligt synlig i medierne. Han har poseret på 

både halve og hele sider i aviserne – som oftest i fuld 

figur og altid iklædt sin karakteristiske uniform; en flot 

skjorte og seler, alt imens hans forskning blev formidlet 

og forklaret i spalterne gennem personlige anekdoter om 

singleliv og tangodans. 

 Er nutidens forskere virkelig nødt til at posere i fuld 

figur - nærmest som rockstjerner - for at fange offentlighe-

dens opmærksomhed? Selvfølgelig ikke. Men måske siger 

Anders Fogh Jensens eksempel alligevel noget generelt 

om de ændrede vilkår, som fremtidens forsker må agere 

under.

 Claus Holm, prodekan for kommunikation ved DPU, 

Aarhus Universitet, kan i hvert fald godt se nogle karak-

teristiske træk i Anders Fogh Jensens eksempel:

 ”Forskeren som person bliver en stadig vigtigere og 

tydeligere del i kommunikationen af den videnskabelige 

sandhed. Kommunikationen suppleres med ekstra-faglige 

retoriske midler for at opnå opmærksomhed og trovær-

dighed over for nye målgrupper. Vi vil se meget mere af 

forskerne. Vi vil vide noget om dem som personer. At 

Anders Fogh Jensen danser tango for eksempel.”

Tab af status
Men hvorfor denne tendens? Jens Erik Kristensen, 

idehistoriker og lektor ved DPU, peger på fænomenet 

opmærksomhed som nøglekategori til at forstå tendensen. 

Han siger:

 ”Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi, hvor der 

kæmpes med alle midler om at tiltrække sig offentlig 

opmærksomhed. Det gælder også for forskning og viden-

skab. De har i og for sig altid været båret af en art intern 

opmærksomhedsøkonomi, hvor det handlede om at få 

kollegial opmærksomhed. Man udvekslede opmærksom-

hed gennem citation, referencer, kritik m.v.. Den interne 

opmærksomhedsøkonomi er de senere år kommet under 

pres fra den eksterne, hvor det handler om at fange medi-

ernes opmærksomhed. Og her kommer forskerens person 

uvægerligt i centrum.”

 Jens Erik Kristensen peger desuden på videnskabens 

generelt faldende prestige som en af grundene til, at også 

forskere nu må kæmpe om den offentlige opmærksomhed 

som en del af deres eksistensberettigelse:

FORSKEREN I MEDIERNE 7

Dermed opstår risikoen for, at 
forskerens evne til at begejstre sker 

uden tilstrækkelig sammenhæng med 
deres identitet som forsker og deres 

forskningsresultater
Claus Holm

FOTO:  SØREN KJÆR JENSEN

Forskere i fuld figur 
fænger i medierne. Men 
kan den videnskabelige 
saglighed holde til det?



   Universiteter og videnskab er ikke 
længere hævet over resten af samfundet 

som det sted, hvor offentligheden andægtigt 
henvender sig for at få svar. De er nød til at 

kæmpe hårdt for at blive ’synlige’
Jens Erik Kristensen

 ”Universiteter og videnskab er ikke længere hævet over 

resten af samfundet som det sted, hvor offentligheden 

andægtigt henvender sig for at få svar. De er nød til at 

kæmpe hårdt for at blive ’synlige’. Det er et vilkår, for 

grundlæggende handler det om, hvordan man gør sin 

videnskabelige forskning gældende i kamp med andre og 

konkurrerende former for viden. I denne videnspolitiske 

kamp er det ikke længere nok at henvise til, at det er 

videnskab. For videnskaben taler jo sjældent med samlet 

røst i offentligheden. Den ene dag siger en forsker det ene 

og næste dag en anden forsker noget helt andet. Så hvorfor 

have mere tiltro til videnskaben end til så meget andet?”

En visuel signatur
Forskere kan kort sagt ikke forlade sig på sagligheden og 

sandheden alene, når de vil gøre deres viden gældende. 

Derfor oprustes der på kommunikation og formidling, 

hvor de retoriske dyder af gode og tvingende grunde kom-

mer til ære og værdighed igen. Og det har universiteterne 

ifølge Jens Erik Kristensen været både langsomme til at 

opdage og dårlige til at forholde sig til: 

 ”For når den offentlige opmærksomhed skal fanges, 

er det pludselig alt det, som forestillingen om den rene 

videnskab ikke vil vide af, der kommer i centrum. Den 

sensationelle overskrift, de små personlige anekdoter, 

den lille historie, de sjove omstændigheder og ikke mindst 

forskeren selv som person. Det handler om synlighed, 

personlighed og retoriske evner. Man skal kort sagt 

kunne brænde igennem. Som forsker er det ikke længere 

tilstrækkeligt at blive citeret og henvist til. Den visuelle 

fremtræden er vigtig. Der skal billeder på.” 

 For Anders Fogh Jensen er der egentlig ikke så meget 

nyt i udviklingen. 

 ”Det har altid været vigtigt for forskere at få deres navn 

og signatur på en bog. Forskellen er blot, at i en stadig 

mere visuel og omskiftelig kultur er det logisk, at den 

signatur bliver tilsvarende mere visuelt genkendelig,” 

fastslår han og fortsætter: ”Og den logik har jeg sådan set 

bare fulgt. Min optræden i medierne har fra første færd 

været ganske ureflekteret i den forstand, at jeg aldrig har 

prøvet – og sikkert heller ikke evnet - at tænke en me-

diestrategisk tanke. Jeg har i bund og grund bare spillet 

med på fotografernes forslag – som nu også billedet til 

den her artikel - og fortalt de personlige anekdoter, når 

journalisterne spurgte. At det så ofte var de personlige 
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anekdoter, journalisterne greb fat i, irriterede mig meget 

i starten. Hvorfor skrev de ikke mere om de teoretiske 

aspekter af min forskning? Med tiden har jeg vænnet mig 

til det. Det er spillereglerne.”

Forsker uden tandpastapletter
Claus Holm peger også på, at vi er vidne til retorikkens 

genkomst. En retorik, der ikke kun angår de sproglige 

retoriske ressourcer, men også handler om den visuelle 

fremtrædelse. Han henviser til, at det først var i det 19. år-

hundrede, at jagten på den videnskabelige sandhed bildte 

sig ind at kunne klare sig uden støtte fra retorikken.  

 ”Man troede på, at sagen og sandheden kunne skilles ud 

som en sag for sig. Man troede, at man kunne miskreditere 

overbevisningskunsten inden for videnskaben. Derfor 

måtte man som sandhedssøgende forsker heller ikke gå 

op i sådan noget som fremtoning. Professor Lars-Henrik 

Schmidt, GNOSIS, DPU har for eksempel en gang fortalt, 

at hans sans for mode blev knækket, da han kom på 

universitetet i 1970erne. På det tidspunkt drejede det sig 

om at slippe den indre ånd fri, ikke om at tage sig ud. Den 

marxistiske videnskabs sandheds-mode dikterede træsko, 

kakiskjorter og cowboybukser. Man skulle være værd at 

høre på, ikke ordentlig klædt og velset. Det knækkede helt 

konkret mode-manden med svenskerhår fra Vejle. Han er 

siden kommet efter det.”

 Men i dag er situationen ifølge Claus Holm også en helt 

anden. Nærmest den modsatte. Han forklarer:

 ”Det gamle ideal om den nørdede forsker-type, som 

er så opslugt af sin sag, at han ikke lægger mærke til 

tandpastapletterne på sin sweater, har det ikke så let 

længere. Han er højest ufrivilligt underholdende og ufor-

ståelig – og ikke nogen autoritet. Der skal noget andet til. 

I markedsføringen af uddannelser og forskning skaber vi 

billeder af attraktive og kloge studerende og forskere, der 

er optaget af interessante og relevante problemstillinger. 

I en situation, hvor der aldrig før har været så mange 

studerende og så mange forskere, er konkurrencen om at 

skille sig ud skarp. Det betyder, at der skal noget ekstra til. 

Noget ekstra-fagligt, som skiller de forskellige studie- og 

forskermiljøer ud fra hinanden.”

Farerne ved forskernes nye forfængelighed 
Men kan forskeren og den videnskabelige saglighed og 

troværdighed holde til det store fokus på personlighed og 



CLAUS HOLM

Claus Holm er prodekan for formidling på 
DPU, Aarhus Universitet.

Claus Holm har blandt andet skrevet 
bogen ”Forståelsens rasen – om troværdig 
forskningsformidling” (Danmarks Pædagogi-
ske Universitetsforlag 2006) og bogen ”Viden 
om uddannelse” (Hans Reitzels Forlag 2007) 
sammen med professor Jens Rasmussen og 
lektor Søren Kruse, begge fra DPU, Aarhus 
Universitet. 

www.dpu.dk/om/clho

ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen, filosof, f.1973, D.E.A. i 
filosofi fra Sorbonne, Ph.D. fra KU, Forfatter til 
bøgerne Metaforens magt (2001), Mellem 
ting, Foucaults filosofi (2005), Magtens 
kartografi, Foucault og Bourudieu (2006), 
Projektsamfundet (2009) og Projektmen-
nesket (2009). Har været ansat ved AU; OU, 
CBS, KU og nu hos Dispuk.

www.filosoffen.net
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JENS ERIK KRISTENSEN

Jens Erik Kristensen er idehistoriker, lektor, lic.
phil. og institutleder ved Institut for Pædago-
gik, DPU, Aarhus Universitet.. Senest har han 
udgivet bogen ”Ideer om et Universitet” på 
Aarhus Universitetsforlag.

www.dpu.dk/om/jek

fremtoning? Ifølge Jens Erik Kristensen er det en hårfin 

balanceakt for den enkelte forsker. 

 ”At bade sig i opmærksomhed, ikke mindst den of-

fentlige, er et drug for de fleste. Faren består ikke blot 

i, at man sætter sit videnskabelige renommé over styr 

til fordel for en forbigående offentlig popularitet. Den 

består også i, at den interne kamp om kollegers faglige 

og kritiske opmærksomhed, som har været en væsentlig 

del af den videnskabelige forsknings dynamik, erstattes 

enten af forfængelig selvpromovering i medierne eller en 

vedvarende appel om anerkendelse.”

 Claus Holm henviser i den forbindelse til en forandring 

i forskernes faglige forfængelighed.

