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Idéen om læring er over os. Læring er blevet tyrannisk, nemlig

forgæves. Forgæves betyder endeløs, uden ender, uden start og

slut. Og når denne endeløshed så får os til at tro, at alle i princip-

pet er lige kompetente uanset alder, så evner vi ikke at opfatte

børn som ulærde eller voksne som færdiguddannede. Det bliver vi

formodentlig dummere af. Fordummelsen sker i takt med, at vi for

eksempel med ældre- og seniorpolitikken i hånden afskaffer kloge

koner og vise mænd til fordel for ungdommelige mennesker med

vilje til at kompetenceudvikle sig. Pointen er, at man kan tilegne sig

nok så mange kompetencer uden at blive dannet.

Tidens mantra koncentrerer sig om ’livslang læring’ og om ’kom-

petenceudvikling’, og med en kærlig ironisk – det vil sige selv-

beskyttende – og karikeret formulering vil det nok gøre livslang

kompetenceudvikling gennem læring til gangbar mønt. Sådan ser

det faktisk ud for indeværende. ’Aldrig løses mand af lære’ var en

gang et smukt slogan, som Danmarks Lærerhøjskole benyttede sig

af. I dag er det blevet til realitet. Læring er noget, der aldrig hører

op: »Også du min ven er dømt til at blive ved og ved og ved og

ved… at lære«. Bagved læringstyranniet ligger en insisteren på en

ungdommeliggjort individualitetsform. Hvor ungdommen tidligere

var en overgang, så er den i dag et fængsel, ungdommens fæng-

sel, for den evige dannelse af sig selv. 

Tidligere var vi først børn, så unge, siden hen voksne og mod

slutningen ældre. Denne udviklingstænkning er brudt. I stedet har

ungdommen sat sig tungt på alle livsbuens afsnit. Herved er barn-

dom og voksendom blevet afskaffet – ja, sågar er tendensen, at 

alderdom også bliver ungdommeliggjort, da gamle populært sagt

er unge, der er blevet ældre. Ikke så snart var ungdommen opfun-

det i efterkrigstiden, før den gik ud over sine bredder. Det får mig

til at huske på filosoffen Theofrast, Aristoteles’ efterfølger, der i sin

’Karakteres’ anfører falsk ungdommelighed som et bemærkelses-

værdigt karaktertræk. Han siger her, at falsk ungdommelighed er

iver efter at uddanne sig, skønt ungdomstiden er forbi. 

Altid er der noget forstemmende ved metafysiske menneske-

opfattelser, der gør mennesker tidløse. Desværre hersker en sådan

i form af idéen om det ungdommelige og kompetente individ. Det

kommer til udtryk, når vi forfremmer børn til at være kompetente

At lære forgæves

individer. Konsekvensen er, at børn ikke får lejlighed til at stå i lære,

men lige fra læringsstarten forudsættes børn at kunne lære selv.

Og i den anden ende af livsbuen pensionerer vi livserfaring og livs-

visdom. Moderne lærings- og udviklingsteorier understøtter nem-

lig aflæring og afvikling af personens viden eller personer med for

rodfæstet viden i og med, at kompetencer alene betyder, at man

skal vide noget under midlertidighedens og middeltænkningens

synsvinkel. 

Når vi under moderne vilkår ikke har kompetencer, men kun er

kompetente for så vidt, som vi udvikler stadigt nye kompetencer,

så er pointen, at det vigtigste er at bevæge sig, at man i sin per-

sonlige udvikling er uafsluttet. Har læringen virkelig intet bestemt

slutpunkt? Nej, intet tilsiger, at du nødvendigvis skal lære for at

højne dit vidensniveau, du kan for eksempel nøjes med at bevæge

dig hen til noget andet, et andet vidensområde, men være på

samme niveau. Det vigtigste er, at hin enkelte til stadighed præste-

rer personlige valg af lærings- og dannelsesvej. I tråd hermed ser

det ud til, at vi er ved at miste viljen til at træffe valg på andres

vegne. Repræsentanter for mere- og bedreviden forsvinder – eller

svinder ind til oppasser for den enkelte persons valg. I grunden

handler det hele om, at vi har en stat, der ikke vil være stat, men

har indset, at forvaltning ikke kan stille noget op mod selvforvalt-

ningen. 

Med udsigten til et oppasser-samfund risikerer vi, at den ung-

dommelige personlighed bliver bornert – sig selv, javel, men også

sig selv nok. For eksempel ved at stille sig selvbevidst til rådighed

for virksomheder som lærende individer – men at gøre det uden

loyalitets- og pligtfølelse. De lærende individer hænger kun på så

længe, de hygger sig med det. Det kan man ikke opbygge et vi-

dende samfund på, men måske en lærende, mindre klog, øko-

nomi. Ulykkeligere end den mindre klogskab er imidlertid, når sig-

selv-nok-heden bliver til en pas-dig-selv-hed. En sådan situation

opstår, når individer, som ikke kan klare at lære af sig selv, ikke kan

blive fri for det. For dem mislykkedes det moderne individualitets-

projekt, mens vi ser til og siger til dem: » Det er ok, hvis du ikke kan

omstille dig ved at lære nyt, men kan du så ikke passe dig selv og

være social taber på en go’ måde.« y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Kommentar: Om vidensformidling, fortællinger

og hemmelige vidensteknologier

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tids-

krævende. Derfor skal der sættes tid af til formidling, så

denne opgave meriterer, lige som forskningen gør i dag,

skriver lektor Cathrine Hasse, Institut for pædagogisk an-

tropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Dannelse og refleksivitet

Den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, gæster

Danmark og DPU i maj måned. I dette telefoninterview

advarer han imod tomme pædagogiske buzz-words,

mens han genfortolker dannelsestanken og slår til lyd

for, at det moderne menneske må lære decentreringens

og refleksivitetens vanskelige kunst.

Autenticitet på dagsorden

Den professionelle lærerperson kræver ikke en særlig

personlighed, men at læreren er troværdig og brænder

for et fagligt indhold. Autenticitet er kernen i den profes-

sionelle lærerkompetence, mener Per Fibæk Laursen,

nytiltrådt professor ved Institut for curriculumforskning,

Danmarks Pædagogiske Universitet.

Når livet bare bliver ved og ved

Vi lever længere og længere. Ikke alene

bliver vi stadigt ældre, der findes flere og

flere eksempler på mennesker, der sæt-

ter nye rekorder i kunsten at holde sig i

live. I takt med, at vores kultur og tekno-

logi højner standarden for ældres livskva-

litet, bliver vi mere robuste, forklarer Ber-

nard Jeune, der er læge og leder af

Center for Aldringsforskning ved Syd-

dansk Universitet. Men hvad sker der, når

alder ikke længere er en hindring?

Der er et liv efter arbejdslivet

Begrebet livslang læring skal tages bog-

staveligt og også gælde livet efter ar-

bejdslivet. Det mener Kurt Wissendorf

Møller, der blandt andet er forfatter til

flere bøger om ældrepædagogik. Men

først er der et par barrierer, der skal fjer-

nes.

Døren kan ikke lukkes igen

Det grå guld smuldrer. Virksomhederne

magter ikke at fastholde de ældre medar-

bejdere – og politikerne tør ikke tvinge

dem. Hvis udviklingen i ældrepuklen

fortsætter de kommende år, vil det få al-

vorlige konsekvenser for velfærdsstatens

serviceniveau. Asterisk har talt med en

række forskere om forklaringen på senio-

rernes tidlige tilbagetrækning fra arbejds-

markedet.

Frivillighedens pris

Der er bred politisk enighed om, at frivil-

lige besøgsvenner er et glimrende tilbud

til ensomme ældre, der trænger til at tale

med et andet menneske. Men besøgs-

tjenester har store begrænsninger og kan

ikke erstatte hjemmehjælpere. Frivillighe-

den skaber nemlig et ulige forhold, fordi

de ældre ikke har samme rettigheder

som over for en hjemmehjælper, advarer

adjunkt, ph.d. Anders la Cour fra Institut

for Ledelse, Politik og Filosofi ved Han-

delshøjskolen i København.
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Da Jeanne Louise Calment omsider i 1961 lod sig

overtale til at give advokaten André Francois Raffray

forkøbsret til sit hus i den sydfranske by Arles, stil-

lede den ældre dame én betingelse. Han skulle for-

pligte sig til at betale et månedligt afdrag på 2500

franc indtil hendes død. På det tidspunkt var Jeanne

Calment næsten 86 år, og den 57-årige advokat

mente, at han havde gjort en god forretning. Han

døde 20 år senere. Herefter nåede Jeanne Calment

at fejre endnu fem fødselsdage i huset. Så kom hun

på plejehjem, hvor hun døde i 1997 i en alder af 122

år. Dermed tog Jeanne Calment ikke kun fusen på

advokaten. Hun gjorde op med alle herskende fore-

stillinger om, hvor længe et menneske kan leve. 

Indtil da havde man ikke regnet det for muligt 

at blive så gammel. Af samme grund er Jeanne 

Calment den vigtigste case i aldringsforsker Bernard

Jeunes studier af de såkaldte længelevere – menne-

sker, der når at sætte mindst 115 lys i fødselsdags-

lagkagen. 

Bernard Jeune, der selv er på vej imod de 60 år, er

ekspert i alderdom. Den franskfødte læge, der er le-

der af Center for Aldringsforskning ved Syddansk

Universitet, har gennemført en række befolknings-

undersøgelser af sygdomsforekomster og forhold,

som har indflydelse på sygdomme, men i de senere

år har han koncentreret sig om verdens allerældste

mennesker, deres funktionsevne og helbredsfor-

hold. Et bemærkelsesværdigt resultat af hans forsk-

ning på området er bogen Længe leve!?, der udkom

på Forlaget Fremad sidste år. Selv om Jeune har

været fascineret af aldringens mysterier, siden han

som ung i 1960’erne studerede medicin på Aarhus

Universitet, findes der en naturlig årsag til, at han

først i de senere år har helliget sig forskningen i ver-

dens ældste mennesker. 

Først inden for de sidste år har der været nok 100-

årige til, at det kunne lade sig gøre at forske i fæno-

menet. I dag er tendensen ikke til at komme uden

om. Antallet af 100-årige er steget markant over de

sidste 40 år. 

»Da jeg læste medicin, lærte vi, at når man blev 80

år, kunne man godt regne med, at der var højst fem

år tilbage. Sådan var det bare. Det tal kunne der ikke

pilles ved«, husker Bernard Jeune. For selv om bør-

nedødeligheden var faldet drastisk siden slutningen

af 18-tallet, var der ingen tendens til, at grænsen for

menneskets mulige alder flyttede sig. 

»Om du levede i 1960 eller tohundrede år før,

gjaldt den samme regel. 85 år og så var den ikke læn-

gere. Det paradigme er nu væk«, oplyser han. Den re-

gel har kvinder i Japan én gang for alle dementeret.

De er verdens ældste og har allerede nu opnået en

gennemsnitlig levealder på 85 år. Om det skyldes

frisk luft fra Stillehavet og veltillavet sushi, findes der

ingen beviser på. Og selv om japanske kvinder på

dette punkt er pionerer, er de ikke alene om at ud-

vide grænserne for den menneskelige levetid.

Alder ingen hindring

Tendensen giver sig til kende verden rundt. I dag er

den såkaldte restlevetid næsten fordoblet. Fylder

man 80 år i dag, kan man regne med, at pensionen

skal kunne række ni år mere. I Danmark lever vi her

ved årtusindsskiftet i gennemsnit til vi er 77 år. For

mænd er tallet 75, mens kvinder bliver noget ældre

og har en gennemsnitlig levealder på 79 år. Udvik-

lingen er gået stærkt, siden en dansker for bare hun-

drede år siden, kunne regne med blive 50 år. Og ef-

ter et par årtier med stagnation herhjemme – hvad

stress, cigaretter og brystkræft i høj grad har fået

skylden for – er levealderen igen i vækst. 

Men hvad er grunden til, at vi lever længere og

længere? 

»Vi ved ikke helt hvorfor. Men de ældre har fået

bedre levevilkår. De har ændret livsstil, og det tyder

på, at de lever sundere. De får en bedre medicinsk

behandling, og det spiller selvfølgelig en stor rolle«,

siger Bernard Jeune. Fordi vi har fået bedre behand-

lingsmetoder, er der færre risici forbundet med at

operere et gammelt menneske. »Der er blevet ud-

viklet bedre metoder til bedøvelse. Mange ældre har

hjerteproblemer, men nu kan man bedøve en ældre

til en operation. I dag bliver selv en 100-årig opere-

ret for et hoftebrud. Sådan var det ikke tidligere«, si-

ger Bernard Jeune, der ser det som en vigtig faktor,

at vi i dag bestræber os på generelt at forhøje ældres

livskvalitet. 

Når vi lever længere, er det altså i høj grad, fordi

ældredødeligheden er halveret over de sidste 50 år.

Ifølge Bernard Jeune skyldes det, at grænserne for

hvor længe vi kan leve, én gang for alle har rykket sig. 

»Tidligere kunne man ikke pille ved ældredødelig-

heden, men den er blevet reduceret. Og har vist sig

at være påvirkelig og foranderlig. Derfor kan vi i rea-

liteten heller ikke spå om fremtiden. Det eneste vi

kan sige med sikkerhed er, at der ikke findes nogen

tommelfingerregel for, hvor gammel man kan blive«,

siger Bernard Jeune.