 ”Sociologen Max Weber talte om forfængeligheden som 

en persons behov for så synligt som muligt at træde i for-

grunden. Ifølge Weber er forfængeligheden en fristelse for 

politikere. Falder de for den, kan det føre til usaglighed og 

uansvarlighed. Weber mente omvendt ikke, at forfænge-

lige forskere udgjorde en risiko, da deres forfængelighed 

var så tæt knyttet sammen med deres faglighed. Men i 

dag har vi netop en situation, hvor forskere som en slags 

politikere skal begejstre. Det er ved at blive en del af deres 

faglighed. Dermed opstår risikoen for, at forskerens evne 

til at begejstre sker uden tilstrækkelig sammenhæng med 

deres identitet som forsker og deres forskningsresultater.” 

 Jens Erik Kristensen deler denne bekymring, men me-

ner det er nødvendigt at sondre mellem ’opmærksomhed’ 

og ’forfængelighed’. Han peger på, at ”den virkelige fare 

ved hele det eksterne og mediebårne opmærksomheds-

cirkus er, at dets forfængelige logikker lige så stille 

forplanter sig ind i de kollegiale forskningsfællesskaber 

og ødelægger den ’sunde’, kritiske og dynamiske opmærk-

somhedsøkonomi. Der er nemlig to udbredte måder at 

misforstå betydningen af opmærksomhedens økonomi i 

forskning og videnskab på: enten tror man, at det handler 

om anerkendelse, som man i dag slet ikke kan få nok af; 

eller også reducerer man den erkendelsesbefordrende 

kamp om hinandens opmærksomhed til et spørgsmål om 

personlig forfængelighed. I begge tilfælde er der tale om 

moralske misforståelser af opmærksomhedens dynamik.”

Og han fortsætter:

 ”Det skaber en pæn, konfliktsky og sleben kultur, hvor 

man giver køb – måske ikke på det faglige – men på den 

dynamik, der er med til at drive den faglige og forsknings-

mæssige udvikling frem, herunder den gensidige faglige 

kritik forskere imellem. Ingen tør jo nærmest længere sige 

til sine kolleger, at man synes det fagligt set er noget lort, 

de har lavet. Det bliver til små indestængte bemærkninger 

og sarkasmer. Man skulle jo nødig såre nogens forfænge-

lighed eller krænke deres ret til anerkendelse. Det er for 

mig at se det modsatte af en videnskabelig opmærksom-

hedsøkonomi. Snarere noget i retning af videnskabelig 

småborgerlighed.”

Af Peder Holm

peho@dpu.dk

FORSKEREN I MEDIERNE 



DEN STIGENDE KAMP OM PENGE OG PROJEKTER I FORSKNINGS-
VERDENEN HAR ØGET KRAVENE TIL FORSKERNES NETVÆRK. MEN 
HVAD GØR DEN NØRDEDE PROFESSOR, DER ER DÅRLIG TIL 
RECEPTIONER OG PINDEMADDER? ASTERISK HAR TALT MED 
FORSKER I NETVÆRK PH.D. CHRISTIAN WALDSTRØM, LEKTOR 
PÅ HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET.



FORSKNING OG NETVÆRK 

      

 Færre 

basismid-

ler og flere 

projekter, der 

skal søges fra gang 

til gang. Vilkårene 

for de fleste forskere 

har ændret sig siden ind-

førelsen af universitetsloven 

i 2003. I dag kommer projekter 

og finansiering ikke af sig selv. 

Det er noget, man tilkæmper sig. Og 

det betyder, at forskere skal være bedre 

til at indgå i netværk, så de kan trække på 

hinandens relationer.

Det forklarer ph.d. Christian Waldstrøm, 

lektor på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 

Han forsker i netværk og lavede i forbindelse med 

sin ph.d. et pilotstudie af et forskernetværk på et 

forskningsinstitut i 2001.

”Der var et klassisk forskerhierarki på instituttet med 

nogle få professorer i toppen. Netværksanalysen viste 

meget tydeligt, at der var en meget stor opdeling mellem 

junior- og seniorforskere. De yngre forskere, det vil sige 

forskningsassistenter, ph.d.’ere og adjunkter, havde et 

meget tæt netværk med hinanden, mens lektorer og pro-

fessorer havde meget færre relationer på instituttet. Det 

gav et meget tyndere netværk med enkelte seniorforskere, 

der var helt uden for instituttets daglige netværk.”

Selv om det kun er otte år siden, er incitaments-

strukturen på universiteterne helt anderledes i dag. Og 

dermed også kravene til forskernes netværkskompeten-

cer. Det har mange steder ført til en mindre revolution 

i miljøerne.

”I stedet for en meget hierarkisk struktur, hvor mange 

af de forskningstunge professorer gradvist fjernede sig 

fra det daglige netværk på instituttet og orienterede sig 

mere udadtil, vil man i dag oftere se klynger af forskere 

omkring forskningsprojekter med en ambitiøs lektor 

eller professor som tovholder. Og de vil være omgivet 

af en underskov af hårdtarbejdende yngre folk. I stedet 

for de gamle alfahanner og sølvrygges professorvælde 

vil relationerne være mindre hierarkiske. Professorerne 

sidder stadig øverst, men i dag kæmper de mere sam-

men med de unge – og mod de andre forskningsmiljøer i 

jagten på penge, projekter og nøgleforskere,” 

forklarer Christian Waldstrøm.

Forbindelser giver forspring
Ifølge Christian Waldstrøm findes de gammeldags 

forskertyper stadig på alle niveauer af universitetsver-

denen. Det er trods alt stadig kvaliteten af forskningen, 

der tæller, når der skal gøres karriere fra ph.d. til 

adjunkt, lektor og professor. Men universiteternes krav 

til forskernes netværk er vokset, fordi gode netværk kan 

være adgangsbilletten til bestemte internationale, aner-

kendte tidsskrifter. Gode formelle og uformelle netværk 

kan også give et forspring, når det gælder om at kapre 

forskere fra andre miljøer til sin egen forskningsgruppe, 

siger han.

Mens personlige sympatier og interesser tidligere har 

spillet en ikke ubetydelig rolle for etablering af forsk-

ningsnetværk, handler det i dag mere om at skabe et 

hold, der kan få succes.

”Det er vigtigt, at man som gruppe er stærk nok til 

at hente projekter hjem. Dermed handler det mere om, 

hvor pengene er, end hvem der kan lide hvem.” 

Faktisk er det med til at gøre en forsker efterspurgt, 

at man har de rigtige forbindelser. Det kan give unge 

forskere et forspring.

”Forskningskollektiver beder ofte en forsker om 

at træde ind i gruppen, fordi han eller hun har gode 

forbindelser til for eksempel et bestemt amerikansk 

universitet. Så ligesom man plejer at sige, at de rige 

bliver rigere, så er medarbejdere med et godt netværk 

attraktive for andre - og det er med til at udbygge deres 

netværk yderligere.”

Spørgsmålet er om det overhovedet er nyt, at forskere 

skal indgå i netværk. Har det ikke altid været et vilkår?

”Forskere har altid været i netværk. Men netværk 

betyder mere i dag, fordi basisbevillingerne er lavere. 

Dermed er forskningsmiljøerne nødt til selv at rejse en 

større del af midlerne. Det er i stigende grad en del af det 

daglige arbejde at være med i forskellige netværk. Samlet 

set er det sværere at fungere som solist.”

God til pindemadder og small talk?
Christian Waldstrøm fortæller, at det kræver en række 

kompetencer at kunne netværke.  Det er for eksempel 

vigtigt at kunne gøre sig gældende socialt og strategisk, 

så man kan fungere med folk fra andre miljøer og kultu-

rer. Helt lavpraktisk handler det om at være en god vært 

for en gæsteprofessor eller skabe broer mellem folk, der 

ikke kender hinanden. 

”Og der kommer nogle – ofte meget dygtige forskere - til 

kort, fordi det ikke falder dem naturligt. Forskning viser, 

at eksperter oftere er introverte. De står over for en stor 

udfordring, når de skal etablere og vedligeholde netværk.”

De nye vilkår for universitetsforskere betyder samlet 

set, at de både skal kunne forske, undervise, formidle, 
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administrere og tiltrække midler – og oveni kunne skabe 

netværk, gerne internationalt. Det kan være svært at 

magte for nogle, så hvad kan den enkelte forsker og 

ledelsen gøre? 

”Den enkelte forsker – og det er lettere sagt end 

gjort – kan måske alliere sig med en i gruppen, der kan 

netværke ved konferencer, mens han selv trækker det 

faglige læs. Det er ikke alle, der er gode til pindemadder 

og small talk. I ledelsen skal man spørge sig selv, hvad 

man ønsker at belønne. Skal man være supermenneske? 

Eller er det ”nok” at være en exceptionelt dygtig forsker 

eller underviser?”.

Hvad vil du foreslå, at man gør, hvis man som forsker 

vil give sit netværk et serviceeftersyn?

”Man skal spørge sig selv, om netværket ser ud, som 

man ønsker det. Hvor mange kontakter er danske, hvor 

mange er internationale? Hvor mange er inden for ens 

eget forskningsområde? Hvordan ser det ud med rela-

tioner til interessante folk uden for det akademiske miljø 

– for eksempel folk med penge? Man kan også spørge 

sig, hvad der for eksempel står i vejen for, at man bliver 

professor. Mangler jeg tunge midler? Hvem kan hjælpe 

mig til det? Hvem skal jeg alliere mig med? Skal jeg sidde 

med i bestemte udvalg? Mange kunne have gavn af et 

serviceeftersyn,” siger Christian Waldstrøm.

Kvindenetværk uden effekt
Christian Waldstrøms ph.d.-afhandling handlede om at 

forstå relationer i en organisation ved hjælp af netværks-

analyser. Akademisk er Christian Waldstrøm optaget af 

kausalitet. Er netværk genvejen til at nå sine mål? Eller 

spiller netværk karrieremæssigt en mindre rolle? 

Ifølge Christian Waldstrøm kan et stærkt netværk 

hjælpe til med, at man når sine mål. Men det er ikke en 

garanti for, at det sker.

”På den ene side er meget store tilfældigheder i spil. 

Man kan ikke netværke sig til succes, selv om det ofte 

bliver fremstillet sådan. På den anden side, kan man se, 

at forskere, der får mange midler, har fået pengene, fordi 

der er gået en proces forud, hvor de kendte nogle. Der er 

lidt nepotisme over det. Når jeg spørger folk om, hvordan 

de fik deres job, svarer de typisk, at det var et tilfælde 

eller resultatet af hårdt arbejde. Mens andre, der kender 

dem, tit vil mene, at det var, fordi de kendte de rigtige 

mennesker.” 

Når Christian Waldstrøm holder oplæg, plejer han 

at advare mod at se netværk som noget, man deltager 

i kvartalsvis. Man bliver nemlig ikke forfremmet, bare 

fordi man er en del af et bestemt netværk. Men deltagelse 

i netværk er en mulighed for at bevise, hvad man kan. Og 

det kan på et senere tidspunkt betyde, at man får tilbudt 

et job, projekt eller en bevilling.

”Man skal heller ikke underlægge sig den netværksma-

ni, der opstod for snart 10 år siden. Dengang troede folk, 

at hvis de ikke havde et stort og vidtforgrenet netværk, 

var deres karriere død. Deltagelse i for mange netværk 

kan lige så godt ende som en sovepude.” 

Et godt eksempel på netværk, som nogle gange ikke 

virker efter hensigten, er kvindenetværk – et af Christian 

Waldstrøms forskningsområder. 

”Et tilbagevendende råd til kvinder, der ønsker at gøre 

karriere, er, at de skal gå ind i et kvindenetværk. Men der 

er ingen dokumentation for, at kvindenetværk har den 

ønskede effekt. Tværtimod sker der ofte det modsatte, 

fordi man ender med at bruge tid på kvindenetværket i 

stedet for at gøre sig bemærket, dér hvor det tæller. Så 

mange kvinder deltager ikke i kvindenetværk, fordi de 

har for travlt. De vil hellere forfremmes end sidde i et 

netværk,” siger han. 

Af Jakob Albrecht 

asterisk@dpu.dk

CHRISTIAN WALDSTRØM

Christian Waldstrøm er cand.merc., ph.d. 
og lektor på Handelshøjskolen, Aarhus 
Universitet. Han forsker i netværk i virksom-
heder, netværksanalyse, kvindenetværk, 
videndeling i virksomheder, social kapital og 
karrierenetværk. Han er forfatter til en række 
bøger om netværk og er partner i Unilyze, 
et konsulentfirma, der laver organisatoriske 
netværksanalyser. Den seneste bog 
’Corporate Networking - Strategisk ledelse 
af virksomhedens netværk’ har han skrevet 
sammen med Christian Stadil (2009).

www.asb.dk/staff/cwa

Deltagelse i netværk giver dig mulighed for at bevise, hvad 

du kan. Det kan betyde, at du får tilbudt et job, projekt eller 

en bevilling på et senere tidspunkt.

Har dit netværk den rigtige størrelse?

Er du tilfreds med mikset mellem danske og internationale 

kontakter?

Er forholdet mellem forskerkontakter, praktikere og 

pengefolk rigtigt?

Kan dit netværk gavne dig på længere sigt, eller er det 

bare spild af tid?

GIV DIT NETVÆRK ET SERVICEEFTERSYN

   MAN KAN 

IKKE
NETVÆRKE
SIG TIL
SUCCES,
SELV OM DET

OFTE 
BLIVER 
FREMSTILLET 
SÅDAN.

FORSKNING OG NETVÆRK 



13 EVIDENS OG FREMTIDENS SKOLE

Folkeskolelæreren skal gøre brug af den bedst tilgængelige viden. Men er den bedste 
viden fra forskningen med til at forhindre nytænkning i folkeskolen? Professor Per 
Fibæk Laursen taler i ny bog for at kombinere evidensbaseret viden med innovation 
og kreativitet.

er orienteret mod fortiden.  Det skal vi jo ikke lade 

os bremse af, når vi udvikler fremtidens skole. Man 

skal altid bruge sin sunde fornuft og sin fantasi. Man 

skal afprøve forskellige muligheder og se, hvordan 

de virker. Sagt på anden vis, så er det sandsynligt, at 

computere burde være i stand til at løfte kvaliteten af 

undervisningen. Og selvom vi indtil nu ikke har kun-

net dokumentere det, skal vi blive ved med at under-

søge effekten og virkningerne,” siger Per Fibæk Laursen.

Per Fibæk Laursen er dog ikke en maskinstormer, der 

helst så idéen om evidensbaseret viden begravet. 

”Indtil for fem år siden afviste den pædagogiske 

forskning i Danmark den evidensbaserede tradition. 

Begrundelsen var, at den var udtryk for en positivistisk, 

mekanisk og amerikansk måde at tænke på. Dagsordenen 

var i stedet stærkt ideologisk, hvorfor vi for eksempel har 

været optaget af den gode sag, nemlig at bekæmpe social 

ulighed.”  

Vil du gerne tilbage til de gode gamle dage?

”Nej, slet ikke. Jeg gør blot opmærksom på, at vi på den 

ene side godt ved, hvad der virker i undervisningen. Vi 

har en afklaret viden om den række grundkvaliteter 

  Hvem har fantasi til at forestille sig en folkeskole uden 

computere? Få, hvis overhovedet nogen. Computere hører 

ligesom til. Ikke fordi forskere – endnu – har dokumen-

teret, at computere øger kvaliteten af undervisningen. 

Faktisk har vi siden 1960’erne – siden man opfandt 

datamaten, klippebordet, regnemaskinen etc. – ventet på 

den varslede pædagogiske revolution og konsekvenser af 

de teknologiske landvindinger. Men det kan selvfølgelig 

hænge sammen med, at computerne ikke bliver brugt 

intelligent nok. Pointen for professor Per Fibæk Laursen, 

DPU, er netop, at en innovativ udvikling af for eksempel 

software og pædagogik i fremtiden måske viser, at com-

putere brugt på kompetent vis løfter kvaliteten af under-

visningen. Sammen med professor Steen Hildebrandt fra 

Handelshøjskolen i Århus argumenterer han i en ny bog 

Når klokken ringer ud – opgør med Industrisamfundets 

skole for, at den evidensbaserede viden skal kombineres 

med innovation og kreativitet. Ellers begrænser den 

nytænkningen i folkeskolen. 

Men hvorfor skulle den gøre det?

”Den evidensbaserede viden viser effekten af det, 

vi i fortiden har haft fantasi til at forestille os. Den 

FORHINDRER 
FORSKNING        
FORANDRING I 
FOLKESKOLEN ?
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i undervisningen, der virker på elevernes læring. På den 

anden side er der stadig en række uafklarede spørgsmål. 

Og i den sammenhæng må evidensdagsordenen ikke føre 

til, at vi ikke afprøver ting, blot fordi der ikke er evidens 

for, at de virker.  Vi skal gå efter en balance. Inden for 

det medicinske område har man for eksempel i årevis lagt 

mere vægt på evidensbaseret viden end i pædagogikken, 

men det forhindrer ikke læger i at afprøve nye metoder 

og nye medikamenter.” 

Grundviden om kvalitet
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, 

er en institution, der netop beskæftiger sig med at skabe 

overblik over den aktuelt bedste nationale og internatio-

nale evidensbaserede viden om for eksempel god under-

visning i folkeskolen. Direktør for Dansk Clearinghouse 

professor Sven Erik Nordenbo ser ingen fare for, at 

forskning i evidensbaseret viden kan virke konserverende 

for udviklingen i folkeskolen. Tværtimod. Han forklarer:

”Clearinghouse er netop en garant for nytænkning. Vi 

skaber overblik over den tilgængelige forskning. På den 

baggrund kan vi pege på, hvor der er brug for ny forskning 

og ny viden. Uden det overblik risikerer forskningen at 

lave den samme forskning igen og igen uden at blive gjort 

opmærksom på uopdyrkede felter og nye veje, man kunne 

gå.  Og så bliver forskningen konserverende.”

Lektor Michael Søgaard Larsen fra Dansk Clearinghouse 

supplerer: 

”Vi er godt klar over, at evidensbaseret viden ikke 

leverer alle svar om fremtidens skole. Omvendt har 

mange af de grundkvaliteter, vi kender fra skolen i dag, 

så stor kulturhistorisk tyngde, at de også vil være til 

stede i morgendagens skole.  Spørgsmål som: ´Hvordan 

underviser læreren? Hvordan er miljøet på skolen? Hvor 

stor er skolen? Hvilke lærere er der, og hvad gør de?’, er 

eksempler på spørgsmål, der skal tages stilling til. Og vi 

kan levere svar, fordi disse fænomener er til stede i skolen 

i dag, og det vil de også være i fremtiden. Omvendt er det 

soleklart for enhver, at vi selvfølgelig ikke kan levere viden 

om forhold, som vi ikke kender til, fordi de ganske enkelt 

ikke er i skolen endnu. Politikere, lærere og andre fagfolk 

har meninger og gode idéer. Det fører til innovation, som 

igen fører til forsøgsordninger. Og i det øjeblik, der er en 

forsøgsordning, så kan vi analysere det og undersøge, om 

der er evidens for det. Hverken nytænkning eller evidens-

baseret viden må stå alene. De skal indgå i et dynamisk 

samspil, for hver del har sin begrænsning.” 

Sven Erik Nordenbo nikker: 

”Vi har for eksempel fundet ud af, hvilke undervis-

ningskompetencer lærerne skal have for, at eleverne 

opnår gode læringsresultater. Det drejer sig om lærerens 

evne til at etablere sociale relationer til eleverne og læ-

rerens evne til klart og eksplicit at udtrykke de regler, 

der gælder for klassens arbejde. Ud over at have disse 

to grundkompetencer, så skal læreren være en dygtig 

fagperson. Men vi aner ikke, hvordan lærerne tilegner sig 

disse kompetencer. Det har vi ikke undersøgt endnu. Og 

sådan vil der altid være fænomener, som ikke er kortlagt. 

Det må og kan i øvrigt heller ikke forhindre nytænkning.” 

Evidens er ikke en brugsanvisning
Men hvordan skal man bruge evidensbaseret viden som 

folkeskolelærer, så det respekterer idéen om et dynamisk 

samspil?

Per Fibæk Laursen svarer ved at pege på forskellen 

mellem sygepleje og undervisning. ”Inden for det sygeple-

jefaglige område har man forsøgt at omsætte forskningen 

til kliniske retningslinjer. Det kan man ikke gøre med den 

pædagogiske forskning, for så mister vi mangfoldigheden 

og kreativiteten. Pædagogiske forskningsresultater har en 

anden karakter end de sygeplejefaglige. Evidensbaseret 

viden peger nok på bestemte grundkvaliteter, men det er 

ikke det samme som en bestemt undervisningsform eller 

en bestemt metode. Konkret kan indsigten omsættes på 

mange måder. Det er her, innovation og lærerens egen 

erfaring har sin berettigelse. Evidensbaseret viden er ikke 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning indsamler, 

analyserer og distribuerer resultater fra uddannelsesforsk-

ningen og udviklingsarbejder på danske skoler. Clearinghouse 

producerer ikke selv ny forskning. Det er en opgave, som 

allerede varetages af uddannelsesforskere i Danmark og i 

udlandet. Clearinghouse tager resultaterne af dette arbejde og 

ser på, om det er muligt på tværs af undersøgelser at udtale sig 

om hvilke typer indsats, der har en god effekt.