I dag er der ikke alene flere, der fylder 80, men

markant flere af dem, der lever i mange år efter de-

res 80-års fødselsdag. I 1950’erne var der 20 dan-

skere på 100 år. Nu kan mere end 500 prale med, at

de har levet i hundrede år og om ti år, vil der efter al-

dersforskernes beregninger være dobbelt så mange.

Inden for en overskuelig fremtid, regner forskerne

med, at vores gennemsnitlige levealder vil være

steget til 90 år. 

4
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Vi lever længere og længere. Ikke alene bliver vi stadigt ældre, der findes flere og flere eksempler på mennesker, der sætter nye

rekorder i kunsten at holde sig i live. I takt med, at vores kultur og teknologi højner standarden for ældres livskvalitet, bliver vi

mere robuste, forklarer Bernard Jeune, der er læge og leder af Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. Men hvad

sker der, når alder ikke længere er en hindring? 
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Jeanne Louise Clement verdens ældste menneske døde i 1997 i en alder af 122 år 
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Resultatet er, at vi i fremtiden vil få to typer ældre-

generationer. En yngre velfungerende ældregenera-

tion af pensionerede bedsteforældre og deres for-

ældre – en mere skrøbelig generation af gamle

mennesker, som har mødt deres oldebørn. Det vil

blive almindeligt at have fire generationer i en fa-

milie. Vi kan udsætte aldringen og holde os yngre i

flere år. 

»Vi kommer til at leve så længe, at vores forældre

stadig vil være i live, når vi går på pension«, siger Ber-

nard Jeune. Om 50 år vil mere end en tredjedel af

ældrebefolkningen være over 80. Men den nye ud-

vikling betyder, at man fra samfundets side i langt

højere grad vil kunne fokusere på de ældre som en

ressource. 

»De ældre er i bedre form. De har haft en bedre

livsstil. Derfor kan de mere«, forklarer Bernard Jeune.

Han vil ikke gøre sig klog på, om vi, samtidig med at

vi bliver ældre, i stadig større grad vil kunne bevare

vores fysiske og psykiske kompetencer. Men han

medgiver, at vi vil være – og allerede er – friskere, når

vi når 80-årsalderen, end tidligere tiders generatio-

ner har været. 

I de sidste år hun levede, viste det sig, at Jeanne

Calment blev bedre til at løse matematiske opgaver.

Men det skyldes ikke noget mirakel, mener Bernard

Jeune. Jeanne Calment begyndte at gå til fægtning,

da hun blev 85 og cyklede endnu, da hun var 100. 

Den tredje alder

»Det er med psyken som med kroppen. Jo mere

man holder sig i form, desto mere ’holdbar’ vil man

blive og derfor forlænge sine leveår«, forklarer han.

Fordi ældre i disse år rejser, bevarer et aktivt sexliv og

holder sig i form både fysisk og intellektuelt, vil de

komme til at leve i mange år. 

»Der findes ikke længere nogen fast definition på,

hvornår man er gammel, og hvad det vil sige at være

gammel. Det har ikke noget at gøre med, hvilket 

årstal der står på ens dåbsattest. Nu taler vi om 

den tredje alder. Vi er i bedre form som 60 årige i

dag, end vi var tidligere. Arbejdet er blevet mindre

hårdt. Der findes stadig nedslidende jobs, men selv

SID’ere interesserer sig for arbejdsmarkedspension«.

I 1970’erne kunne det ikke betale sig for dem, for-

klarer Bernard Jeune. Når de gik på pension, havde

de i gennemsnit kun få år tilbage at leve i. Fordi de

var slidt ned.

»I dag handler det om aktiv aldring. Aktiv aldring

er et nyt begreb og en ny virkelighed«, siger Bernard

Jeune og fortæller om en 93-årig kvinde, han ken-

der, som forsøgte sig med at gå på gymnasiet. »Det

lykkedes desværre ikke for hende. Men det er en ge-

nerel tendens, at ældre vil og kan mere. Både fysisk

og intellektuelt kan de meget mere end nogensinde

før«. Men selv om vi grundlæggende ser en stigning

i ældres livskvalitet, mener Bernard Jeune ikke, at

der alene er grund til begejstring.

»Vi kan ikke undgå alderdommen. Vi udskyder

bare de sygdomme, der kommer, når vi bliver gamle.

Men de venter på os bag hjørnet«, forsikrer han. Dog

er det et hjørne, vi vil komme til at runde senere og

senere i livet. 

Og selv om Bernard Jeune understreger dilem-

maet og den store udfordring, der ligger i udbredel-

sen af det lange liv, vil der grundlæggende være tale

om, at vi lever længere og i stadig større grad vil

være i stand til at nyde de sene år med et fysisk og

psykisk aktivt liv. 

»Vi rykker vores levetid. De 70-årige i dag er som

50-årige for 100 år siden biologisk set. Vi er altså be-

gyndt at ældes langsommere. Flere af de 80-årige i

dag er fitte, og derfor er der generelt flere, der har en

chance for at nå de 100. Det er særligt interessant at

se hvem og hvorfor nogle af dem i højere grad har

mulighed for at udnytte de generelle forbedringer.

Det er det, vi forsker i«, siger Bernard Jeune. Han

lægger vægt på, at man ikke blander de to primære

tendenser i aldersforskningen sammen. Forlængel-

sen af den generelle levealder, der handler om, hvor

længe vi lever i gennemsnit, og så det kuriøse fæno-

men, som længeleverne er. 

Længe leve!?

Her er det spørgsmålet om, hvorfor nogen ældes

langsommere end andre, der optager Jeune. Det

handler ikke om at finde en livseliksir, som vi kender

den fra eventyrene. »Det kan du godt glemme alt

om!«, fastslår forskeren. Så selv om både Jeanne 

Calment og amerikaneren Sarah Knauss, der døde

for fire år siden i en alder af 119 år, var storforbru-

gere af chokolade, afviser han, at der skulle findes en

opskrift på det lange liv. 

Bernard Jeune er ikke meget for at udtale sig ka-

tegorisk om årsagerne til, at længeleverne bliver så

meget ældre end andre mennesker. Men han erken-

der, at der er tegn på, at personligheden kan have en

indflydelse. »Det kan være psykologisk. Hvis der er

noget, der går én imod, og man er god til at over-

vinde det, så har man en bedre chance for at leve

længe«. 

Et godt humør ser altså ikke ud til at skade, hvis

man gerne vil leve i mange år. »Det er en af de hy-

poteser, vi arbejder med«, siger Jeune. »Vores forsk-

ning med verdens ældste mennesker viser, at mange

af dem har humoristisk sans, viljestyrke og lune til

fælles. Vi har også mødt nogle gnavpotter på 100 år.

Men der kan jo sagtens ligge noget af en viljestyrke

bag sådan noget gnavpotteri«, siger Bernard Jeune. 

Sammen med en række andre forskere er han i

færd med at gennemføre en undersøgelse, der in-

>

Når livet bare bliver ved og ved og ved

Vi kan ikke undgå alderdommen. 
Vi udskyder bare de sygdomme, der
kommer, når vi bliver gamle. 
Men de venter på os bag hjørnet.
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volverer 10.000 mennesker fra 60 år og op. I den

sammenhæng fokuserer de netop på de psykologi-

ske aspekter, der kan være med til at forlænge livet. 

Når Bernard Jeune er så interesseret i, hvorfor vi bli-

ver ældre og ældre, skyldes det ikke blot fascinatio-

nen af det lange liv. For aldringseksperten handler

det desuden om, at der følger et alvorligt dilemma

med udviklingen. 

For 25 år siden lancerede WHO et program, der

hed Sundhed for alle år 2000. Her var parolen ’Det

drejer sig ikke om at lægge år til livet, men om at

lægge liv til årene’.

»Det handlede om at øge livskvaliteten. Men når

man giver ældre en bedre livskvalitet, lever de læn-

gere. På den måde rykker vi hele tiden problemet«,

forklarer Bernard Jeune. Han ser et problem i, at vi

får stadig flere 90 og 100-årige, fordi de er så skrøbe-

lige. 

»I den alder er de ikke længere bange for at dø. De

vil gerne se deres oldebørn vokse op, men de har

som regel ikke noget imod at skulle dø. Hvis du spør-

ger 100-årige danskere, om de gerne vil fejre deres

næste fødselsdag, er de ikke så ivrige. Men de vil da

gerne leve en dag eller to mere«. Den slags har det

som bekendt med at løbe op. 

For Jeanne Calment skulle det blive til 122 år. Den

franske kvinde, der var født ud af en lavadelig fami-

lie og blev berømt verden rundt for sin alder, drak sit

daglige glas portvin, røg sig en aftensmøg og solede

sig i verdenspressens opmærksomhed til det sidste.

»Jeg har kun en rynke«, fortalte hun med kultiveret

koketteri, til hvem der gad høre på det. »Og det er

den, jeg sidder på«. For Bernard Jeune var det en helt

særlig oplevelse at møde hende. 

»Det er altid en oplevelse at møde et menneske

med så meget livsmod og sådan en humoristisk

sans. Men hun var jo næsten blind og døv til sidst, og

hun sad bundet til sin kørestol«. Selv har han ikke

meget lyst til at blive 115 år. 

»Det, tror jeg, bliver for langvarigt«, afgør han. En

af hans studerende på instituttet spurgte folk i for-

bindelse med en undersøgelse, om de havde lyst til

at blive 100 år uden at have alt for mange skavanker.

Det svarede kun 38 procent ja til. 

»At blive meget gammel er ikke noget, vi nødven-

digvis opfatter som ønskværdigt«, forklarer Jeune,

hvis navn passende betyder ung på fransk. Alligevel

fortsætter han sin jagt på hemmeligheden bag det,

vi alle efterspørger – mere tid. y

Iben Albinus

Asterisk@dpu.dk

Bernard Jeune

leder af Center for Aldringsforskning 

ved Syddansk Universitet

Hvis du spørger 100-årige danskere,
om de gerne vil fejre deres næste fød-
selsdag, er de ikke så ivrige. Men de 
vil da gerne leve en dag eller to mere.
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Der er et liv efter arbejdslivet
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Begrebet livslang læring skal tages bogstaveligt og også gælde livet efter arbejdslivet. Det mener Kurt Wissendorf Møller, 

der blandt andet er forfatter til flere bøger om ældrepædagogik. Men først er der et par barrierer, der skal fjernes.

Der bliver flere og flere ældre, med bedre og

bedre uddannelser, som lever længere og længere.

Også efter de har forladt arbejdsmarkedet. De er

ikke indstillede på at sætte sig ned og vente på at dø,

men stiller i stedet krav om, at samfundet tilbyder

muligheder for at de kan tilbringe alderdommen

meningsfuldt og fortsat kan udvikle sig.

Og omvendt har samfundet en interesse i, at en

samfundsgruppe, der i den grad vokser i antal og be-

tydning, betragtes som borgere og ikke klienter og

længst muligt vil være i stand til at tage del i sam-

fundet og den demokratiske proces.

Det er en af baggrundene for, at der er kommet

større og større fokus på ideen om livslang læring i

løbet af det sidste tiår. Livslang læring fik sit eget år i

EU i 1996, og da FN udnævnte 1999 til ’ældreår’,

spillede tankerne om udvikling gennem hele livet

også en afgørende rolle.

Oprindelig opstod ideen efter 2. verdenskrig, hvor

der var behov for at integrere de hjemvendte solda-

ter på et arbejdsmarked, som i forvejen var blevet

mere komplekst. Og selvom den daværende sven-

ske udenrigsminister Olof Palme samtidig i OECD

også argumenterede for læring livet igennem som

middel til udbredelse af den lighedstænkning, der

var selve grundlaget for udviklingen af det moderne

velfærdsprojekt, så var der ikke tvivl om, at det var

den erhvervsrettede del af ’livslang læring-tanken’,

der fik størst betydning for de statslige indsatser

rundt omkring.

’Recurrent education’ blev det internationale be-

greb for den konstante opgradering af viden og fær-

digheder hos den del af befolkningen, der befandt

sig på arbejdsmarkedet. Det umiddelbare afkast

heraf var selvfølgelig først og fremmest en bedre ud-

dannet arbejdskraft. Men samtidig afdækkede man

et latent uddannelsesbehov, som fandtes hos store

dele af befolkningen. I Danmark, hvor vi i forvejen

havde vores højskoletradition, fik uddannelsesbeho-

vet nu også aftenskoler og andre folkeoplysende ak-

tiviteter til at skyde frem.

»Historisk set er der altså to typer af voksenuddan-

nelse med hvert sit sigte«, siger Kurt Wissendorf Møl-

ler, der er leder af DIGEC® – Danish Institute of

GerontoEducation and Care i Århus:

»En horisontal forståelse, der opfatter begrebet

voksenundervisning som folkeoplysning, og en verti-

kal forståelse af begrebet som voksenuddannelse,

der bygger oven på de grundlæggende børne- og

ungdomsuddannelser. I denne skelnen er også di-

stinktionen mellem undervisning og læring, hvor un-

dervisning er svaret på de ydrestyrede, samfunds-

mæssige forventninger, mens læring forstås som

den indrestyrede selvreferentielle oplevelse«, siger

han.

Hele livet

Kurt Wissendorf Møller er optaget af, at ideen om

livslang læring bogstaveligt talt kommer til at om-

fatte hele livet – og altså ikke kun forstås som 

omstillingsparathed for et erhvervsliv i konstant 

udvikling. Når den kommende generation af ældre

bliver større og mere veluddannet end hidtil, bliver

den kommende ældrebefolkning også den alders-

gruppe, der kan skabe et afgørende gennembrud for

tankerne om livslang læring i et udviklingsperspektiv.