Evidens er den bedste og nyeste viden, som en systematisk 

gennemgang af de mest relevante og pålidelige undersøgel-

ser kan bidrage med. Evidens er dynamisk - hvis der kommer 

ny viden til, som korrigerer den hidtidige indsigt, må evidensen 

omformuleres. Derfor er evidens ikke det samme som et 

endegyldigt bevis.

HVAD ER CLEARINGHOUSE? HVAD ER EVIDENS?
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en brugsanvisning i, hvordan læreren skal undervise.” 

Sven Erik Nordenbo er enig i den forstand, at han 

betoner væsentligheden af, at lærerne kan reflektere 

over forskningsresultater. De kan ikke bruges direkte, 

men skal altid omsættes til den konkrete virkelighed. 

Grundbetingelsen er, at lærerne formår at forstå og læse 

forskningsresultaterne.  Og det kræver forskellige typer 

af nye indsatser.

”Lærerne skal kunne læse forskningen, og derfor skal 

professionshøjskolerne for eksempel uddanne de kom-

mende lærere i forskningsmetodik. Desuden er der brug 

for mere dialog mellem forskere og lærere på skolerne. 

For lærere gør – som mennesker i øvrigt – det, de mener, 

er det mest effektive. Og kommer forskningen ikke i bedre 

dialog med lærerne, kan vi komme med nok så meget 

evidens for, at lærerne skal gøre tingene på en anden 

måde, uden at det får nogen som helst effekt. Dialogen 

skal skabe forståelse og overbevise lærerne om, at der 

findes andre og bedre måder at indrette sig på.”

Dårlig forskning er ubrugelig
Det svenske undervisningsministerium dokumenterede 

for et par år tilbage, at den bedste brug af penge i ud-

dannelsessektoren består i at satse på lærernes uddan-

nelse. Læreruddannelsen skal have tættere kontakt til 

pædagogisk forskning og udvikling – og ikke mindst 

evidensbaseret forskning skal spille en meget større 

rolle. Den samme videns-dagsorden dominerer i dag den 

danske debat om læreruddannelse. 

 Ifølge Per Fibæk Laursen kræver en indløsning af de 

nuværende forventninger, at  forskningen forandrer sig. 

Megen forskning handler i dag om abstrakte forhold, 

der ikke er relevante i praksis for hverken lærere eller 

pædagoger. 

”Jeg synes, vi skal satse på en forskning, der er interes-

sant for lærere og pædagoger, men også for politikere 

og forældre, der agerer i forhold til den pædagogiske 

sektor. Spørger man, hvad der er det største problem i 

folkeskolen, så er det uro i timerne. Alligevel er det meget 

beskedent, hvad der er blevet forsket i emnet. Forskere 

skal blive bedre til at lytte til lærerne og pædagogerne 

og deres problemer, så forskningen i højere grad kan 

tage udgangspunkt i de praktiske problemer, der præger 

hverdagen,” siger Per Fibæk Laursen”.

Også Sven Erik Nordenbo er kritisk over for såvel rele-

vans som kvalitet af dele af den pædagogiske forskning.  

 ”Vores erfaring er, at cirka en fjerdedel af forskningen 

inden for forskellige pædagogiske områder har en dårlig 

kvalitet, og dygtige lærere skal kunne skelne skidt fra 

kanel”, konstaterer han.

Af Mette Thornval

meth@dpu.dk

Evidensbaseret viden er 
ikke en brugsanvisning 
i, hvordan læreren skal 
undervise.
Per Fibæk Laursen

 EVIDENS OG FREMTIDENS SKOLE

SVEN ERIK NORDENBO

Professor Sven Erik Nordenbo er direktør i 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsk-
ning ved DPU, Aarhus Universitet. Han har 
arbejdet med almen pædagogik, almen 
didaktik, videnskabsteori, pædagogisk teori 
og evaluering.

www.dpu.dk/om/sen

MICHAEL SØGAARD LARSEN

Michael Søgaard Larsen er lektor ved Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
ved DPU, Aarhus Universitet, og specialist i 
informationssøgning i danske og udenland-
ske databaser.

www.dpu.dk/om/msl

PER FIBÆK LAURSEN 

 Per Fibæk Laursen er professor ved 
Center for Grundskoleforskning, DPU, Aarhus 
Universitet. Han forsker især i folkeskolens 
pædagogik og i uddannelse af lærere og 
andre professionelle. Per Fibæk Laursen har 
sammen med Steen Hildebrandt skrevet 
bogen ’Når klokken ringer ud – opgør med 
industrisamfundets skole’.

www.dpu.dk/om/pefi



DET ER IKKE NOK, AT DU KAN SAMARBEJDE, DU SKAL OGSÅ KUNNE 
ARBEJDE SELVSTÆNDIGT. DET GÆLDER PÅ 
UNIVERSITETET – OG PÅ ARBEJDSMARKEDET. 
FORSKER TINA BERING KEIDING FORTÆLLER OM 
GRÆNSER FOR LÆRING I GRUPPEFÆLLESSKABER.

DU 
SKAL 
OGSÅ 
VÆRE 
SELVSTÆNDIG
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 Man kender figuren: 

Studenten, der sidder 

mutters alene på sit stu-

derekammer og kæmper 

med de tykke bøger og det 

akademiske stof i skæret fra 

stearinlyset. Det er den klassiske 

fremstilling i litteraturen og filmens 

verden. Men det er også den forkastede 

forestilling. For når man sidder alene, 

så bliver man ensom. I hvert fald viser 

Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse 

fra 2007, at der er ni procent af de studerende 

på Aarhus Universitet, der føler sig ensomme. Og 

problemet er størst på DPU. Her føler 16 procent af de 

studerende sig ensomme til daglig. I eksamensperioden 

er det helt op til hver fjerde studerende. 

Umiddelbart er løsningen på problemet at skabe mere 

socialt liv på studiet. De studerende skal ikke sidde for 

meget alene med de mange opgaver og udfordringer, 

som studiet rummer. Men er det altid løsningen? Kan 

man socialisere sig ud af alle problemerne, eller sætter 

fagligheden grænser for, hvad man kan gøre i fællesskab?

Forsker Tina Bering Keiding, Institut for Didaktik, 

DPU, er ikke entydigt begejstret for de aktuelle tenden-

ser, der nærer så stor tiltro til gevinsterne ved de sociale 

rammer for de læreprocesser, der foregår uden for den 

skemalagte undervisning, at man mister blikket for de 

individuelle forudsætninger for denne læring. 

Ifølge Tina Bering Keiding er risikoen for det første, at 

man udelukkende forsøger at aflaste det enkelte individs 

ensomhed gennem sjove og hyggelige sociale tiltag, for 

eksempel et hyggeligt cafemiljø. Dermed overser man 

fordringen om, at ensomhed i relation til uddannelse 

også må reflekteres og håndteres didaktisk. Det skal løses 

i uddannelsen. For det andet risikerer man at overse det 

forhold, at læring rummer en individuel anstrengelse.

”Jeg kommer til at tænke på en flot formulering af 

Niklas Luhmann om selvdannelse. Han siger, at individet 

bliver nød til at lære rent emotionelt at kunne opretholde 

et vist normal-ubehag. På samme måde med den faglige 

udvikling. Den rummer også – i hvert fald til tider - et 

vist normal-ubehag. For eksempel ved at være alene med 

indsigten i, at ingen andre end én selv kan bringe en til 

at begribe dette eller hint. Et ubehag, som de studerende 

må udvikle en kognitiv og emotionel robusthed over for.”

Den blinde leder den døve
Men hvorfor skal studerende kunne klare ting alene 

i en tid, hvor videndeling og samarbejde i grupper er i 

højsædet? Tina Bering Keiding forklarer:

”Der er ingen tvivl om, at gruppearbejde kan resul-

tere i ideer og indsigter, man ikke når frem til alene. Og 

heller ingen tvivl om, at langt de fleste professionelle 

aktiviteter udfolder sig i sociale kontekster. Men i begej-

stringen for det faktum, må man ikke glemme det store 

individuelle arbejde, der er forudsætningen for vellykket 

gruppearbejde eller professionelt samarbejde. Husk 

på, at de samme personer, der skal lære af den fælles 

kommunikation i gruppen, også er dem, som leverer 

indspark til selvsamme kommunikation. Det kræver 

kløgtige indspark, hvis kommunikationen i fællesskabet 

skal løfte sig på en måde, så den stimulerer deltagernes 

faglige læring. Og disse kvalificerede indspark kan kun 

komme fra enkeltindividers indsats.” 

Hver enkelt studerende må stikke snuden i bøgerne og 

arbejde selvstændigt med at tilegne sig stoffet, før de kan 

bidrage konstruktivt til gruppearbejdet. Ellers svarer det 

ifølge Tina Bering Keiding til, at man forsøger at lade den 

blinde lede den døve. Det sker, når studerende, der ikke 

har arbejdet med stoffet, sætter sig sammen med andre, 

der heller ikke har arbejdet med det, for at komme til 

en fælles forståelse af noget, ingen ved, hvad er. Det er 

hyggeligt, men ikke givtigt. Har de alle derimod tilegnet 

sig en vis, men ikke nødvendigvis udtømmende forståelse 

og indsigt, vil de ofte sammen kunne stimulere hinandens 

læring på didaktisk set absolut relevante måder.

FOTO: AKG/SCANPIX

 FAGLIGHED OG ENSOMHED
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Jeg kunne ikke alene
Man kommer altså ikke uden om det individuelle arbejde. 

Derfor må man også være opmærksom på, at gruppear-

bejde og selvstændigt arbejde er to vidt forskellige ting, 

der stiller krav om forskellige kompetencer. Tina Bering 

Keiding giver et eksempel fra sin egen studietid:

”Da jeg i sin tid havde matematik på ingeniørstudiet 

på Ålborg Universitetscenter, kunne jeg fint indgå i grup-

pearbejdet. Jeg bidrog til vores fælles kommunikation om 

matematikopgaverne og kom med forskellige løsnings-

forslag. Men jeg kunne ikke løse opgaverne alene. Og det 

er i et uddannelsesperspektiv ikke altid godt nok.

Er du alene, skal du kunne overskue dit projekt i dets 

helhed. Du skal strukturere stoffet og tænke tanker til 

ende. Det er ikke alle, der kan det. Men i en gruppe er 

det heller ikke nødvendigt. Der kan du komme med 

konstruktive indfald uden at have det forkromede over-

blik. Så længe der er andre i gruppen, der kan placere 

indfaldene i helheden, fungerer det fint. 

Problemet er, at man risikerer ikke at lære at løse 

problemer alene. For det lærer man ikke nødvendigvis i 

en gruppe, hvor der hurtigt opstår faste rollefordelinger, 

så det er de sædvanlige personer, der står for de overord-

nede linjer, og andre spiller ind på anden vis.”

Du skal kunne alene
Men er det overhovedet nødvendigt at kunne løse opgaver 

alene i det arbejdsliv, som de studerende kommer ud til? 

Tina Bering Keidings synspunkt er kort og klart: 

”Hvis ikke du som studerende har lært at arbejde og 

præstere alene, får du et kæmpe praksischok, når du 

kommer ud på arbejdsmarkedet.” 

Hun forklarer: ”Ingen i erhvervslivet kan bruge en 

person, der ikke kan selv. Den fælles kommunikation i 

de sociale netværk bliver simpelthen overbelastet, hvis 

man hele tiden skal forhøre sig om, hvad man skal gøre. 

Forudsætningen for, at den sociale organisering af arbej-

det i forskellige netværk kan fungere, er, at individerne 

hver især kan en masse. Det er netværk af specialister. 

Alle har sine områder og opgaver, som koordineres i 

netværket i forhold til den fælles opgave, der skal løftes.  

Kravet til den enkelte er dobbelt: man skal både kunne 

på egen hånd og sammen med andre.”

Og Tina Bering Keiding understreger, at arbejdet i 

de løst koblede netværk, som man møder i arbejdslivet, 

er et ganske andet end det gruppearbejde, man kender 

fra studierne. På studierne sidder man måske med den 

samme gruppe af personer og arbejder med ét projekt i 

et halvt år ad gangen. 

”På de fleste arbejdspladser er man tilknyttet forskel-

lige projekter på én gang og indgår i forskellige netværk. 

I en sådan organisation bliver de enkelte individer meget 

vigtige. Det er dem, der er bindeleddet mellem de forskel-

lige projekter. Det er dem, der sikrer, at den relevante 

viden cirkulerer mellem projekterne. Derfor må den en-

kelte demonstrere både viden og læringskompetence.”

Og det er dette arbejdsmarked, som studierne skal 

forberede til. Det kræver ifølge Tina Bering Keiding, at 

man skelner mellem - og gør noget forskelligt ved – to 

former for ensomhed.  

”For nogle studerende opstår ensomheden i sam-

menhæng med opgaver, som man i en faglig proces 

nødvendigvis må lave alene. Det er til tider hamrende 

hårdt. Og for nogle føles det altså også ensomt. Men den 

ensomhed kan man ikke socialisere sig ud af. Der er ting, 

man kun kan gøre alene. Man må i stedet lære at håndtere 

den nødvendige ’alenehed’, så den netop ikke bliver til 

ensomhed. For andre er det ikke den individuelle proces, 

der skaber ensomhed. Den del tager de gerne på sig. Her 

kommer ensomheden så at sige bagefter. Når de ikke har 

noget fagligt fællesskab at blive en del af. Når der ikke 

er mulighed for at etablere et socialt forum at diskutere, 

afprøve og udfordre nye indsigter i. I de tilfælde giver 

det rigtig god mening at se på, hvordan uddannelserne 

bidrager eller undlader at bidrage til at skabe sociale 

læringsbefordrende kontekster.” 

Af Peder Holm

peho@dpu.dk

TINA BERING KEIDING 

Tina Bering Keiding er lektor ved Institut for 
Didaktik, DPU, Aarhus Universitet hvor hun 
forsker i undervisning og didaktik, primært 
inden for de videregående uddannelser. 
Tina Bering Keiding er programleder af 
forskningsprogrammet for de videregående 
uddannelsers pædagogik.

www.dpu.dk/om/tbk

 HVIS IKKE DU SOM 
STUDERENDE HAR LÆRT AT 
ARBEJDE OG PRÆSTERE 
ALENE, FÅR DU ET KÆMPE 
PRAKSISCHOK, NÅR DU 
KOMMER UD PÅ ARBEJDS-
MARKEDET.

 FAGLIGHED OG ENSOMHED



MANDEN MED DEN INDRE BLÅ HIMMEL 
LYST, NYDELSE OG MENING ER DRIVKRÆF-
TERNE, NÅR VI SKAL LÆRE NYT. SÅDAN LYDER 
HANS HENRIK KNOOPS BUDSKAB – OG SÅDAN 
LEVER HAN SIT EGET LIV.
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 ”Kan du ikke sende mig spørgsmålene, så svarer jeg på 

dem, når jeg har en pause?”

 Hans Henrik Knoop, lektor på DPU – bedst kendt som 

flowets og den positive psykologis mand - er travl. Lige 

nu som forskningsleder på Universe Research Lab, der 

skaber og formidler viden om læring og kreativitet. Men 

selvfølgelig er der tid til at medvirke i en artikel, siger 

manden, for hvem formidling står som en vigtig del af en 

forskers virke. 

Og noget af det, Hans Henrik Knoop gerne vil formidle 

– både, når han medvirker i tv-programmer, underviser 

eller holder foredrag - er, hvordan man kan arbejde 

involveret og fokuseret med selv de største problemer 

og udfordringer, uden at miste lysten. Med andre ord, 

hvordan man kan arbejde i flow. En tilstand, som Hans 

Henrik Knoop selv oplever det meste af sin vågne tid:

 ”Når jeg arbejder, glemmer jeg ofte tid og sted. Jeg er 

på min egen lille måde i et kreativt mode fra morgen til 

aften. Faktisk er det kun spisning og søvn, der er rutine 

for mig. Selvfølgelig støder jeg ligesom alle andre på 

trivielle spørgsmål og opgaver, men jeg ved efterhånden, 

hvordan jeg skal angribe dem, så jeg ikke oplever, at jeg 

spilder tiden.”

 

Blå himmel over Flensborg Fjord
Hans Henrik Knoop er vokset op i Kollund ved Flensborg 

Fjord. Her var der udsigt til blå himmel mange kilometer 

ud i horisonten. I huset var han omgivet af familien, der 

bestod af tre søstre, forældrene samt bedsteforældrene. 

Faren var entreprenør og lokalpolitiker, og moren gik 

hjemme eller arbejdede som lærervikar. 

 ”Rammerne i og omkring mit barndomshjem betød, 

at jeg som barn og ung følte mig fri og hjemme på en og 

samme tid. For at sige det lidt poetisk er det den indre 

blå himmel, jeg har taget med mig gennem mit liv.”

 I 1985 blev Knoop uddannet folkeskolelærer. Det var 

der ingen af hans barndoms skolelærere, der havde spået. 

Og for ham selv var det også mest et valg af en generalist-

uddannelse, man altid kunne bygge videre på. Og sådan 

blev det.  To dage efter, han var startet på sit første job 

som lærervikar, meldte trangen til at læse videre sig.

 Som cand.pæd. psyk. og skolepsykolog blev det hurtigt 

den positive psykologi, der appellerede mest til ham.

 ”Positiv psykologi er et vigtigt supplement til den 

problem- og behandlingsorienterede psykologi, der siden 

Anden Verdenskrig har omsat cirka 90 procent af forsk-

nings- og udviklingsressourcerne. Psykologisk videnskab 

handler selvfølgelig lige så meget om, hvad der fungerer 

for mennesker, som hvad der går galt, og derfor har man 

de seneste ti år forsøgt at rette op på denne skævhed via 

en global indsats for at fremme positiv psykologi,” siger 

Hans Henrik Knoop og uddyber:

 ”Positiv psykologi er for alle, som kan sige ja til lidt 

flere positive emotioner, lidt mere engagement, lidt mere 

mening og lidt bedre sociale relationer i hverdagen. Og 

så er det psykologi, som både omfatter revolutionerende 

grundforskning og meget perspektivrig praktisk anven-

delse. Den positive psykologi er for psykologien, hvad 

sundhedsfremme er for lægevidenskaben.”

 Som pædagogisk forsker er Knoops blik rettet mod 

læring og undervisning. Og her står det at gide helt cen-

tralt, forklarer han. Det er lysten, der skal drive læringen, 

uanset hvor hårde odds man er oppe imod – og uanset 

hvor meget disciplin der kræves af en:

 “Vores krop og psyke er rettet mod nydelsesfuld og 

meningsfuld handling. Som mennesker vil vi gerne finde 

løsninger, som styrker vores evne til at begå os i verden. 

Det betyder, at arbejder man med en opgave i skolen 

eller på arbejdet, som man opfatter som meningsfuld, 

så skaber det nydelse, og man arbejder effektivt. Lysten 

driver os, indtil vi er tilfredse med løsningen. Det er det, 

der kendetegner flow – og det er den lyst, vi skal arbejde 

på at styrke pædagogisk.”

Folk skal vide, hvad der foregår 
Siden 1996 har Hans Henrik Knoop deltaget i GoodWork 

Project - et forskningsprojekt, der er forankret på univer-

siteterne Howard, Stanford og Claremont. Han betegner 

det som det projekt, der har haft størst betydning for 

hans karriere. Det gav mulighed for at samarbejde med 

nogle af verdens mest indflydelsesrige psykologer - bl.a. 

Howard Gardner og Mihaly Csikszentmihalyi.

 ”Det har givet mig indsigt i mange aspekter af samfun-

det – og den tænkning, der præger vores måde at leve på. 

Samtidig har jeg taget de tre definitioner af godt arbejde, 

som vi formulerede i projektet, med mig. Nemlig: Arbejde 

som er godt for samfundet som helhed, arbejde som lever 

op til faglige standarder og arbejde, som er godt, fordi 

man oplever engagement og gode sociale relationer.” 

Knoop finder inspiration hos kolleger og i universitets-

miljøet, men han er ikke forskertypen, der fortaber sig 

i bøgerne uden blik for verdenen omkring sig. Det er i 

praksis, hvor pædagogikken står sin prøve, han henter 

empirien til sin forskning. For ham er pædagogisk forsk-

ning uden tilknytning til praksis en ringe forskning.  

 ”Mangler den empiriske kontrol risikerer man intellek-

tuel indavl. Man gror simpelthen fast i selvbekræftende 

paradigmer.”

20
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HANS HENRIK KNOOP

Hans Henrik Knoop er lektor i pædagogisk 
psykologi på DPU, Aarhus Universitet og 
forskningsdirektør i Universe Reseach Lab 
www.universeresearchlab.dk . Lige nu 
arbejder han blandt andet på en europæisk 
konference om positiv psykologi, der 
afholdes i København den 23.-26. juni 2010. 
www.ecpp2010 og som forskningsleder på 
projektet God skole www.godskole.dk

www.dpu.dk/om/knoop

  VORES KROP OG PSYKE ER 
RETTET MOD NYDELSESFULD 
OG MENINGSFULD HANDLING. 
SOM MENNESKER VIL VI GER-
NE FINDE LØSNINGER, SOM 
STYRKER VORES EVNE TIL AT 
BEGÅ OS I VERDEN.