Om det sker inden for formaliserede offentlige

rammer og strukturer, eller om det bliver i uformelle

læringsmiljøer defineret af de ældre selv, er ikke til at

sige og nok heller ikke afgørende. Det vigtige er, at vi

får nogle tilbud, der kan støtte den livslange udvik-

ling, mener han.

»Vi må udvikle en voksenpædagogik som et rele-

vant tilbud til nye grupper af ældre i vores samfund.

Vi skal blive ved med at understøtte deres nysgerrig-

hed og derved medvirke til at udvikle nye adækvate

færdigheder. Og det skal vi, fordi vi ønsker, at de fort-

sat skal være aktive medborgere i et demokratisk

samfund. Hvis ældres vidensudvikling går i stå, bliver

de utrygge og isolerer sig. Så hvis vi vil sikre deres til-

knytning til samfundet, må vi også sikre, at de i en el-

ler anden form får adgang til den viden, der skal til

Seks nøglebudskaber 
for indsatsen for livslang læring

1. Nye grundlæggende færdigheder til alle

Målsætning: At garantere vedvarende adgang til

læring for alle med henblik på at opnå eller forny

de færdigheder, der kræves for til stadighed at 

sikre deltagelse i videnssamfundet.

2. Øget investering i menneskelige ressourcer

Målsætning: At foretage synlige, øgede investerin-

ger i menneskelige ressourcer for at prioritere 

Europas vigtigste aktiv – menneskene.

3. Nytænkning inden for undervisning og læring

Målsætning: At udvikle effektive metoder og 

sammenhænge for vedvarende livslang læring og

’lifewide learning’.

4. Værdsættelse af læring

Målsætning: At gennemføre en markant forbedring

af de måder deltagelse i læring og resultaterne

deraf opfattes på og værdsættes, især hvad angår

ikke-formel og uformel læring.

5. Nye roller for rådgivning og vejledning

Målsætning: At sikre at alle har let adgang til infor-

mation og god rådgivning om uddannelsesmulig-

heder i hele EU og igennem hele livet.

6. Læring bringes tættere på borgerne

Målsætning: At udbyde muligheder for livslang ud-

dannelse så tæt på deltagerne som muligt i deres

eget lokalsamfund med støtte fra IT-baserede facili-

teter.

Fra ’Memorandum om livslang læring’ (Arbejdsdoku-

ment fra Europakommissionens tjenestegrene, 2000)

>
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for at fastholde dem som demokratiske borgere«,

siger Kurt Wissendorf Møller.

»Men det er ikke et fokuspunkt i for eksempel Un-

dervisningsministeriet. Fra politisk hold satser man

stadig på de erhvervsaktive mennesker, som er dem,

der tilføres penge til omstilling til videnssamfundet.

Men når det drejer sig om læring hele livet, så er der

ikke sat noget i værk af betydning. Man har støttet

ældres brug af IT og har oprettet nogle datastuer for

mennesker uden for arbejdsmarkedet. Men ellers er

de ældre henvist til, hvad der ellers er af folkeoplys-

ningsaktiviteter. På det område skærer man ned for

bevillingerne i disse år, og det er ellers her, at ældre

uden for arbejdsmarkedet først og fremmest henter

deres viden«, siger han.

»Men vi må argumentere for nødvendigheden af

at fortsætte denne læring, så den bliver reel livslang.

Jeg taler om ’livslang læring hele livet’, for sådan 

som det er defineret i dag, så er det primært for er-

hvervslivet.«

Tillært inkompetence

Der er dog andre barrierer for livslang læring end

manglende politisk og økonomisk opbakning. I sin

bog ’Ældrepædagogik – postindustrielt design’ an-

slår Kurt Wissendorf Møller, at kun cirka en fjerdedel

af de ældre er interesserede i at blive undervist, ef-

ter at de har forladt arbejdsmarkedet.

»Der er mange, der ikke gider det her, og slet ikke

noget, der ligner formaliseret læring. Dertil kommer

økonomien. Mange synes ikke, at de har råd. Og en-

delig giver de op dér, hvor afstandene til tilbudene

bliver for store. Hvis man skal rejse mere end en halv

time, så kommer man ikke af sted. Det er uover-

kommeligt. Og det er selvfølgelig især et problem for

landbefolkningen. Men de her mere eller mindre be-

grundede barrierer sætter sig også som psykiske

barrierer. Det udvikler sig til det, man kalder ’tillært

inkompetence’, der er et særligt læringsfænomen,

som man definerer som ’en samfundsbetinget tabs-

oplevelse’. Når de ældre går ud af arbejdsmarkedet,

mærker de, at der ikke er flere samfundsmæssige

forventninger til dem. De oplever et rolletab, når de

får at vide, at de bare skal nyde tilværelsen, og nok

skal blive supporteret så meget, der nu skal til. De

trækker sig tilbage, og dermed mister de for alvor

kontakten til det omgivende samfund. De bliver i sti-

gende grad ude af stand til at forstå det samfund,

som de er en del af, samtidig med at de gør sig af-

hængige af andre instanser; for eksempel deres

egne børn og samfundet. De gør sig selv inkompe-

tente. De taber funktionsevne og bliver afhængige af

privat og offentlig støtte«, siger han.

Forskel på ældre

» Dem, der har overskuddet til fortsat at udvikle sig,

er dem, der har en fortid, som kan give overskud.

Altså har den fornødne uddannelsesmæssige bag-

grund, de nødvendige midler og er i stand til at tage

vare om deres eget liv. Der er forskel på arbejds-

mand Jensen, der er blevet kostet rundt med hele li-

vet og hans evne til at gå ud og opsøge nye miljøer,

og så professoren, som er i stand til og interesseret i

at holde sig selv i gang, og som sædvanligvis har et

stort netværk«, siger Kurt Wissendorf Møller, der op-

deler de ældre i fire grupper ud fra deres livsformer;

’de karrierebundne’, ’de selverhvervende’, ’lønarbej-

derne’ og ’klienterne’.

For de karrierebundne gælder det, at de vælger frit

på alle hylder. Måske fortsætter de endda med at ar-

bejde, men jo ældre de bliver, des mere kulturorien-

terede bliver de. De vil gerne lære nye ting og de er

drevet af deres nysgerrighed. Hvis man skal sætte en

læringsteori på, så bliver det reform- og erfarings-

pædagogikken. De selverhvervende og lønarbej-

derne går typisk ind i situerede læringsforløb med

afsæt i den livsform, de hidtil har levet under; det

kan være samværsbeskæftigelse og –aktiviteter som

for eksempel golf, håndværksbetonede aktiviteter el-

ler andre fritidsprægede ting.

Anderledes forholder det sig med gruppen med

klient-livsformen, som består af demente, udvik-

lingshæmmede og generelt svækkede ældre. Her

har man brug for en indlæringspædagogik, der i

mere formaliserede indlæringsforløb træner de æl-

dre i at opnå og vedligeholde basale færdigheder.

Det er den absolut mindst motiverede gruppe, og

man kan så spørge, hvorfor de skal tvinges ind i un-

dervisning. Det skal de heller ikke, men det er vigtigt

for deres egen værdighedsopfattelse og for at fast-

holde deres omgivelsers respekt. Det er vigtigt, at de

er i stand til at følge med i hverdagens både prakti-

ske og sociale aktiviteter, hvis de skal undgå udstød-

ning og social isolation.

»Hvis man er i stand til at arbejde med hjernen, så

kan man modvirke psykiske forfaldssymptomer.

Selvom de ældre er svækkede, skal de have mulig-

heder for at træne, men her mener jeg, at samfun-

det svigter i dag«, siger Kurt Wissendorf Møller, der

ikke vil høre tale om, at man bare skal have lov at

blive gammel i fred:

»Konsekvenserne af det er, at man mister evner

både fysisk og psykisk. Det med at leve længst mu-

ligt behøver ikke at være et ideal i sig selv, men hvis

man vil leve i lang tid, og man vil leve et nogenlunde

fornuftigt liv, mens man lever, så skal man både fy-

sisk og mentalt holde sig i gang. De to ting hænger

sammen. Tidligere anbefalede man, at gamle satte

sig hen og slappede af og tog den med ro. Og der-

med ser man nogle biologiske forandringer, der ret

hurtigt får konsekvenser og et bortfald af mentale

funktioner, som ellers ikke ville være faldet bort. Det

medfører i virkeligheden en hurtigere død. Men væl-

ger man at være fysisk og mentalt aktiv, så har man

Der er et liv efter arbejdslivet

>

Jeg taler om ’livslang læring
hele livet’, for sådan som 
det er defineret i dag, så er
det primært for erhvervslivet.
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en bedre livskvalitet og fungerer bedre på begge

områder. Den psykosomatiske sammenhæng er af

stor betydning. Og så gør det det muligt at opret-

holde social kontakt på en anden måde, end hvis

man er inaktiv«, siger han.

»Som samfund og som pårørende skal man ikke

være bange for at skubbe på. Det er ikke altid, vi ved,

hvad der er bedst for os selv. Hvis man ser på forsk-

ningen omkring de her ting, så er der klar sammen-

hæng mellem aktivitet og velbefindende. I sidste in-

stans må vi selvfølgelig acceptere den ældres valg«,

siger han.

Vær ydmyg

Kurt Wissendorf Møller slår fast, at hans perspektiv

på ældrepædagogikken er det demokratiske per-

spektiv, og at det ligger i forlængelse af det, de in-

ternationale organisationer vil. Men han gør samti-

dig opmærksom på, at der følger et ansvar med de

berettigede krav om, at samfundet tilbyder mulighe-

den for en meningsfuld og personligt udviklende al-

derdom, så de ældre kan fortsætte som aktive sam-

fundsborgere:

»Vi veluddannede mennesker, der bliver gamle

nu, har levet et liv, hvor vi har været i stand til at de-

finere vores hverdag i væsentligt omfang. Vi har

været politisk engagerede på en helt anden måde

end tidligere generationer – og tilsyneladende også

den kommende – så vi bliver i stand til at sætte os

igennem politisk. Vi kender systemerne og mekanis-

merne, og hvordan vi skal påvirke dem. Derfor bliver

det en af de vigtigste opgaver for min generation at

overveje, hvordan vi kan bevare solidariteten mel-

lem generationerne. Vi skal lære at være diplomati-

ske og ydmyge og solidariske. Hvis vi ikke tænker os

om som generation og bliver ved med at kræve ind,

så vil vi skabe store konflikter mellem generatio-

nerne. Det kan samfundet ikke holde til«, siger han.

»Man kan sige, at ældrepædagogikken og demo-

kratiforståelsen er bundet tæt sammen: Hvis vi ikke

kan finde ud af at skabe den generationssolidaritet,

så er der virkelig behov for at gå i skole. Vi er den

første generation, der har kunnet tillade sig at gøre,

som det passer os. Fordi de økonomiske vilkår har

været, som de har været. Vi har kunnet ophobe for-

muer. Hvis vi så samtidig forlanger, at vi som gamle

skal modtage de samme ydelser, som vi altid har

gjort, så revner samfundet med et brag. Derfor må vi

acceptere, at vi må leve i større omfang for vores

egne penge og ikke for andres.«

»Et generationsopgør vil påvirke vores ældresyn.

Det traditionelle ældresyn er negativt, og nu kan vi ri-

sikere et nyt negativt ældresyn begrundet i konflik-

ten mellem generationerne, og det er jo ikke me-

ningen. De nye ældre er livskraftige, de har bedre

uddannelser, og der bliver flere og flere af dem. Det

skal helst bruges til noget positivt«, siger Kurt Wis-

sendorf Møller. y

Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Kurt Wissendorf Møller 

er leder af DIGEC® – Danish Institute of Geronto

Education and Care. Han er forfatter til bøgerne 

’Den moderne alderdom’ (1996), ’Ældrepædagogik –

et postindustrielt design’ (2000) og ’Pædagogik og 

udviklingshæmmede ældre’ (2001).

Det bliver en af de vigtigste opgaver
for min generation at overveje,
hvordan vi kan bevare solidariteten
mellem generationerne.
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»Vi mangler jer. I er det grå guld«, lyder det fra po-

litikere og økonomer. »Nå, hvorhenne«, spørger ef-

terkrigsbørnene sig selv. De synes ikke, de kan

mærke, at arbejdsgiveren trækker særlig hårdt i

dem. Dagens seniorer, som de kaldes, er efter-

hånden godt trætte af at høre på lovprisninger, der

harmonerer dårligt med mere eller mindre direkte

fyringer af dem eller deres jævnaldrende. De kan

godt selv finde døren, og det kommer til at koste

næste generation dyrt. Den store kollektive senior-

forførelse udspiller sig i disse år for øjnene af ar-

bejdsgivere, politikere og kommende generationer

af ældre. Om 10 år kan over 100.000 flere end i dag

stille sig op i efterlønskøen. Og om 20 år ser forde-

lingen mellem unge og ældre endnu skævere ud.

Tidligere tilbagetrækning 

Den såkaldte ældrepukkel handler om det grund-

læggende skift i alderssammensætningen i de kom-

mende år. Problemet er, at hvis den kollektive opfat-

telse af ’halvtreds, fed og færdig’ får lov til at blive

god tone, ser det trist ud for velfærdssamfundet om

blot 10 -15 år. 

»Hvis ikke der sættes en holdningsændring i gang

tidligt, skal den offentlige sektor ansætte halvdelen

af en ungdomsårgang for blot at opretholde dagens

serviceniveau«, vurderer professor Peder J. Pedersen

fra Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet. 

Han mener, at man lige nu har en meget destruktiv

diskussion kørende. 