Den gensidige indflydelse mellem teori og praksis er også 

årsagen til, at man ofte støder på Hans Henrik Knoops 

navn i medierne. Mange danskere – også langt fra uni-

versitetsverdenen – kender ham fra tv-programmer som 

Plan B og SKOLEN. Programmer, der har været skældt ud 

for ikke at være tilstrækkeligt videnskabelige – en kritik 

Knopp selv kalder forfejlet, fordi programmerne var 

udtryk for vidensbaseret udvikling og ikke forskning.  

 Hans Henrik Knoop er dog helt med på, at der er mas-

ser af risici forbundet med at formidle forskning på tv. 

Men det er endnu mere risikabelt at lade være:

 ”Hvis vi skal fungere demokratisk er det vigtigt, 

at folk ved, hvad der foregår. Tv er på godt og ondt et 

indflydelsesrigt medium. Det kommer vi ikke uden om. 

Programmer som Plan B og SKOLEN har tydeliggjort, at 

der er muligheder for at handle effektivt og kvalificeret 

som lærere og pædagoger, hvis arbejdsvilkårene er i 

orden. Og at pædagogisk succes betyder en verden til for-

skel for børn og unge. Det er vigtig viden at få formidlet.” 

gisk succes betyder en verden til forskel for børn og ung

Af Eva Frydensberg Holm



der ikke er én entydig, saglig eller sand løsning. Det 

handler om effekt. Når det er sagt, så er og bør sandhed 

være en vigtig og central kilde til effekt, når det gælder 

universitetsforskeres kommunikation med det øvrige 

samfund. Der er ikke et automatisk fjendskab mellem 

retorik og sandhed. Men universiteterne er i en retorisk 

situation, hvor de skal overbevise i forhold til flere og 

andre kriterier end sandhedskriterier – men dog med 

udgangspunkt i det. Det skaber krav om at mestre nye 

kompetencer og mulighed for at udviklet et nyt generøst 

og improvisationsvenligt universitet.  Først til begejstring 

som ny kompetence.

Er begejstring bullshit?  
I 2003 udgav professor Bøje Larsen og forskningsmedar-

bejder Peter Aagaard bogen På en bølge af begejstring…

om statsstøttede videncentre og projekter. Bogens tese 

var, at vi var på vej ind i et begejstrings- og projektsam-

fund, hvor en ny type forsker – den begejstrede projekt-

mager – var begyndt at dominere. Denne projektmager er 

en fremragende retoriker, ultra-ambitiøs og i stand til at 

opspore, forme og frem for alt skabe begejstring for nye 

intellektuelle trends. Larsen og Aagaard bedyrede, at de 

ikke havde noget imod begejstring, men i bogen – og den 

offentlige debat, den førte med sig – var deres konklusion:  

 ”Jo mere fravær af viden og jo større et logisk hul, jo 

mere efterspørgsel efter begejstring.” Konkret kritiserede 

de etableringen af det tidligere Learning Lab Denmark 

for at være baseret på en banalitet, nemlig sondringen 

mellem undervisning og læring og en idé om, at læring 

var for lidt studeret. Professor og daværende direktør 

for Learning Lab Denmark Hans Siggaard Jensen tog 

til genmæle. I Politiken 27. september 2003 markerede 

han, at kritikken fejlede ved at forveksle etablering af 

projekter – at få dem besluttet politisk – med de projekter, 

forskningsorganisationer efterfølgende realiserer. Det 

oversete – men interessante – ved debatten var, at der 

midt i al uenigheden var enighed om, at begejstrings- og 

DET GENERØSE UNIVERSITET: 
MELLEM BULLSHIT, 
BROK OG BEGEJSTRING
Den generøse forsker overskrider den faglige sandhedszone, når han kommunikerer i of-
fentlige sammenhænge. Det skaber begejstring – og brok over forskere som er involveret i 
bullshit-kommunikation uden videnskabeligt belæg. Men både begejstring, kritik og risiko for 
bullshit er en del af et intellektuelt forskerliv.         

Af Claus Holm,

prodekan for formidling, DPU, Aarhus Universitet

  Filosoffen Ludwig Wittgensteins veninde Fania Pascal 

fik fjernet sine mandler på hospitalet. Hjemme igen blev 

hun ringet op af Ludwig. Han ville høre, hvordan hun 

havde det.  ”Jeg føler mig hundesyg”, svarede Fania.  I 

samme øjeblik ophørte Ludwigs høflighed, og indigneret 

vrissede han: ”Du ved ikke, hvordan en syg hund føler sig.”  

Denne historie finder man i filosoffen Harry G. 

Frankfurts lille bestseller On bullshit. Frankfurt bruger 

Wittgenstein og historien til at udpege Fania Pascals 

udsagn som en omgang bullshit.  For ifølge Frankfurt har 

hun ikke adgang til den følelse, som hun prætenderer at 

have. Der er derfor tale om misrepræsentation– eller om 

man vil bullshit. Men Harry G. Frankfurts ærinde rækker 

videre end til at brokke sig over Fania Pascal. Hun er 

alene ét eksempel på det gennemgående træk ved vores 

kultur, nemlig at der er så meget bullshit i omløb. Alle 

ved det, alle bidrager til det, og vi gør det i ophøjet ro, 

da vi har tillid til, at vi kan skelne skidt fra kanel. Men 

her overvurderer vi nogle gange os selv. Situationen 

kræver nemlig de rigtige personer, bullshit-detektorer, 

som kan genkende virkeligheden ved at bruge den rigtige 

videnskabelige tilgang. De rigtige personer bliver folk 

som Frankfurt selv – forskere, der underlægger sig et 

begreb om sandhed og kriterier for, hvornår noget er 

sandt eller falskt. Problemet med Frankfurts løsning er, 

at den abonnerer på en tid, hvor forskningen havde en 

anden autoritet, end tilfældet er i dag. 

Fra videnskab til retorik
I dag har vi at gøre med et serviceuniversitet. Det betyder, 

at der ikke længere er tale om ophøjet formidling af sand-

heden, men om kommunikation med ligeværdige brugere. 

Brugernes kriterium er, om forskningen er troværdig i be-

tydningen relevant og nyttig for dem. Det sætter forskerne 

i en ny situation. En retorisk situation. 

Retorik beskæftiger sig med mødet mellem forskellige 

rationaler og med spørgsmålet om troværdighed. Retorik 

handler om at overbevise og begejstre i situationer, hvor 
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synlighedsprojekter spiller en salgs- og forretningsstrate-

gisk rolle, når forskningsinstitutioner skal gøre politikere 

opmærksomme på og villige til at finansiere projekter.  

 Men er det ikke en accept af bullshit som nyt vilkår? Det 

kommer jeg tilbage til. Først til baggrunden for at tale om 

det generøse universitet. 

Improviseret saglighed
Idéen opstår ikke alene som konsekvens af nye ydre krav 

til universitetet, men også som resultat af et selvopgør. 

Det er professor, dr. phil. Hans Fink, Aarhus Universitet, 

eksponent for, når han anbefaler et ideal om en rigere 

saglighed, der bør afbalancere al faglig, specialiseret og 

dybdeborende virksomhed. Baggrunden er, at den faglige 

specialisering har udviklet sig til, at forskere efterhånden 

ved mere og mere om mindre og mindre. Det gør dem 

mere og mere uanvendelige i forhold til nuværende og 

fremtidige sager og saglige problemer – med mindre de 

overskrider denne faglighed. Den amerikanske universi-

tetsforsker Steve Fuller trækker i samme retning.  

 I bogen The Sociology of Intellectual Life opstiller han 

derfor et ideal om et improvisations-venligt universitet, 

der er tolerant over for, at forskere forbedrer sig i takt 

med, at de tager imod spørgsmål fra deres omverden 

af studerende, aftagere og journalister. Omvendt vil 

universitetet være mindre venligt over for forskere, 

der afviser spørgsmål og situationer, der ikke lader sig 

styre gennem den forberedte præsentation. Ideen møder 

modstand. For eksempel når eksperter i medierne tildeles 

ekspertise langt uden for deres faglige ekspertiseområde. 

Det er en reel risiko, men alternativet er værre. Kun en 

ting er værre end bullshit, og det er at kurere forskere for 

risikoen for at bidrage til det, når de overskrider deres 

faglighedszone.

Uanset hvad så betyder et improvisations-venligt uni-

versitet et skift i vurderingskriterierne fra distinktionen 

fagligt sjusket/fagligt rigoristisk til distinktionen eks-

panderende/afgrænsende. Skiftet skaber ny adfærd – og 

nye kritiske spørgsmål: For hvor ekspanderende kan en 

forsker være, når han i massemedierne oversætter sin 

ekspertviden til almenviden? 

Den vaskeægte bullshitter
Svaret er, at der er en grænse. Forskere må i mødet med 

medierne acceptere den slags forvrængning, der præsen-

terer deres viden på en måde, som ikke er direkte falsk, 

men blot økonomiserer lidt med sandheden. Omvendt 

overskrider man grænsen, hvis man i misforstået velvilje 

pludselig optræder som politiker eller journalist og ikke 

som forsker. Hans Siggaard Jensens konkrete vurdering 

var som sagt, at etableringsprocessen af Learning Lab 

Denmark overskred en forskningsmæssig logik, hvorfor 

en vurdering af forskningsindholdet er meningsløst. Det 

betyder, at moderne forskningsinstitutioner skal have 

begejstringskompetencer, der i sådanne og lignende po-

litiske situationer holdes helt adskilt fra det forsknings-

mæssige. Sker denne adskillelse ikke, så er det bullshit. 

Men pointen er også, at en konkret grænseoverskridelse 

ofte først viser sig i situationen – man kan ikke gardere 

sig mod den på forhånd. 

   Det er selvfølgelig ærgerligt, men det farligste er dog 

den vaskeægte bullshitter, som er fuldstændig ligeglad 

med grænser, det vil sige med konsistens i opfattelsen 

af, hvad der er sandt, og hvad der løgn. Heldigvis har 

bullshittere ikke de bedste overlevelsesbetingelser 

blandt forskere. En forskers troværdighed er trods alt 

baseret på, at vedkommende er risikovillig og parat 

til at lade sig kritisere og korrekse. Det betyder, at en 

kritisk debatkultur mellem forskere til stadighed holder 

mængden af bullshit nede. I dansk sammenhæng har 

vi det problem, at traditionen for faglig kritik og debat 

ikke er den mest veludviklede i forskerkredse. Det er der 

tre forklaringer på. Den ene er, at Danmark er et lille 

land, hvor det er uklogt at kritisere, fordi man støder 

på hinanden igen. Den anden er, at det postmoderne 

herredømme har hærget de danske universiteter siden 

1980’erne og har gjort forskere immune over for kritik af 

hinanden på universitetet og i medierne. Og den tredje 

er, at det danske jævnmandsprincip – det ku’ jeg da også 

have gjort – skaber smålighed og brok i krogene, der gør, 

at man ikke under hinanden åben kritik. For eksempel 

kan en åben kritik af Harry G. Frankfurt begynde med 

spørgsmålet om menneskelig smerte mest rammende 

udtrykkes med dyriske metaforer: ’Ja, det er mig. Jeg er 

hunden.’