»De 50-årige er forbitrede over, at politikere og

økonomer i kor råber, at der mangler arbejdskraft og

efterlønnen skal fjernes eller mindskes. Samtidig op-

lever de ældre, at de er dømt ude af arbejdsmarke-

det, og det giver en traumatisk oplevelse«, siger Pe-

der J. Pedersen. Han peger på, at problemet ikke er

synligt endnu. Men det bliver det inden for de næste

årtier.

»For blot 7-8 år siden skulle man forklare sig, hvis

man ville gå af som 57-årig. I dag skal man forklare

sig, hvis man vil blive på arbejdsmarkedet, når man

er fyldt 62«, siger Peder J. Pedersen. Han vil gerne

have sat skub i en holdningsændring. 

Peder J. Pedersen har sammen med tidligere vis-

mand Nina Smith undersøgt, om politiske indgreb

har en betydning for folks tilbagetrækningsalder.

Han er ikke i tvivl om, at en økonomisk gulerod har

en kolossal effekt. De to professorer undersøgte i

1994 og i 1996, hvornår folk over 40 år selv regnede

med, at de ville trække sig tilbage fra arbejdsmarke-

det. I den mellemliggende periode indførte regerin-

gen et tilbud om overgangsydelse, så mennesker

over 50 år kunne forlade arbejdsmarkedet, hvis de

længe havde været arbejdsløse. Ordningens tilste-

deværelse i perioden kunne i de to professorers un-

dersøgelse sige noget om, hvor meget folk lader sig

styre af økonomiske incitamenter. Gruppen, som

valgte overgangsydelsen, gik i gennemsnit fem år

tidligere på pension, end de havde angivet blot to år

tidligere. 

»Åbner man en dør, kommer folk ud af den;

spørgsmålet er, om det modsatte også er tilfældet«,

siger Peder J. Pedersen. 

Trækker blodige spor

Beskæftigelsesministeriets første analyser fra maj

2002 af efterlønsreformens effekt viser, at økono-

misk straf også virker. Man kan godt trække døren til

og dermed få færre til at løbe ud af den, således som

Nyrup, Lykketoft og Jelved udtænkte. Problemet er

blot, at det var lettere at få folk at løbe den anden

vej. I forhold til de kommende store ældreårgange

hjælper reformen kun lidt. Men nu står døren, hvor

den står. En af venstres chefideologer Bertel Haarder

har påstået, at efterlønnen har trukket et blodigt

spor gennem dansk politik, og derfor er al politisk

handlekraft i forhold til at turde dreje på efterløns-

hanerne sat i bero. 

Peder J. Pedersen mener, at politikerne allerede

nu skal melde ud til folk under 40, at de ikke kan

regne med at sætte autopiloten til, når de bliver 60

og gå på efterløn og pension i de følgende 20-30 år.

Arbejdet skal være attraktivt

Seniorforsker Jesper Wégens fra den uafhængige in-

stitution Gerontologisk Institut i Gentofte har forsket

i ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Han er

ikke enig med Peder J. Pedersen. Jesper Wégens me-

ner, at efterlønnen har betydet, at arbejdsgivere, der

tror, at de kan parkere ældre i et kedeligt rutinejob,

må tro om igen.

»Dansk Arbejdsgiverforening siger, at de ikke kan

tiltrække den nødvendige arbejdskraft, da de ikke

kan konkurrere med den populære efterlønsord-

ning. Men det er i virkeligheden en fordel, at alter-

nativet er så godt, fordi det tvinger arbejdsgiverne 

til at skabe attraktive arbejdspladser«, siger Jesper

Wégens. 

Han sammenligner situationen med tresserne,

hvor dagpengesatsen blev sat op. 

»Dengang fik man skåret de værste job væk, og

det kan vi stadig glæde os over i dag«, mener han.

Politikerne skal dog ikke tage skridtet fuldt ud og

give økonomisk støtte til ældre, der bliver længere

på arbejdsmarkedet. Her sætter Jesper Wégens

grænsen. Han mener ikke, at en økonomisk hånds-

rækning til virksomheder, der holder på ældre med-

arbejdere, er vejen frem: 

»Det er både ydmygende, unødvendigt og et helt

forkert signal«, siger han. I stedet peger han på, at

man skal gøre op med myterne omkring de ældre på

arbejdsmarkedet. 

Myterne florerer

For når det gælder holdningen til ældre, så trives 

myterne i bedste velgående. Jesper Wégens har i bo-

gen ’Seniorernes indtog – eller udtog?’ undersøgt de

dilemmaer og myter, som den ældre del af arbejds-

styrken møder.

»Det forekommer fuldstændig problemløst for de >
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Det grå guld smuldrer. Virksomhederne magter ikke at fastholde de ældre medarbejdere – og politikerne tør ikke tvinge dem.

Hvis udviklingen i ældrepuklen fortsætter de kommende år, vil det få alvorlige konsekvenser for velfærdsstatens serviceniveau.

Asterisk har talt med en række forskere om forklaringen på seniorernes tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Når David Bunnage med speciale i ældre og arbejdsmarkedet mødte
sine kolleger på gangene på SFI, var det ikke sjældent, at de spurgte,
om ikke han ville gennemlæse deres seneste artikel til et engelskspro-
get tidsskrift. Det ville David Bunnage altid gerne, men efterhånden
greb arbejdet om sig. Med en lang forskerkarriere bag sig gav engelsk-
fødte David Bunnage kollegerne både faglig og sproglig feedback på
deres arbejder. 

»Jeg ved ikke, om jeg er langsom, men jeg kan godt bruge tre dage
på at rette en tekst på 40 sider«, siger David Bunnage.

I stedet for at drosle ned over for kollegerne tog David Bunnage som
62-årig spørgsmålet op til sin årlige udviklingssamtale Han sagde til
sin chef, at han syntes, at for mange af instituttets engelsksprogede

artikler ikke havde et godt nok sprogligt niveau og tilbød derfor, at han
som en del af sit arbejde afsatte tid til at hjælpe kollegerne. På den
måde var David Bunnage medforfatter til sin egen seniorpolitik. Resul-
tatet blev, at seniorforskeren måtte udskyde sit eget forskningsprojekt
med et halv år, til gengæld skulle han så bruge en fjerdedel af sin 
tid på at hjælpe kollegerne. I stedet for at få stress over den ekstra 
arbejdspukkel, som gennemlæsningerne udgjorde, blev der lavet en
løsning som både instituttet, David Bunnage og hans kolleger var
glade for. David Bunnage er i dag 65 år, og har netop forladt SFI. 
Han deler ikke bekymringen for den store ældrepukkel. Han begyndte
i 1954 selv sit arbejdsliv som lærling i England og mener nu, at han 
efter 45 år har aftjent sin værnepligt i arbejdsstyrken. 

En tidligere seniorforsker fra SFI sørgede for sin egen seniorordning: 
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fleste at tale med to tunger, når de omtaler de ældre.

Man kan for eksempelvis nemt sige, at ældre kolle-

ger ofte er syge, selvom man ikke lige kan nævne 

nogen, der er det«, siger Jesper Wégens, som mener,

at specielt to myter har vundet gehør. Den ene er

myten om, at ældre ikke præsterer en lige så god 

arbejdsindsats som unge. Det er noget sludder, me-

ner Jesper Wégens. De ældre besidder blot andre

kvaliteter, som arbejdspladsen har mindst ligeså me-

get brug for. Den anden myte er, at de ældre ikke bli-

ver så længe på jobbet. I virkeligheden forholder det

sig oftest omvendt. 

»Du kan få de fleste personalechefer til at sige, 

at deres medarbejdere over 50 år bliver mindst ti år

på arbejdspladsen. De ved det godt alle sammen,

men alligevel ansætter de kun unge«, siger Jesper

Wégens. 

Virksomhederne tænker kortsigtet

De danske virksomheder og offentlige arbejdsplad-

ser manøvrerer i øjeblikket ofte udfra en meget

snæver og kortsigtet logik, mener Jesper Wégens. De

skal helst have medarbejderne spredt aldersmæs-

sigt, og derfor er det ifølge Jesper Wégens en dårlig

løsning at skille sig helt af med en aldersgruppe, for

så blot at ansætte et nyt kuld på samme alder. Pro-

blemet er, at på langt sigt bliver de unge en knap res-

source, og til den tid er arbejdspladserne ikke gearet

til at fastholde de ældre medarbejdere. Den situa-

tion kommer til at koste både virksomhederne og

samfundsøkonomien dyrt. Derfor har regeringen

netop styrket en konsulentordning, som gratis til-

byder arbejdspladser rådgivning i forbindelse med

ansættelse og fastholdelse af seniorer. Arbejds-

giveren skal tage fat om nældens rod og spørge sine

ældre ansatte, hvad de gerne vil have ud af deres

sidste tid på arbejdsmarkedet. Fokus er, at arbejds-

givere tør føre ærlige samtaler med den ældre, me-

ner Jesper Wégens. 

»Man kan godt være bekendt at pege på svage

punkter hos den ansatte. Hvis man ved, hvor skoen

trykker, kan man lettere gøre noget ved det«, siger

han. Han mener, at seniormedarbejdere besidder

nogle kvaliteter, som arbejdsgiverne blot skal have

øjnene op for. 

»Hvis du sætter en erfaren medarbejder til at lave

det samme, som han gjorde for 30 år siden, er det

som at sætte en cirkushest til at trække en ølvogn«,

siger Jesper Wégens.

Plejehjemmet Euroly

Problemet med ældrepuklen rammer for tiden alle

industrilande med større eller mindre styrke. Tysk-

land ligger i førerfeltet med den største andel af æl-

dre. Her er hver fjerde borger over eller omkring pen-

sionsalderen. Professor i Social Policy Alan Walker fra

Sheffield University er rådgiver for FNs ældrepro-

gram og var leder af Europa Kommissionens under-

søgelse af ældres tilbagetrækning. I publikationen

’Managing an Ageing Workforce’ fremlægger han en

række ’good practices’ for, hvordan man kan fast-

holde de ældre på arbejdsmarkedet. 

På et fransk sygehus har man fastholdt en stor an-

del af de ældre sygeplejersker ved at tilbyde dem

knapt så nedslidende arbejdsforhold. Eksempelvis

skulle plejere, som var oppe i årene, indskrive pati-

enter, tale med pårørende og organisere sygetrans-

port. I England har en byggemarkedskæde haft stor

succes med at ansætte nedslidte håndværkere. De

tidligere murere, tømrere og smede gik nu rundt på

de store byggemarkeder og gav kunderne råd og vej-

ledning.

Veluddannede bliver længere

Selv om der i Danmark er en klar tendens til, at se-

niorer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en 

tidligere alder, tegner der sig også et andet billede. 

I undersøgelsen ’De unge ældre i år 2010’ fra Social-

forskningsinstituttet er konklusionen, at yngre ældre,

altså personer omkring 50 år, gerne vil arbejde læn-

gere. Det skyldes, at de har en højere uddannelse, og

uddannelse har ifølge undersøgelsen afgørende ind-

flydelse på, hvor længe man bliver på arbejdsmarke-

det. 

»De veluddannede betragter jobbet som en es-

sentiel del af tilværelsen, og derfor vil de hele tiden

have udfordringer i jobbet – også når de bliver 

ældre«, siger Jesper Wégens. 

Men de veluddannede stiller krav til deres job-

situation. Også i de sidste år på jobmarkedet vil de

have en høj grad af selvstændighed, og det stiller

krav til virksomhederne.

Jesper Wégens mener, at de ældre selv hele tiden

skal være opmærksomme på deres jobsituation.

Ikke om de kan klare arbejdet i dag, men om de kan

klare det i morgen. De ældre kan eksempelvis selv

pege på, hvordan de kan være til gavn for arbejds-

pladsen. Veluddannede ældre udgør i kraft af deres

speciale en koncentration af viden på et område.

Problemet kan være, hvis hans eller hendes speciale

taber interesse, så kan det være svært at sadle om,

mener Jesper Wégens. y
Lotte Hansen

Asterisk@dpu.dk

>

Professor Peder J. Pedersen,

Økonomisk Institut

Aarhus Universitet

Jesper Wégens

Seniorforsker

Gerontologisk Institut

Døren kan ikke lukkes igen

På lang sigt bliver de unge en knap 
ressource, og til den tid er arbejds-
pladserne ikke gearet til at fastholde 
de ældre medarbejdere.
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www.dpu.dk/uddannelser

Informationsmøder om masteruddannelserne:
5. maj kl. 19.30
Danmarks Pædagogiske Universitet, Caféen i Aulaen
Emdrupvej 101, 2400 København NV.

6. maj kl. 19.30
Århus Universitet, bygn. 467, lokale 116
Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Århus C.

Informationsmøder om kandidatuddannelserne
12. maj kl. 16
Danmarks Pædagogiske Universitet, Festsalen
Emdrupvej 101, 2400 København NV.

14. maj kl. 17
Århus Universitet, bygn. 253, aud.1
Bartholins Alle, 8000 Århus C.

Du kan også kontakte:
Studiekontoret for åben uddannelse:
T: 8888 9620, E: studiekontoret@dpu.dk
Studiekontoret for kandidatuddannelserne:
T: 8888 9600, E: studiekontoret@dpu.dk

Du kan læse mere om uddannelserne på internettet:
www.dpu.dk/uddannelser
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For samfundet og de ældre ligner det umiddelbart

den ideelle opgavefordeling. De offentligt ansatte

hjemmehjælpere klarer alt det praktiske med indkøb,

rengøring og vask, mens en hær af besøgsvenner fri-

villigt rykker ud for at tale med de ældre og bryde fø-

lelsen af forladthed. 