LÆS MERE HER: 

Claus Holm: ”Det generøse universitet” kan læses på www. 
Turbulens.net, maj 2009. 

Harry G. Frankfurt: ”On Bullshit”, Princeton University Press 
2005.

Steve Fuller: ”The Sociology of Intellectual Life”, Sage 
Publications 2009.

CLAUS HOLM

Claus Holm er prodekan for formidling, DPU, 
Aarhus Universitet.

Claus Holm er redaktør på universitetsma-
gasinet Asterisk, har skrevet bøger og artikler 
om forskningskommunikation og er en 
hyppig deltager i den offentlige debat om 
forskning, undervisning og formidling.

www.dpu.dk/om/clho
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‘A little less conversation. A little more action, please.’ Den kendte 
Elvis-melodi synger måske på sidste vers. I hvert fald hvis det står til 
den nyeste forskning inden for læringsspil for voksne. 

Mindre spil og mere læring, 
tak
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  Voksne mennesker, der spiller spil i arbejdstiden, er 

efterhånden ikke noget sjældent syn i moderne orga-

nisationer. Læringsspillet vinder hastigt indpas som 

kompetenceudviklende og strategisk værktøj, alt imens 

EU’s innovationspuljer støtter udviklingen af nye og til sta-

dighed mere indholdsrige, realistiske og sjove læringsspil. 

Men leder de populære læringsspil reelt til innovation? Og 

lærer deltagerne det, de skal, eller bliver læringsspillet blot 

en bekvem undskyldning for at lege i arbejdstiden? 

”Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er et godt spil, 

og hvad der er et godt læringsspil. Spil spiller man for at 

vinde. Den logik lægger op til, at deltagerne konkurrerer og 

skyder genveje for at komme hurtigst i mål. Men hermed 

skyder de samtidig genveje i deres egne læreprocesser, og 

det er ikke hensigtsmæssigt set fra et læringsperspektiv. 

Man vinder måske spillet, men taber læreprocessen,” 

siger Thomas Duus Henriksen, cand.psych. og adjunkt 

i voksenlæringsspil på DPU, Aarhus Universitet. I sin 

ph.d.- afhandling gentænker han forestillingen om, hvad 

læringsspil kan og skal i organisationer. Afhandlingens titel 

henter inspiration i den gamle Elvis-sang, men budskabet 

er vendt på hovedet: ”A little more conversation. A little 

less action, please”. Han forklarer nærmere: ”Hvis selve 
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spildelen fylder for meget i læringsspillet, er der ikke plads 

til, at deltagerne kan reflektere og stille spørgsmål”. Hans 

budskab til udviklerne af læringsspil er klart: De skal tænke 

læring, før de tænker spil. 

Mere læring, mindre spil
Thomas Duus Henriksen er kritisk over for læringsspil 

for voksne i deres nuværende form. Voksne har lært deres 

færdigheder, og læringsspillet skal derfor motivere dem 

til at sætte deres viden i spil i nye sammenhænge eller 

bygge oven på den viden, de allerede har. Og det gør de 

bedst ved at reflektere og stille spørgsmål. 

”Problemet er, at de fleste læringsspil er baseret på en 

trivial pursuit-mekanik, hvor de rigtige og forkerte svar 

er givet på forhånd. Det giver ikke megen plads til, at 

deltagernes viden kan komme i spil. Deltagerne ser måske 

aktive ud, mens de spiller, men rent vidensmæssigt pacifi-

cerer spillet dem,” siger Thomas Duus Henriksen. 

I stedet peger han på, at de interessante diskussioner og 

refleksioner opstår, når spillet provokerer deltagerne til at 

tænke deres egen virkelighed op imod spillets. 

”Jeg vil gerne have deltagerne til at træde ud af spillet 

og reflektere over, hvad spillet gør ved deres forståelser,” 

siger Thomas Duus Henriksen og fortsætter: ”Spillet skal 

få dem til at tænke og protestere: ’Det er ikke realistisk! 

Det ville aldrig ske hos os’. Når sådanne refleksioner går i 

gang, realiserer man spillets virkelige læringspotentiale.” 

Thomas Duus Henriksen taler bl.a. på baggrund af 

sin erfaring som følgeforsker hos en gruppe mellemle-

dere i IKEA, der spillede læringsspillet EIS Simulation. 

Spiludvikleren havde forsøgt at gøre det så virkeligheds-

nært som muligt, bl.a.  ved at udskifte spillets fiktive navne 

på lederkarakterer, som optræder i spillet, med autentiske 

navne fra IKEA. Men det autentiske set up gav problemer 

undervejs. Deltagerne tog spillets virkelighedsbillede for 

pålydende og afviste det, fordi det ikke præcis matchede 

deres virkelighedssituation. 

Fakta: 
Om EIS Simulationen

EIS Simulationen er et digitalt læringsspil om foran-
dringsledelse. Deltagerne spiller forandringsagenter fra 
en større virksomhed og bliver sat på en opgave i et 
nyindkøbt selskab. Spillerne skal overtale ledelsen i det 
nyopkøbte firma til at tage et nyt it-system til sig. Spillerne 
har seks måneder til at få forandringen igennem. Der er 
24 ledere i spillet, der skal påvirkes for til sidst at tage 
systemet til sig. Udfordringen består i at sætte ind med 
de rigtige indsatser over for de forskellige ledere – og på 
de rigtige tidspunkter.  Spillet er udviklet ved det franske 
universitet INSEAD og bruges bl.a. hos Fiat , IKEA og den 
amerikanske hær. 

LÆRINGSSPIL I VIRKSOMHEDER
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THOMAS DUUS HENRIKSEN  

Thomas Duus Henriksen er adjunkt, ph.d. ved 
Institut for Didaktik på DPU, Aarhus Univer-
sitet. Han forsker i brugen af læringsspil i 
voksenuddannelse og organisationsudvikling 
med særlig fokus på design og anvendelse 
af læringsspil og spilbaserede læringsproces-
ser. Thomas Duus Henriksen underviser på 
DPU’s masteruddannelse i Voksenuddan-
nelse og er faglig koordinator for masterud-
dannelsen som fleksibelt forløb.

http://www.dpu.dk/om/tdh

Læringsspillets didaktiske udfordringer
Underholdningscomputerspil som the Sims repræsen-

terer på overbevisende manér virtuelle og virkeligheds-

simulerende universer med regler og procedurer, som 

spillerne skal overholde. De indholdsmæssige ambitioner 

og grafiske finesser har smittet af på læringsspillene, der 

på samme måde repræsenterer en virkelighed, hvor noget 

er muligt, og andet ikke er. Men set fra et læringsperspek-

tiv er der ingen grund til begejstring.

”Hvis spillet repræsenterer en virkelighed, beder man 

sine deltagere om at acceptere, at spillet har ret. Det bety-

der, at læreprocessen bliver på spillets præmisser frem for 

på deltagernes. Spiludviklerne skal blive mindre ambitiøse 

omkring selve indholdsdelen og fokusere mere på at skabe 

en optimal læreproces for deltagerne.” Men her er Thomas 

Duus Henriksen oppe imod stærke kræfter.  

”Jeg ved godt, at jeg går imod tidsånden, når jeg 

siger, at spil ikke skal være for indholdsrige. Men hvis 

spillets indholdsmæssige kvaliteter breder sig over for 

mange områder, bliver spillet og hele formålet med det 

uoverskueligt for deltagerne. Det fjerner fokus fra spil-

lets læringsmæssige pointer.” Thomas Duus Henriksens 

tilgang kræver et skift i fokus fra indhold til form. Vi kender 

det fra enhver undervisningssituation, der i princippet er 

betinget af, hvorvidt underviseren rent didaktisk formår at 

forme sin undervisning. På samme måde skal spiludviklere 

tænke i didaktisk design, når de udvikler og tilrettelægger 

læringsspil. Det er forudsætningen for at optimere lærings-

udbyttet af spillene, hvilket blev tydeligt for Thomas Duus 

Henriksen, da han arbejdede med gruppen fra IKEA.

 ”Deltagerne spillede spillet, og det gik umiddelbart fint. 

Men da jeg spurgte ind til deres udbytte, blev det klart, 

at de ikke forstod formålet med spillet. Vi brød derfor 

spiloplevelsen op i mindre moduler og indlagde pauser 

undervejs. Spilpauserne blev tænkepauser, og resultatet 

blev en helt anden læreproces,” fortæller Thomas Duus 

Henriksen

Det skal ikke være sjovt
Pauserne modvirker den totale indlevelse, hvor delta-

gerne er så opslugte af spillet, at de glemmer tid og sted. 

Men taler det ikke imod moderne læringsteori, der siger, 

at læringssituationen skal være medrivende, engagerende 

og sjov? Thomas Duus Henriksen forklarer nærmere, 

hvori hans kritik består: 

”Hvis det er for sjovt, så skyder deltagerne genveje og 

handler intuitivt frem for refleksivt. De afprøver spillets 

muligheder og gentager det, der er sjovt, uden at tænke 

over, hvorfor de egentlig gør, som de gør. Det skaber et 

overengagement, hvor de bliver opslugte af selve spillet og 

udelukkende spiller spillet for spillets skyld.” 

Men skal læringsspil så være kedelige?

”Alternativet til sjovt er ikke nødvendigvis kedeligt. Der 

ligger langt flere udviklingsmuligheder i at spørge hvilken 

form for deltagelse, man som spiludvikler ønsker at skabe 

hos sine deltagere, frem for at diskutere, hvorvidt det skal 

være sjovt eller ej. Det interessante er, hvad der sker, når 

spillene ikke tænkes sjove, indholdsrige og realistiske. Det 

er dér, innovationspotentialet ligger, når vi i fremtiden skal 

designe spilbaserede læreprocesser for voksne.”