»Virkeligheden er en anden end idealbilledet. Be-

søgsvenner er i modsætning til hjemmehjælp ikke et

tilbud, som ældre har krav på, og det skaber et ulige

forhold mellem den ensomme ældre og vennen. Der

er heller ikke besøgsvenner nok, og tendensen er, at

det kun er de stærkeste af de svage ældre, der får en

besøgsven«, siger adjunkt, ph.d. Anders la Cour. Han

har i sin ph.d.-afhandling »Frivillighedens pris« ikke

alene givet eksempler på besøgsforhold. Han har

også kastet et kritisk lys over de begrænsninger, de

frivillige besøgstjenester har – i sammenligning med

den traditionelle hjemmehjælp – når ældres ensom-

hed skal afhjælpes.

»Langt de fleste ældre med en besøgsven modta-

ger allerede hjemmehjælp. Og det er også en af årsa-

gerne til, at besøgstjenesterne er omgivet af en posi-

tiv retorik. Tænk bare – ikke alene tilbyder vi de ældre

hjemmehjælp. De får oven i også mulighed for at få

en besøgsven. Det er et plus-sums-billede. Men virke-

ligheden er, at man ikke ved særligt meget om, hvad

besøgsforholdene er udtryk for. Min erfaring og idé er,

at de frivillige besøgsforhold er udtryk for en meget ri-

sikofyldt kommunikation, hvor selve idéen om at man

skal være venner, betyder, at kravene til nærvær og in-

timitet i kommunikationen mellem besøgsmodtager

og besøgsven er meget høj. Hvis kravene ikke indfries,

står besøgsvennen stærkest. Besøgsvennen kan nem-

mere sige fra uden at lide nederlag. Det kan besøgs-

modtageren ikke. Hvis den ensomme ældre siger fra,

mistes den sociale kontakt.«

Umenneskelighed

Ifølge Anders la Cour er idéen om en klar arbejdsde-

ling mellem den offentlige hjemmehjælp og det fri-

villige besøgsarbejde fællesgods blandt politikere.

Uanset om det gælder Socialdemokraternes Karen

Jespersen eller De Konservatives socialminister Hen-

riette Kjær, er meldingen den samme: Man kan ikke

forlange, at en hjemmehjælper skal være ven med

den person, der modtager hjælpen. Der skal andre –

frivillige – personer til. 

»Jeg er uenig. Det er umenneskeligt at gøre hjem-

mehjælp til en steril opgave, der betyder, at en hjem-

mehjælper skal komme i det samme hjem i 10 år

uden at få et venskabsforhold til beboeren. Du kan

ikke hjælpe uden, at du også yder social omsorg. Det

ene eksisterer ikke uden det andet«, siger Anders la

Cour og forklarer videre, hvordan den nuværende 

situation ikke desto mindre skaber tilfredshed

blandt de frivillige organisationer: 

»Politikerne har tilbudt de frivillige organisationer

en klar identitet ved at frasige sig ansvaret for den so-

ciale omsorgsopgave. Til de frivillige organisationer

har de sagt: ‘Det her er I gode til’. Og de frivillige or-

ganisationer har klappet i hænderne og sagt: ‘Hurra,

det er lige præcis det, vi er gode til. Det er det, vi kan.

Det kan I andre ikke.’ Det giver de frivillige organisa-

tioner en vis glæde at få en klar identitet. Problemet

er blot, at disse organisationer ikke kan løfte opga-

ven, og dermed bliver de involveret i et omsorgs-

svigt.«

Anders la Cour peger blandt andet på, at besøgs-

tjenesterne ikke har ressourcer til at imødekomme

efterspørgslen efter besøgsvenner. For eksempel

mangler alle besøgstjenester i København besøgs-

venner, og derfor gør organisationerne ikke reklame

for eksistensen af besøgsvennerne, da de ikke vil

skabe forventninger, de ikke kan indfri.

Ensomhed er en politisk beslutning

En undersøgelse af Amterne og Kommunernes

Forskningsinstitut fra 1999 viser, at kun 20 procent 

af hjemmehjælperne af og til tager sig tid til at 

være kontaktorienterede, til at snakke med ældre.

40 procent af hjemmehjælperne er selskabelige, 

det vil sige, at de taler med de ældre om for eksem-

pel tv og radio. Og kun 12 procent lægger vægt på 

at kende deres klienters livshistorie. Ifølge Anders 

la Cour er tallene udtryk for, at det er blevet vanske-

ligt for den moderne hjemmehjælp at afsætte tid 

til socialomsorg og tale med de ældre, når de ar-

bejdstekniske og målbare ydelser som hårvask og

opvask skal nås. 

»De sidste 20 års udvikling på hjemmehjælps-

området viser, at man fra politisk side har nedpriori-

teret tiden til en tår kaffe og en snak, og det er endt

med, at den sociale omsorg i praksis stort set er de-

fineret ud af hjemmehjælpen. I takt med at hjem-

mehjælpen er blevet bureaukratiseret og standar-

diseret til det perfide, er en lang række ældre

mennesker blevet ensomme. Før fik de dækket noget

af deres behov for social kontakt af en hjemmehjæl-

per, der havde tid til at snakke med dem«, siger

Anders la Cour.

Ifølge ham er vi vidne til en situation, hvor politi-

kerne forherliger det frivillige sociale arbejde. I bo-

gen ’Opgør med den ny fattigdom’ skrev den da-

værende socialminister Karen Jespersen i 1999

således, at den offentlige hjemmehjælp slet ikke kan

afhjælpe ensomhed blandt ældre.

»På den måde foretager hun en social eksorcisme

af den sociale omsorg fra hjemmehjælpen, og sam-

tidig får hun peget på, at det er frivillige venner 

og personlige netværk, der skal tage sig af omsorgs-

delen. Lige så snart social omsorg er gjort til 

en særegen ydelse, så kan vi også kategorisere 

den gruppe, der skal levere denne ydelse. De en-

somme ældre er en ny kategori i betydningen en

mere fremtrædende kategori, og den træder kun

markant frem, fordi vi har defineret den sociale om-

sorg som en særlig ydelse. Ensomhedsproblemet

opstår, når man fra politisk hold har held med ´hvor-

dan yder vi hjælp uden også at yde omsorg-eksperi-

mentet´. >
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Historien om hjemmehjælpen

Hjemmehjælpens historie begynder med indførelsen af husmoder-
afløseren i 1949. Husmoderafløseren kunne næsten påtage sig alle
opgaver i hjemmet. Der var ingen på forhånd definerede forvent-
ninger til arbejdet. Arbejdet er alene defineret ved et bestemt tids-
rum. 

I 1970’erne bliver husmoderrollen langsomt fortrængt til fordel
for en omsorgsprofessionalisme. Hjemmehjælperens rolle bliver
defineret som en professionel rolle, der skal motivere og igang-
sætte den ældre. Rollen er socialpsykologisk bestemt. I en af Soci-
alministeriets vejledninger bliver det i 1981 understreget, at hjem-
mehjælperen har en vigtig mentalhygiejnisk funktion som hjælper
af den ældre.

I 1990’erne får hjemmehjælperen en ny og tredje rolle, der kan 

karakteriseres som den arbejdsteknisk orienterede hjemmehjælp. 
Arbejdet i hjemmet betragtes som en servicefunktion, hvor det dre-
jer sig om arbejdet er udført godt og tilfredsstillende. Brugen af af-
taleskemaer retter hjemmehjælperens opmærksomheden mod en
række præcist definerede og standardiserede ydelser, der skal ud-
føres så tilfredsstillende som muligt. Opgaverne bliver afgrænset til
den personlige hygiejne og pleje på bekostning af praktisk bistand
og den sociale omsorg.

I år 2000 kom et forslag til lov om ændring af lov om social ser-
vice med en idé om en fleksibel hjemmehjælp, der som navnet si-
ger skal have mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse og
udførelse af hjemmehjælpen. Lovforslaget var en reaktion på en
kritik af den for standardiserede hjemmehjælp. 

Der er bred politisk enighed om, at frivillige besøgsvenner er et glimrende tilbud til ensomme ældre, der trænger til at 

tale med et andet menneske. Men besøgstjenester har store begrænsninger og kan ikke erstatte hjemmehjælpere. 

Frivilligheden skaber nemlig et ulige forhold, fordi de ældre ikke har samme rettigheder som over for en hjemmehjælper,

advarer adjunkt, ph.d. Anders la Cour fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi fra Handelshøjskolen i København.

Kilde: »Frivillighedens pris« af Anders la Cour. Købehavns Universitet, Sociologisk Institut, København 2002.
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Adjunkt, ph.d. Anders la Cour,

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

Handelshøjskolen i København

18 Frivillighedens pris

For sølle til at få hjælp

Anders la Cour fortæller, at lederne af besøgstjene-

sterne gør et stort stykke arbejde for at match-make

den ensomme ældre med en besøgsven. Det sker

ikke efter objektive kriterier, men ud fra personligt

skøn, og konsekvensen er, at de ældre, som bliver

vurderet som for sølle i al deres ensomhed, ikke får

tildelt en besøgsven. 

»For eksempel kan den ældre person være for

sølle ved at lugte eller ved at blive defineret som for

sur og mærkelig. Jeg har kaldt det eksklusionens pri-

vatisering. Hermed mener jeg, at dem som kan få

hjælp, og dem der ikke kan, bliver defineret ud fra

besøgsledernes personlige skøn, og ikke ud fra et

rettighedsmæssigt synspunkt.« Anders la Cour me-

ner, at den nye organisering af velfærdsindsatsen be-

tyder, at især gruppen af svage, ensomme ældre ikke

kan få hjælp hverken i det offentlige system eller hos

de frivillige organisationer. 

»De kan ikke få hjælp hos det offentlige, fordi

kommunerne ikke længere visiterer til social om-

sorg. Og de kan ikke heller ikke få den hos de frivil-

lige besøgstjenester, da de som typer simpelthen er

upassende som besøgsmodtagere. De frivillige be-

søgstjenester omfatter kun de stærkeste af de svage

ældre«, siger Anders la Cour.

Succesfuld retorik om usikker hjælp

Han fortæller, at en af grundene til, at han går mere

ind for den traditionelle hjemmehjælp med tid til so-

cial omsorg end arbejdsdelingen mellem hjemme-

hjælp og besøgsven er, at det sociale forhold ikke

bryder sammen, selv om den ældre person ikke bil-

liger den konkrete hjemmehjælpers selskab. 

»Den ældre kan jo ringe og klage over sin hjem-

mehjælp og rent faktisk få en anden hjemmehjælp.

Hjemmehjælpen er rettighedsbaseret. Det er det fri-

villige arbejde ikke«, forklarer Anders la Cour. Men

samtidig peger han på, at det er vanskeligt at skabe

ørenlyd for utilstrækkelighederne ved det frivillige

arbejde: 

»Går man tæt på, hvad der egentlig sker i be-

søgstjenesterne, sker der så meget forskelligt, så me-

get godt og skidt, så idéen om en samlet og dæk-

kende indsats baseret på en klar arbejdsdeling

mellem det offentlige og de frivillige er en illusion.

Så på sin vis er besøgstjenesterne en eklatant fiasko.

Men fordi man har held til at sælge budskabet, så le-

ver den naive idé om at befri den offentlige hjem-

mehjælp for omsorgen i bedste velgående, selv om

de frivillige besøgstjenester ikke magter den opgave,

de er blevet tildelt.« y

Claus Holm

clho@dpu.dk

Besøgsvennerne

I Danmark er der 14.000 besøgsvenner organiseret

alene i tre store landsdækkende besøgstjenester, i

Dansk Røde Kors, i De Samvirkende Menighedsplejer

og i Ældre Sagen. Formålet med besøgstjenesterne er

at skabe varige besøgsforhold mellem frivillige be-

søgsvenner og ensomme mennesker, der har behov

for personlig kontakt.

Kilde: ‘Frivillighedens pris’ af Anders la Cour.

Købehavns Universitet, Sociologisk Institut,

København 2002.

>

Det er umenneskeligt at gøre hjemmehjælp til en steril opgave, der betyder, 
at en hjemmehjælper skal komme i det samme hjem i 10 år uden at få et 
venskabsforhold til beboeren. 
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Foredragsrække

På Danmarks Pædagogiske

Universitet har Forsknings-

enheden i Dansk planlagt en

række åbne foredrags- og

caféarrangementer. De fire

første er allerede løbet af stab-

len, men der er stadig mulig-

hed for at komme med til de

sidste tre:

28. april:

Læsetilegnelse i et  moderne

skriftsamfund (Kjeld Kjert-

mann)

5. maj: 

Børne- og ungdomslitteratur

(Bodil Kampp)

19. maj:

Computerspil og chat i et

læringsperspektiv (Herdis Toft)

Alle foredrag finder sted

klokken 17.15 - 19.00 i lokale

D317. Foredragene varer ca. 

45 min. Efterfølgende vil der

være diskussion og café.

Alle er velkomne

Netværk for 
socialpædagogisk forskning

9. maj vil et nyt netværk se dagens lys. Det vil

ske på en heldagskonference på Danmarks

Pædagogiske Universitet, og netværkets navn

bliver Netværk for socialpædagogisk forskning.

»Vi har inviteret alle institutioner med forskning

inden for det socialpædagogiske felt til at være

med, for et af formålene med netværket er

netop at få overblik over, hvilken forskning der

sker på området« fortæller Inge Bryderup, som

er institutleder på Institut for pædagogisk 

sociologi på DPU og en af initiativtagerne til

netværket.  

Konferencen er første trin i udviklingen af et

nordisk og internationalt netværk med det for-

mål, at forskere i landene gensidigt kan inspi-

rere hinanden og dermed bringe udviklingen

inden for feltet videre. De næste initiativer vil

udspringe af de erfaringer, der bliver høstet og

diskuteret på denne konference.

Initiativet til netværket og konferencen kom-

mer fra DPU’s forskningsenhed for socialpæda-

gogik. Enheden forsker i socialt udsatte børn og

unge og fokuserer på de pædagogiske indsats-

former og interventioner, som foregår i forskel-

lige institutionelle sammenhænge.

Yderligere information om konference og

netværk findes i kalenderen på www.dpu.dk

Subjektivering og
nye identiteter

Dorte Marie Søndergaard er

blevet udnævnt til professor

på Institut for pædagogisk

psykologi. Hendes tiltrædel-

sesforelæsning om subjektive-

ring og nye identiteter vil ud-

forske, hvordan nye identitets-

former skaber muligheder og

begrænsninger i relation til

læringstilbud, handlerum og

selvudfoldelse.

Forelæsningen bliver af-

holdt den 25. april kl. 14-15 i

festsalen, Emdrupvej 101.

Når psykologiske
fænomener måles

Peter Allerup er blevet ud-

nævnt til professor på Institut

for pædagogisk psykologi. I

sin tiltrædelsesforelæsning

»Når psykologiske fænomener

måles – og det sker med nye

mål« vil Peter Allerup behand-

le problematikken om psyko-

logisk testning og statistisk

objektivitet, herunder kritikken

af at statistiske krav kan kom-

me til at dominere fag-

psykologiske prioriteringer.

Forelæsningen bliver af-

holdt den 9. maj kl. 14-15 i

festsalen, Emdrupvej 101.
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1.3 mio. til ’Bæredygtig 
og succesfuld skoleledelse’

En projektgruppe på Danmarks Pædagogiske

Universitet har modtaget et tilskud på 1.3 mio.

kr. af Egmont Fonden til forskningsprojektet

’Bæredygtig og succesfuld skoleledelse’. Der-

med bliver der for første gang lavet en systema-

tisk undersøgelse af sammenhængen mellem

succesfuld skoleledelse og elevernes udbytte af

skolegangen.

Begreber som ’succesfuld’ og ’elevudbytte’ er

helt naturlige i skoletænkningen i for eksempel

den engelsksprogede del af verden, mens be-

greberne er mere problematiske hos os. Det har

man blandt andet kunnet konstatere i forbin-

delse med de store internationale, sammenlig-

nende elevundersøgelser, hvor diskussionen i

Danmark i høj grad har gået på, om disse un-

dersøgelser i det hele taget er i stand til at fange

de væsentligste aspekter af, hvad der foregår i

vores skoler.

Forskningsprojektet vil se på, hvordan man

kan beskrive succesfuld skoleledelsespraksis,

hvordan succesfulde skoleledere kan karakteri-

seres, og hvordan de præger elevernes skole-

gang – især i forhold til elevernes udvikling af al-

sidige, kommunikative kompetencer.

Projektet er tilknyttet det internationale pro-

jekt ’Successful School Leadership, Characteri-

stics and Contexts’ med deltagelse af forsker-

grupper fra England, Canada, Australien, Hong

Kong, Sverige og Norge.

Forskergruppen udgøres af lektor Lejf Moos,

lektor Klaus Kasper Kofod og ekstern lektor Bent

Brandt Jensen – alle fra Forskningsprogram om

Professionalisering og Ledelse ved Danmarks

Pædagogiske Universitet.

Bæredygtig og
succesfuld

skoleledelse

CAFÉ
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Godt 450 år før vores tidsregning begik matematikeren Hippasos en stor fejl.

Han afslørede den regelmæssige trekants proportioner for byens almindelige

borgere i byen Metapontum i det sydlige Italien. Det kom til at koste ham dyrt,

fordi det var en viden, der blev opfattet som en af det pythagoræiske broderskabs

dybeste hemmeligheder. Pythagoræerne er det nærmeste, vi kommer på et

videnskabens samfund i antikken. Inspireret af deres store læremester Pythago-

ras udforskede de verden på helt nye måder gennem matematikkens abstrakte

prismer. De fandt frem til mange af de grundlæggende elementer i den fremspi-

rende geometriske videnskab, men var altså ikke af den opfattelse, at læren om

retvinklede trekanter og pentagoner burde komme almenheden til gode. Som

straf for sin åbenmundethed blev Hippasos lagt levende i en sæk og sænket i

havet af pythagoræerne. 

Op gennem verdenshistorien finder vi talrige eksempler på, at teknologisk

viden holdes hemmelig. I middelalderens håndværker-lav blev viden om alt fra

garvning af skind til optiske linser til brug for malerkunst holdt hemmelige for 

offentligheden. Det var lavenes eksistensberettigelse, at deres specialviden 

netop ikke var alment tilgængelig. Den hemmelige viden skulle overleveres (ofte

rituelt) fra erfarne medlemmer til novicer, der måtte sværge på aldrig at afsløre

hemmeligheden. 

I dag har videnskabens udøvere ligefrem pligt til at formidle deres viden, hvis

de er ansat på et universitet. I den nye danske universitetslov finder vi allerede i

den anden paragraf om universiteters formål følgende formuleringer: ’Universi-

tetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst,

velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kul-

turbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende

samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat’ (Uni-

versitetsloven paragraf 2, stk. 3). Pythagoræerne så den hemmelige viden som

selve kernen i deres sammenhold. I dag skal forskere legitimere deres forskning

ved at bringe den ud i det offentlige rum. Det er en både demokratisk og sund

tanke. Vi har en aldeles rimelig pligt til at bidrage til samfundets udvikling ved at

bringe vores viden i omløb uden for de snævre universitære forskerkredse. Det

rejser imidlertid tre spørgsmål, som vi skal forholde os til:

1) Hvad skal vi formidle?

2) Hvorledes skal vi formidle?

3) Til hvem skal vi formidle?

Det første spørgsmål kunne vi besvare ganske enkelt: Vi skal formidle vores forsk-

ningsresultater. Resultater er udbyttet og virkningen af forskningen. Det er, som

ordets latinske rod ’re-sultare’ antyder, noget der springer tilbage. Desværre har

ordet i dagens fremherskende managementjargon også fået en relativt entydig

karakter af en entitet, der kan måles og vejes. 

Resultater opfattes inden for denne tænkning som viden, der kan håndteres som

guldbarrer. Resultater kan præsenteres, vises frem, ophobes. Vi kan give dem

videre til andre, der kan vende, dreje og vurdere deres værdi. Et resultat er selv

resultatet af et samspil mellem teori, model, empiri og analyse, der frembringer

ny viden. Det kan eksempelvis være viden om hvor mange eller hvor få timer, der

reelt anvendes på danskundervisningen i den danske folkeskole. Eller viden om

hvor mange piger og drenge, der vælger matematik på højniveau. Den slags re-

sultater udgør væsentlige styringsredskaber for samfundsudviklingen og indgår

ofte i den offentlige debat. Forskere kan have svært ved at få afsat denne viden i

medierne, hvis den af en eller anden årsag opfattes som meget perifer. Ellers er

det netop denne type af indsigter, journalisterne efterspørger: hvor mange, hvor

få, hvem? 

Vidensformidlingen bliver vanskeligere, når vi som forskere besvarer hvor-

ledes, hvordan og hvornår spørgsmål. Hvorledes lærer man bedst to-sprogede

børn at læse? Hvornår er det bedst at sætte børn i skole, eller hvordan sætter vi

bedst ind over for skæve rekrutteringssystemer i samfundet? Disse resultater er

sjældent så entydige besvarelser. Alligevel viser medierne også generelt en inter-

esse i at få bragt denne viden ud til en større offentlighed – dog er interessen

størst, når der er tale om konfliktstof. Her genfinder vi interessen for ́ hvem´ – ind-

vandrere versus danskere er pt. et yndet modsætningspar. 

Formidlingen af denne type forskning kan ske via journalister, pressemedde-

lelser, konferencer hvortil man inviterer pressen. Det kræver aktive udadvendte

forskere, der sætter tid af til at skrive pressemeddelelser (evt. i samarbejde med

pressemedarbejdere) og kontakter journalister. Det er et væsentligt stykke infor-

mationsarbejde, som hver enkelt forsker kan lære sig nogle relativt enkle teknik-

ker til at formidle videre til offentligheden. Bliver pressen først opmærksom på

resultaterne, og formår forskeren selv at kunne redegøre for deres offentlige

relevans, vil vejen være banet for en formidling via medierne. 

Det er imidlertid ikke al forskning, der egner sig til denne type formidling.

Resultater kan også have karakter af udviklingen af nye vidensteknologier. 

Vidensteknologi er læren om de tænkeredskaber og analytiske fremgangsmåder,

hvorigennem vi kan ændre menneskers handlinger og omverdensforståelse.

Humanistiske vidensteknologier er en form for resultater, det ikke er så nemt at

måle effekten af. De har proceskarakter og er kundskabstilbud, der kan rykke

menneskers forståelse af deres omgivelser og selv. Som teoretiske analyseværk-

tøjer kan de få en lige så gennemgribende virkning på samfundsudviklingen som

udviklingen af industriteknologi. De kan hjælpe til bedre kommunikation, min-

dre frustration og fremme kreativ tænkning. De er kort sagt livsnødvendige for

samfundsudviklingen. Alligevel har de et næsten usynligt liv i medierne. 

Når de forbliver en hemmelighed for almenheden, skyldes det, at denne form

for resultater ikke er journalisternes livret. For at formidle en vidensteknologi skal

journalisten først sætte sig ind en kompliceret teoretisk viden. Eller rettere; vi hu-

Om vidensformidling, fortællinger og hemmelige
vidensteknologier

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tidskrævende. Derfor skal der sættes tid af til formidling,

så denne opgave meriterer lige som forskningen gør i dag. Det er nødvendigt! Ikke kun for at vi skal opfylde

universitetslovens krav. Det er også nødvendigt, hvis vi vil bryde det hemmelighedskræmmeri, der har været

omkring de mange indsigter, humanistiske forskere har frembragt.
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manistiske forskere skal forsøge at formidle vores vidensteknologier som resul-

tater til journalisterne – og kommer ofte til kort. 

Det vanskelige ved at formidle nye vidensteknologiske indsigter har optaget

mig, siden jeg selv begyndte på et universitetsstudium efter i nogle år at have ar-

bejdet som uddannet journalist. På Journalisthøjskolen lærte vi om at formidle,

og netop forskeren blev ofte holdt frem som skræmmeeksemplet på besværlige

og nærmest håbløse interview-ofre. Og overraskende nok især når de kom fra

humanvidenskaberne. Humanistiske forskere snakkede sort, virkede overlegne

og uinteresserede i en egentlig dialog. De pindehuggede over de småord, jour-

nalisterne satte ind for at lette forståelsen, og fyldte i stedet teksterne med lange

kringlede sætninger og fremmedord. Når journalisterne argumenterede med, at

deres læsere ikke kunne forstå, hvad de sagde, kom forskerne med modargu-

mentet, at det sådan set ikke var læserne, de tænkte på, men deres forskerkol-

leger. Hvis det ikke lige præcis stod i den form, de ønskede, med fagudtryk fra

deres lillebitte verden, ville de blive til grin blandt kollegerne. 

Siden bevægede jeg mig selv over på den anden side af bordet. Også jeg, der

burde have rimelige forudsætninger for at formidle de abstrakte tænkeredskaber

i min forskning ud til en bredere offentlighed, sidder pludselig som forsker og må

med rødmende kinder forklare journalisten, at selv om jeg godt forstår hans øn-

ske om at genfortælle det, jeg lige har sagt, så forvrænger og forfladiger det ́ klare

dansk´ meningen fuldstændigt.

Gennem flere år har jeg arbejdet med at studere læreprocesser i fysikviden-

skabens kulturelle verden og har blandt andet interesseret mig for fysikuddan-

nelse og forskerbiografier. I den forbindelse er jeg blevet overrasket over, at fysi-

kere tilsyneladende har lettere ved at formidle viden om kvarker og kvanter, end

vi har ved at formidle pædagogiske landevindinger i medierne. I et temanummer

om humanistisk forskningsformidling i Magasinet Humaniora (september 2002),

siger en journalist det lige ud: »Det er min erfaring, at humanistisk forskning ikke

er så egnet til formidling i dagspressen som for eksempel naturvidenskaben – i

hvert fald ikke i forhold til de traditionelle nyhedskriterier. For det første beskæf-

tiger humaniora sig tit med meget abstrakte genstande, f.eks. en teksts mening

(..) Et andet problem er, at man ikke kan slå to streger under et humanistisk

forskningsresultat«. 

Vi har altså et formidlingsproblem. Når vores forskning ikke lader sig indfange

som ’guldbarre’-resultater, men tværtimod er vidensteknologier, er det allersvæ-

rest. Det betyder ikke, at vi så skal opgive at informere offentligheden om de dele

af vores forskning, der er vanskelige at formidle. Tværtimod stiller det større krav

til at vi tænker formidling på nye måder. Både når det gælder formidling af re-

sultater af store kvantitative undersøgelser eller udviklingen af nye videnstekno-

logier, skal vi gennemtænke, hvem vi henvender os til, hvorfor og målgruppens

forudsætninger for at forstå det, vi ønsker at formidle. Viden er ikke kontekstfrie

resultater, der kan forstås af hvem som helst hvor som helst. Derfor er det vigtigt,

at vi lærer at blive gode formidlere. Her kan vi efter min opfattelse hente ny 

inspiration et sted, der måske ikke umiddelbart forekommer indlysende – hos 

fysikerne. 