Af Mathilde Weirsøe

mawei@dpu.dk

  Man vinder 
måske spillet, 
men taber 
læreprocessen.
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ASTERISK ANBEFALER                   ARRANGEMENTER

     GREAT ExpEcTATioNs 
     - iNTERNATioNAl koNfERENcE oM NEuRovidENskAb på dpu

Internationalt hersker der kolossale forventninger til neurovidenskabens kort-
lægning af den menneskelige hjerne. Under overskriften ’Great Expectations’ 
arrangerer forskningsenheden GNOSIS ved DPU, Aarhus Universitet, en stor 
international konference, der sætter neurovidenskaben til debat. Konferen-
cen strækker sig over tre dage og byder på indlæg og debat fra 15 interna-
tionale og nationale forskere. 
 
Program og tilmelding: www.dpu.dk/greatexpectations 
 
Den 3.-5. februar

     koNfERENcE på dpu: sociAl- oG spEciAlpædAGoGik i ET 
     iNkludERENdE pERspEkTiv 

På konferencen præsenteres den nyeste forskning indenfor det social- og spe-
cialpædagogiske felt. Dagen byder bl.a. på oplæg og debatter om indsatser 
og udfordringer i forhold til udsatte børn, unge og familier, nye perspektiv-
er på pædagogisk arbejde med psykisk og fysisk handicappede voksne 
samt  ledelsesudfordringer i sociale institutioner. 
 

Program og tilmelding: www.dpu.dk/ssip/konference
 
Torsdag den 4. februar kl. 09.30 – 16.00

Læs mere og tilmeld dig på:  
www.dpu.dk/kalender 
 

     sTATus ovER bøRNEliTTERATuREN 2009

Lørdag den 6. februar 2010 afholder Center for Børnelitteratur traditionen tro 
sit årligt tilbagevendende seminar ’Status over børnelitteraturen’. Der er be-
søg fra børnebogsforfattere, illustratorer og redaktører fra ind- og udland. Som 
noget nyt får også tegneserien sin plads i programmet.

 
 
 

Lørdag den 6. februar kl. 9.30 – 16.00

     MATEMATik oG dANsk i fREMTidEN – NyE didAkTiskE udfoRdRiNGER

Hvordan ser fremtiden ud for folkeskolens to store fag – dansk og matematik? 
Hvad skal eleverne lære, og hvordan skal de lære det?
 
Er frEmTIDENS DANSKfAG AT fINDE I fOrTIDEN?
Lektor Jeppe Bundsgaard, Institut for Didaktik

ELEvErNE OG mATEmATIKKEN - DANSKE OG INTErNATIONALE
PErSPEKTIvEr På ET fAG I UDvIKLING
Lektor Jeppe Skott, Institut for Didaktik
 
 

Onsdag den 3. marts kl. 15.00 – 16.30

     spEciAluNdERvisNiNG viRkER  

     - MEN iNdsATsEN kAN foRbEdREs.  HøR HvoRdAN.

Specialundervisning har positive effekter. Både når det gælder støtte til elev-
er i den almindelige undervisning og til elever med vidtgående behov. men 
hvilke faktorer spiller en positiv rolle for udbyttet af specialundervisning? Og 
hvad stiller det af krav til praktikernes kompetencer?
 
To faglige oplæg giver overblik over effekterne af specialundervisning og 
peger på, hvordan indsatsen kan styrkes:
 
 

EffEKT Af SPECIALPæDAGOGISK INDSATS SOm STøTTE TIL 
UNDErvISNINGEN I DE ALmINDELIGE KLASSEr
Professor Niels Egelund, Center for Grundskoleforskning

’GODE’ SPECIALPæDAGOGISKE INDSATSEr OG UDfOrDrINGEr
TIL PrAKSISfELTET
Lektor Susan Tetler, Institut for Læring

Efter oplæggene er der mulighed for at høre nærmere om DPU´s masterud-
dannelse i specialpædagogik.

Tirsdag den 16. marts kl. 15.00 - 17.00

Tilmelding til arrangementerne  er nødvendig. 
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SOCIALPÆDAGOGEN

Janne Hedegaard Hansen

Med udgangspunkt i analyser af otte praksisfortællinger ind-

fanges socialpædagogers egen forståelse af deres arbejde, 

rolle og funktion. Hvilke mål sætter de i deres arbejde, og hvor-

dan skaber de mening?

HANS REITZELS FORLAG

VI ARBEJDER MED KONTINUITET OG UDVIKLING I DAGINSTI-

TUTIONEN

Stina Hendrup 

Bogen byder på en række konkrete metoder, idéer og værktø-

jer, der kan styrke daginstitutionernes udvikling samt oplevel-

sen af kontinuitet hos både børn og pædagogisk personale.

DAFOLO

 

LYKKELIG I NØRDLAND

Dorte Toft

Danske piger vender i ekstrem grad ryggen til de ’hårde’ 

fag, hvor kimen til store opfindelser og mange samfunds-

ændringer ellers ligger. Bogen tager et nærmere kig på 

årsagerne dertil, men især på konsekvenserne – for kvinder, 

forskning, erhvervsliv og velfærd.

GYLDENDAL BUSINESS

OPLYSNING – UDEN AUTORITET

Carl Steen Pedersen

I bogen diskuterer forfatteren, hvordan og hvorfor vi ikke læn-

gere kan tale om et alment perspektiv for vores viden og dan-

nelse – og hvorfor det derfor er en grundlæggende udfordring 

at skabe en pædagogik, hvor man kan oplyse og uddanne 

elever uden at have entydige mål for undervisningen.

FRYDENLUND

DIDAKTIK I BØRNEHAVEN

Stig Broström og Hans Vejleskov

Denne bog uddyber den didaktiske tilgang til de pædagogi-

ske læreplaner, herunder de overvejelser om og formuleringer 

af formål, mål, indhold og pædagogiske principper, der ligger 

bag det praktiske arbejde i daginstitutionen.

DAFOLO

HVORDAN VI TÆNKER

John Dewey

Dewey definerer refleksiv tænkning som ”den form for tænk-

ning, der består i at vende et tema i hovedet og underkaste 

det en alvorlig og sammenhængende overvejelse”. Denne 

definition udvikler og underbygger Dewey bogen igennem – 

hele tiden i relation til den refleksive tænknings betydning for 

uddannelsesprocessen.

KLIM 

MATEMATIK I SKOLENS UDERUM

Gudrun Gjesing og Trine Ørskov Dall

En praksisbog, der giver eksempler på udendørs aktiviteter til 

brug i matematikundervisningen. Alle aktiviteter i bogen byg-

ger på idéer og forslag fra både matematiklærere og elever.

DAFOLO 

KOMMUNIKATIONSFAGETS HÅNDVÆRK OG TEORI

Henrik Juel (red.)

I bogen inviterer en gruppe undervisere fra Roskilde Universi-

tets kommunikationsuddannelse indenfor i deres arbejdende 

workshopper og fortæller om de faglige principper, om hånd-

værket, erfaringerne, teorierne og de aktuelle udviklingslinjer.

HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

NYE BØGER 
MODTAGET PÅ REDAKTIONEN



PROJEKTMENNESKET OG PROJEKTSAMFUNDET

Anders Fogh Jensen

Arbejde, fritid, kærlighed, møder, sundhed, ferier, skolegang 

og selvudvikling ser i dag ud til at flyde sammen i et stort 

kaos. Men i denne bog forklarer filosoffen Anders Fogh Jen-

sen, at dette rod har sin egen orden: projektet.

Projektmennesket er en kort udgave af Projektsamfundet. Den 

korte udgave stiller skarpt på det menneske, der lever nu, og 

tager udgangspunkt i vidt udbredte hverdagsfænomener. 

Den fuldt udtrukne bog har et større historisk perspektiv og 

tegner et mere komplekst billede.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG 

SKRIFTLIGE OPGAVER

Kirsten Mark

Bogen beskriver opgaveskrivningens faser og indeholder en 

gennemgang af den nye kvalifikationsforståelse i de pæda-

gogiske professionsuddannelser. Den lægger vægt på en 

anvendelsesorienteret vidensforståelse med eksempler på 

opgaver, der repræsenterer forskellige typer af viden om det 

pædagogiske arbejdsfelt.

AKADEMISK FORLAG

KONSTEN SOM LÄRANDERESURS

Venke Aure, Helene Illeris og Hans Örtegren

Forskningsrapport om tilgang til læring, pædagogiske strate-

gier og social integration af nordiske kunstmuseer af tre for-

skere, som på tre forskellige kunstmuseer arbejder med mo-

derne kunst og kunstuddannelse. Rapporten er en komparativ 

undersøgelse af pædagogisk praksis og retorik på de valgte 

kunstmuseer.

NORDISKA AKVARELLMUSEET

PSYKEN

Svend Brinkmann

Bogen formidler den nyeste viden om psyken og udvikler 

et teoretisk perspektiv, der integrerer en række forskellige 

vinkler på det psykiske – både humanistiske og naturviden-

skabelige. Samtidig leverer bogen argumenter for, at ingen 

vinkler kan stå alene, heller ikke den hjerneforskning, som i 

disse år ellers er dominerende.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

TANTALUSKVALER

Mads Julius Elf

Ifølge bogen beskriver den knap så kendte klassiske myte 

om Tantalus samtidens problemer med appetitten bedre 

end psykoanalysens kanoniserede myter om Ødipus og 

Narcissus. Bogen supplerer således med nye vinkler på nu-

tidens psykosociale problemer med appetit, som hidtil har 

været domineret af biologiske forklaringer.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

HVAD LÆRER BØRN NÅR DE FORTÆLLER?

Liv Gjems

Bogen handler om børns sociale læring i daginstitutionen, og 

hvordan børn lærer, når de deltager i narrativ praksis sammen 

med voksne. Teoretisk bygger den på sociokulturelle perspek-

tiver, hvor børns sproglige deltagelse og sproglige forhandlin-

ger betragtes som grundlæggende for læring..

DAFOLO

EN MODERNE VOKSENDIDAKTIK

Henrik Rander, Lis Boysen og Ole Goldbech (red.)

En antologi med didaktiske overvejelser over undervisning 

på forskellige niveauer af voksenuddannelserne, fra den 

unge voksne til livslang læring. Forfatterne giver deres bud 

på en forståelse af, hvad der er i spil, når voksne skal lære 

nyt i en tilrettelagt læringssammenhæng samt på hvilke 

måder, der kan arbejdes didaktisk med det.

ALINEA

31



”Ærede tilhørere: ”Personlighed” har man på 
videnskabens område kun, hvis man helt igen-
nem tjener sagen. Og det gælder ikke kun på vi-
denskabens område. Ingen stor kunstner, som vi 
kender, har nogensinde gjort andet end at tjene 
sin sag, og kun den!” 

Max Weber: ’Videnskab som levevej’
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