De fysikere, jeg har haft som forskningsobjekter gennem seks-syv år, har fun-

det interessante nye formidlingsveje, der i høj grad appellerer til journalisterne

og gør fysik forståelig for offentligheden. I stedet for eksempelvis at gå i tekniske

detaljer over formidlingen af, hvorledes bits I og O kan eksistere simultant i en

kvancomputer, beskriver de forskningen gennem science fiction metaforer. Tv-se-

rier som Star Trek kan levere en strøm af nyttige ’oversættelser’ – eksempelvis

begrebet teleportation, der dækker over nye forsøg inden for kvanteoptikken.

Selvom forskningen reelt går på ud at flytte lysstråler ganske få centimeter væk

fra et udgangspunkt, så præsenteres forskningen som vejen mod forskernes 

muligheder for at flytte et menneske fra et rumskib til en planet. Resultater sæt-

tes i et større samfundsmæssigt betydningsfuldt perspektiv. Den konkrete tek-

nologiske viden bag fysikforskningen forbliver en hemmelighed for alle andre

end de fysikere, der forstår teorierne bag kvantemekanikken – men forskningen

formidles på måder, der taler til såvel bevillingshavere og almindelige menne-

skers fremtidsdrømme. Fysikerne giver journalisterne mulighed for at mediere

mellem den stort set uforståelige konkrete teknologi og teori, de anvender, og en

eventyrfortælling, der er velkendt i det offentlige rum. 

Vi kunne i højere grad selv arbejde på, at formidle humanistiske videnstekno-

logier og andre pædagogisk relevante resultater mere direkte til samfundet som

fortællinger, der viser forskningens relevans i en større kontekst – eventuelt i

samarbejde med journalister, forfattere, teaterinstruktører, der lever af at skabe

gode fortællinger. Vi skal lære os at omsætte vores viden ved at ´oversætte´  van-

skeligt tilgængelig forskning gennem nye greb. Måske bør vi lægge forsknings-

formidling ind allerede på uddannelsesniveauet, så de studerende tidligt lærer at

omskabe resultater til fortællinger, der kan nå et bredere publikum.

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tidskrævende. Derfor skal

der sættes tid af til formidling, så denne opgave meriterer lige som forskningen

gør i dag. Det er nødvendigt! Ikke kun for at vi skal opfylde universitetslovens

krav. Det er også nødvendigt, hvis vi vil bryde det hemmelighedskræmmeri, der

har været omkring de mange indsigter, humanistiske forskere har frembragt. 

Vi må tage arven efter Hippasos på os. Forskningsformidling skal respekteres som

en del af forskerhåndværket. Universitetslovens ord bør tages alvorligt ved at vise

almindelige mennesker værdien af en humanistisk forskning, der netop ikke

resulterer i en teknisk specialviden, men i den i sidste ende berører os alle

sammen. y
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Dannelse og refleksivitet

Er dannelse (Bildung) knyttet direkte sammen

med opdragelse og uddannelse, eller er dannelse

snarere et udtryk for en sjælens og personlighedens

forædling?

– Dannelsesbegrebet skal ikke gøres til noget nor-

mativt højtravende. Og det sker, hvis dannelse for-

stås som en sjælens forædling. De subjektive følger

af evnen til dannelse skal ikke overdrives. Det andet

ekstreme synspunkt vil være at undervurdere dan-

nelsesbegrebet. Her reduceres dannelse til et rent

informationsproblem. Begge positioner er proble-

matiske.

I dag er det mere passende at angive to hjælpe-

definitioner: Ganske pragmatisk er dannelse for det

første den kompetente omgang med højkulturer. Og

for det andet er dannelse kultivering af evnen til at

lære. Denne sidste definition er noget mere formel.

Men det fælles for dem er, at de ikke tager afsæt i den

idealistiske filosofi som en byrde eller som et stykke

arvegods. Desuden skal man være varsom, hvis en

tradition påberåber sig en høj normativ fordring.

Har du brug for et dannelsesbegreb, eller er det

blevet forældet? 

– Når jeg tænker over, hvad der sker i skolen, er

det vigtigt at fastholde, at det gælder om at lære at

kunne tage del i og forstå højere former for kultur.

Eleverne skal selvfølgelig lære at beherske dannel-

ses-kanonen, men i dag er højere former for kultur

ved at blive tvunget ud i periferien. Det finder jeg

problematisk, idet der er en tæt sammenhæng mel-

lem højkulturer og dannelse. 

At udvide horisonten og at overskride sig selv

Er dannelsesprocesser traditionsforpligtede proces-

ser, der prøver at højne den humane muligheds-

sans?

– Ja, definitivt. Jeg er ingen kompromisløs kultur-

kritiker; men det er et stort problem i dag, at nutiden
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er så dominerende. Det er vigtigt både at kunne over-

skride samtiden, at kunne forstå fortiden og se ind i

fremtiden. Dannelse er også muligheden for en udvi-

delse af horisonten, der rækker ud over det givne.

Drejer dannelse sig også om selvdannelse?

– Netop. Selvdannelse er at afstemme ens egen

holdning, så man kan komme det andet, de andre

og det nye i møde. Det er meget vigtigt at lære at

kunne bearbejde sin egen holdning. Nutidens indivi-

der synes at være knyttet meget stærkt til deres egne

verdener: Det kan vise sig at blive et problem for de

unge. For selvdannelse skal ikke fikseres på eller i

den egne verden. At kunne se bort fra sig selv er en

vigtig evne. Det moderne menneske står midt i to

udfordringer. Det må evne at udvikle selvdistance og

lære kunsten at kunne skifte perspektiv. 

Hvordan ser du på de stærke tyske dannelses-

fædre? Hegel taler også om nødvendigheden af at

kunne se bort fra det blot private for at realisere det

almene, og Kant taler imod blotte private tilbøjelig-

heder og ønsker, at vi skal udvikle evnen til rationa-

litet og abstraktion?

– Grundfiguren, som du netop har skitseret, er vig-

tig. Hos Kant drejer det sig om et moment af univer-

salisme (at kunne se bort fra den blot egne verden),

og hos Hegel om at kunne yderliggøre sig selv og

lære det fremmede at kende for at komme frem til

sig selv. Disse tanker er højaktuelle. Man går ud af og

over sig selv og vender tilbage til sig selv. Dén figur

må fastholdes. Men Oplysningens pathos må fortol-

kes i en ny kontekst, for i dag er der så at sige oplys-

ning overalt, og ingen ønsker at blive overdynget

med belæringer. En naiv pædagogisk optimisme er

helt forfejlet. Det er ikke enhver, der glæder sig over,

at en ekspert kan lære ham noget. Faktisk eksisterer

denne glæde knapt nok længere. Eksperterne har

ikke længere det samme renommé. Det ved enhver,

der har med undervisning at gøre. Der er ikke læn-

gere tale om, at det såkaldte lægfolk tager taknem-

meligt imod eksperternes gaver, eller om at eleverne

jubler over lærerne.

Er Bildung så uden forbillede eller ledetråd –

’Leitbild’?

Med ’Bild’ i Bildung vil jeg forstå, at man går ud

over sig selv, transcenderer sig selv og vender tilbage

til sig selv. Det drejer sig ikke om forbilleder, men om

en større evne til modtagelighed. At lære at blive i

stand til at optage noget andet i sig end sig selv.

Mere vil jeg ikke sige om et menneskebillede. Det er

interessant, at dannelsestankens bedstefader, Wil-

helm von Humboldt, fastholdt, at dannelsen har en

formel side, og at den ikke blot kan indholdsbe-

stemmes. Dannelse drejer sig ikke mindst om den

egne tilgang til sig selv. 

At lære at vælge på usikre vilkår

For 20 år siden skrev du, at ungdommen i det Mo-

derne er blevet frisat fra tradition og kultur. Du

præsenterede også begrebet identitetsarbejde. Er

det stadigvæk en teoretisk og erfaringspraktisk nød-

vendighed at knytte traditionstab og identitets-

arbejde tæt sammen? Eller holdt denne diagnose

kun for begyndelsen af 80'erne?

– Begrebet traditionstab er lidt for ’heavy’. Der

eksisterer to begreber for tradition. Det ene drejer

sig om det før-moderne, det traditionelle samfund.

Dette begreb er ikke så væsentligt længere. Og så

findes der – hvad socialhistoriske undersøgelser har

vist – også noget, der er blevet selvfølgeligt inden for

industrisamfundet. Det drejer sig egentligt her om

de fleste sammenhænge, hvori man anvender

begrebet tradition: hvordan man fejrer juleaften osv.

Traditionstab er for mig primært at forstå som tab af

højkultur, der også drejer sig om tabet af det kultu-

relt moderne. Når man ellers normalt taler om tradi-

tionstab, lyder det kulturkonservativt. Tradition må i

Den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, gæster Danmark og DPU i maj måned.  I dette telefoninterview advarer han imod

tomme pædagogiske buzz-words, mens han genfortolker dannelsestanken og slår til lyd for, at det moderne menneske må lære 

decentreringens og refleksivitetens vanskelige kunst. 
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menhæng: Det, vi skal dele kollektivt med de andre,

er den indsigt, at vi er forskellige. Samfundet må

vænne sig til pluralisme og til en mangfoldighed af

forskellige livsformer. Og det synes det at have pro-

blemer med; men der er også tale om en vunden fri-

hed. Det fælles projekt kunne være at anerkende

mangfoldigheden snarere end at reagere destruktivt

på denne. Alle de populistiske partier, vi ser, er

egentlig mentale bevægelser, der udtrykker et had

mod pluraliseringen af samfundet. Der findes ikke

længere indholdsmæssige, kollektive værdier – men

man må på et meta-niveau, som man kunne kalde

forfatningspatriotisk, gensidigt kunne forsikre hinan-

den om, at du kan have ret til at være en anden end

mig. Så det handler snarere om at forsvare en fæl-

leshed i forskelligheden end om en lamentering over

en ren atomisering eller om at lancere hjemløse håb

om store, substantielt enige kollektivbevægelser.

Hvilke forventninger har du til, at de enkelte sub-

jekter i samfundet kan lære at håndtere kontingens

og lære at ’cope’ med den evige tilblivelse? Hvordan

styrkes den enkeltes suverænitet?

– Kant har engang sagt, at i frie samfund er det ikke

friheden, der er problemet, som det er i diktaturer,

men dovenskaben. Kant har ret. Det drejer sig om at

lære at ville lære under frie betingelser. Jeg kender

mange unge, der ikke magter eller har lyst til det. De

har ikke den impuls, der kunne muliggøre, at de

kunne finde sig selv og sige: Jeg vil noget. De evner

ikke at se, at de ikke blot er det, de er netop nu; men

at de kunne forandre sig ved at lære noget mere el-

ler noget nyt. Måske kunne de komme til at lære no-

get, de slet ikke vidste eller troede, de kunne lære.

Beredvilligheden til at lære udfordrer bekvemmelig-

heden. Peter Sloterdijk skrev engang de smukke li-

nier: ’Lernen ist Vorfreude auf sich selbst’. Man proji-

cerer sig ud i fremtiden og forestiller sig, at man vil

kunne glæde sig over denne, når man har lært noget.

Sloterdijk har også sagt, at vi lever i en evig, anden

fødsel.

– Suverænitet drejer sig om – som også Nietzsche

skrev – at vi må lære at vokse ud af og over os selv

af egen kraft. Jeg ser her bort fra Nietzsches krigeri-

ske sider. Hvad angår omgangen med usikkerhed og

uoverskuelighed, drejer suverænitet sig også om at

kunne vælge at kunne sige nej, at kunne beslutte sig

– ikke bare om at flyde med, men også om at navi-

gere på et oprørt hav. Udfordringen er tosidet: At

lære at ville lære og at lære at mestre livet midt i

uoverskueligheden. 

Institutionelle strukturer ikke kun af det onde

Eksisterer der strukturelle modsætninger mellem

uddannelsesinstitutionerne og livsformerne? Er der

konflikt mellem system og dannelse, mellem ud-

dannelsessystemer og dannelsesprocesser? 

– Den ældre venstreorienterede tænkning i Vest-

tyskland og Danmark havde en anti-institutionel

nerve, og den fandt jeg egentlig ganske berettiget.

Historisk set stemmer kritikken, da institutionerne er

modelleret efter fængselsvæsenet. Friheden blev

barberet, og skolekritikken fra Nietzsche til Foucault

så dagens lys. Men disse tankeformer muliggør kun

én fortælling. Institutionerne kan også bestemmes

langt mere positivt. I den store forvirring, vi erfarer i

disse år, er institutionel strukturerethed ikke ensbe-

tydende med et fængselsvæsen. Inden for psykoa-

nalysen kan der tales om ’a setting’. Der findes for-

skellige selvfølgeligheder og regler inden for en

institution, som danner forudsætninger for produkti-

vitet og tilregnelighed. Med et eksempel: En kunst-

maler har normalt et ganske ryddeligt atelier, selvom

han laver vilde billeder. I denne setting skabes der

rammer for kunstneriske udfoldelser. Det vil således

være forkert at sige, at en ydre orden nødvendigvis

forhindrer kreativitet. 

dag også forstås som jazz, blues og Kafka. Lidt for-

sigtigt formuleret er højkulturen ikke kongevejen til-

bage til kultur, men det drejer sig om at skabe ad-

gang til denne og helt enkelt om at muliggøre at

mennesker får delagtighed i denne. Ethvert individ

skal have fået tilbudet. Stærkere vil jeg ikke formu-

lere det. Det drejer sig således nærmere om at åbne

for adgangen til højere former for kultur end om at

værne om traditionen. 

Den kulturelle frisættelse har du altid forstået som

en dobbeltbevægelse, som en mulig frihedshorisont

og som et uundslippeligt krav. Kan dette analytiske

greb stadig begribe nutidens verden?

– Den kulturelle frisættelse sker stadigvæk. Men-

nesker fjernes fra de kontekster, de er indlejret i, og

får på den ene side skænket en større valgfrihed,

men samtidig også en større uvished. Det sker også

for unge i dag. De får en mental frihed, der er enorm

sammenlignet med tidligere generationers; men

kontingensen og usikkerheden er også enorm. I

Tyskland ser vi, at mange af nutidens unge udtrykker

et kolossalt behov for stabilitet, hvilket forfærder

mange af de gamle 68'ere. Længslen efter stabilitet

er meget stærk, men det er alt for forenklet at sige,

at de unge er blevet meget konservative. Men sikkert

er det, at vi ser en opvoksende generation, der ikke

blot fryder sig over den vundne frihed. 

Fælleshed i forskellighed

De unge opfatter sig jo heller ikke længere som en

generation med et fælles projekt, men vel snarere

som eksperimenterende, juvenile enkelt-atomer? I

dag er de (vi!) vel blevet gennemindividualiserede.

Nærer eller ser du stadigvæk håb om kollektive ud-

tryksformer?

– I øjeblikket ser det ikke ud som om, der er stærke

kollektive bevægelser, men det er altid svært at sige.

Habermas' tankefigur er interessant i denne sam- >
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Individualiteten må lære at 
decentrere sig selv – og det må
en livsverden eller kultur også
kunne lære. Fællesskaber må
lære at overskride sig selv kom-
munikativt og på andre måder,
også selv om individerne kan
have brug for identitetsmæs-
sige holdepunkter og stabilitet. 23
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Længslen efter stabilitet er meget stærk, men det er alt for 
forenklet at sige, at de unge er blevet meget konservative. 
Men sikkert er det, at vi ser en opvoksende generation, der 
ikke blot fryder sig over den vundne frihed. 
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Din tænkning synes altid at have søgt inspiration

hos Jürgen Habermas. Udfolder dannelsesproces-

serne sig mellem system og livsverden?

– Hos Niklas Luhmann findes et andet begreb om

dannelse. Institutionerne er på den ene side organi-

sation, på den anden side interaktion. Den ældre

Habermas er også blevet læst forkert. Livsverdenen

er blevet fortolket som den sociotop, der skulle for-

svares, og systemerne er blevet fortolket som enty-

digt problematiske og koloniserende. Dannelses-

institutioner må såvel forstås som et net af regler og

som handlingsaflastende. De muliggør, at levende

mennesker mødes ansigt til ansigt på en organiseret

facon. Det lader sig for eksempel ikke gøre, at disse

mulige læreprocesser erstattes af fjernuniversitære

studietiltag. Og selvom Luhmann siger, at menne-

sket lever uden for de sociale systemer, der består af

kommunikation, betyder det ikke, at de sociale sy-

stemer – herunder dannelsesinstitutionerne – er

subjektfrie. Habermas er fortsat en stor inspirations-

kilde for mig. Hans tese om decentrering, modstyk-

ket til egocentrisme, er vigtig. Individualiteten må

lære at decentrere sig selv – og det må en livsverden

eller kultur også kunne lære. Fællesskaber må lære

at overskride sig selv kommunikativt og på andre

måder, også selv om individerne kan have brug for

identitetsmæssige holdepunkter og stabilitet. Hvad

angår den ældre kritiske teori, har jeg nok ikke mere

så megen nærkontakt til den længere. Men det var

meget vigtigt, at Adorno pointerede, at det Moderne

havde en værdi, da de fleste intellektuelle i Tyskland

var kulturpessimister. Imod tristhedens mainstream

viste han, hvorfor det Moderne var et normativt pro-

jekt, selvom han primært så på dets æstetiske po-

tentialiteter. Her har Habermas ret i, at der også gi-

ves et moralsk-moderne og et kognitivt-moderne.

Han udvidede perspektivet. 

Refleksivitet – at tænke er at medtænke

Eksisterer der en modsætning mellem friheden til

refleksivitet og tvangen til refleksivitet? En tese

kunne voves: I dag er refleksivt identitetsarbejde

blevet et ganske almindeligt krav i det moderne

samfundsliv – ikke mindst i arbejdssfæren – og vel

ikke i sig selv noget, der angiver en emancipatorisk

frihedshorisont. Er hovedbegreberne fra ’Ny ung-

dom og usædvanlige læreprocesser’ blevet integre-

ret, nivelleret og banaliseret? 

– Jeg giver dig ret. Refleksivitet er intet kritisk ud-

tryk i sig selv. Men modpolen ville være at trivialisere

begrebet. Men der findes jo også andre alternativer.

Refleksivitet er et almindeligt og hverdagsligt krav til

mennesker i dag – og ikke af den grund et trivielt

krav. Hvis du ønsker at få en stilling i dag, så kræver

arbejdsgiveren, at du endda kan finde på at sige

denne imod, og at du i hvert fald er i stand til at sige

eller gøre noget andet end det forventede. Den, der

blot er konform, får ingen stilling. Refleksivitetsbe-

herskelse er således blevet et arbejdsmarkedskrav,

en helt nødvendig kvalifikation. Med Luhmann ville

man kalde denne ene side for selviagttagelse. Men i

udvidet forstand betyder det at være refleksiv ikke

blot, at individer er refleksive, men også at teorier

må lære at være refleksive. Man bør ikke som pæda-

gog eller lærer sætte de store normative krav på

dagsordenen, men snarere spørge om, hvad pæda-

gogik overhovedet kan ville, hvilket også er et reflek-

sivt og helt nødvendigt spørgsmål. Man skal ikke

indtage et naivt konge-standpunkt, eller et arkime-

disk standpunkt og sige: det og det vil vi gøre med

menneskene, og kun det her skatter vi højt. Derimod

er det uhyre vigtigt, at en teori lærer at kunne be-

skrive sine egne grænser. Det drejer sig om beske-

denhed og ikke som i nogle kredse i 70'erne om

bedrevidenhed. Dengang savnedes refleksivitet.

Den, der siger noget om verden, må også tænke sig

selv med i udsagnet om verden. Kant sagde: at

tænke er at medtænke. Tænkning må ikke have stor-

hedsvanvid, men kende sine egne grænser. Pæda-

gogikken producerer ikke bedre mennesker, men

stiller tilbud til rådighed, og hvad folk får ud af disse,

det véd vi ikke. Hverken professionelle skolefolk el-

ler pædagogiske teoretikere kan eller skal kunne for-

udse eller styre disse mulige erfaringsprocesser.

I dag florerer der mange ’buzz-words’, for eksem-

pel refleksivitet og fleksibilitet. Men er det ikke mu-

ligt at sige, at refleksivitet kan vende sig imod fleksi-

bilitet? Det kan for eksempel vise sig nødvendigt at

sige nej til forandring og fleksible løsninger.

– Fleksibilitetsbegrebet er gået i forfald, det er ble-

vet til et plastik-ord. Det er et frygteligt ord, og det

spiller en stadig større rolle i pædagogiske kredse.

Sammen med andre klichéer som eksempelvis kom-

petence skabes et højglanspoleret sprog. Begrebet

om ’Lifelong-learning’ er også blevet banaliseret.

Man kan knap nok længere anvende ordet. Det er

blevet trivielt. Man bør vare sig for disse ord, måske

endda prøve at undgå dem. 

Du refererer ofte til Niklas Luhmann. Spiller hans

analyser en stadig større rolle for dig i dit teoretiske

arbejde? 

– Ja, som tankevækkende ansporing. Jeg er ikke

systemteoretiker, men jeg mener, at Luhmann har

skabt en række vigtige tankeformer. Jeg siger altid, 

at pædagogikkens ideal ikke skal være det lærevil-

lige og gennemsigtige menneske; eleven, vi kan se

direkte igennem. I stedet for denne gamle 70'er-

drøm om transparens og fiktionen om fundamental

ærlighed og åbenhed, må vi lære pædagogikkens

grænser nøje at kende. Varsomhed er påkrævet. 

Vi må lære at udvise empati og lære ikke at trampe

brutalt ind over andre menneskers grænser.

Gøren er ikke bedre end tænken

Tør du skitsere dit bud på et drømmeuniversitet for

pædagogik og dannelse? Det kunne være spæn-

dende at høre for os her på dette forholdsvis nykon-

stituerede pædagogiske universitet – Danmarks

Pædagogiske Universitet.

– Oh Gott! … Jeg er ikke idealist. I Tyskland er det 

et problem, at den typiske åndsvidenskabelige stil

bliver stadig mere marginaliseret i øjeblikket. Den ef-

tertænksomme undervisning og samtale bliver di-

skrimineret. Den bliver erstattet af instruktionstyper,

hvor der rigtig bliver undervist – ’Unterricht’. Alt, hvad

læreren siger, gøres senere til eksaminationsspørgs-

mål. Der er tale om en teknokratisering iklædt mo-

derne gevandter. Hvis de studerende selv havde

selvdannelsesprojekter, som lærerne kunne følge og

spille ud i forhold til, så ville situationen være ander-

ledes utopisk. De studerende skal ikke sidde passivt

og kigge – og blot bede læreren om at fortælle no-

get. Og læreren skal ikke være et lager for informa-

tioner. Måske kan man uddanne ingeniører eller tek-

niske mennesker på denne facon, men inden for

ånds- og socialvidenskaberne, finder jeg, at tekno-

kratiske undervisningsformer er højest uheldige. Min

drøm drejer sig mere om en holdning til og en re-

>
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spekt for en konversation, der må anerkendes og

geninstalleres som princip for tænksom udveksling. 

Nogle steder har ’gamle’ venstreorienterede haft

heldet med sig og grundlagt moderne reform-uni-

versiteter, som for eksempel RUC i Danmark. Ikke

bare her arbejdes der i projektgrupper, men også

spredt rundt på de gamle universiteter og på Han-

delshøjskolen i København. Mange studerende væl-

ger selv, hvad de vil arbejde med; lærerne ophører

med at være lærere og bliver til vejledere.

– Denne projektarbejdsform kender vi også til i

Tyskland i mindre grad, og det kan være fornuftigt at

arbejde med selvvalgte projekter; men der vil altid

kunne rejses et spørgsmål: Hvad bliver der mon af

tankeformer, kategorier og teorier? Jeg finder pro-

jekt-idéen god, når den ikke fører til en nedvurdering

af abstraktionens kraft, eller hvis den med pathos

fremfører, at gøren er bedre end tænken.

Den nordiske stemthed

Du er æresdoktor i Finland, og mange danske pæ-

dagoger og lærere har læst dine bøger og artikler

igennem de sidste 20 år. Hvordan kan det være, du

er blevet så populær i Norden? Er dine perspektiver

og pædagogiske tænkning i samklang med nordi-

ske former for liv og læring? Måske endda mere her

end i Tyskland – eller for eksempel i Italien ...?

– Her må jeg være forsigtig og prøve på at fore-

tage en selviagttagelse af anden eller tredje orden.

Jeg kan godt lide de nordiske lande, for de er deli-

berative forhandlingssamfund. Og kommunikations-

nettene dér er tættere vævet end her i Tyskland. På

den vis er de nordiske samfund meget modernise-

rede samfund, i den positive forstand af ordet. Da

jeg holdt foredrag i de nordiske lande i 80'erne

mødte jeg ofte to holdninger. Den ene forstod 

Moderne og modernisering som negative begreber

og bød på en meget massiv kulturkritik. Denne ven-

streorienterede position satte lighedstegn mellem

Moderne, kapitalisme og fremmedgørelse. Den an-

den position var klassisk socialdemokratisk eller

konservativ og fastholdt, at alle problemer kan finde

en teknokratisk løsning, byggende på systematisk ra-

tionalisering. Og når man, som jeg, søgte at undgå

begge positioner, samtidig med at jeg havde ambi-

tion om at udarbejde et begreb om positiv og fri-

hedsskabende kulturel modernisering, lykkedes det

måske for mig at ramme noget, som tiden – 1980-

90'erne – kunne genkende og bruge. Måske dan-

nede mine værker resonanskasser for de strømnin-

ger, der ikke ønskede, at de kulturelle frisættelses-

og søgeprocesser, der allerede var i gang, skulle

stagnere.y

Steen Nepper Larsen

Asterisk@dpu.dk

Thomas Ziehe er en af hovedtalerne på konferen-

cen ‘Professional Development and Educational

Change’, der afholdes på Danmarks Pædagogiske

Universitet den 14. maj.

Thomas Ziehe  

(f.1947) er professor i pædagogik ved universitetet i

Hannover. Hans forskningsområde er kulturvidenska-

belig ungdomsforskning, herunder forholdet mellem

kulturelle moderniseringsprocesser og mentalitetsfor-

andringer. Han har foretaget analyser af populærkul-

turens betydning og fokuseret på forandringer i elev-

og lærerroller i uddannelsesinstitutionerne. 

Det er ikke mindst læreprocesser og erfaringsdan-

nelse i de moderne samfund efter 1950'erne, der står

i centrum for de seneste små 30 års forskning, der er

udgået fra Ziehes hånd. Dybt inspireret af kritisk teori

og nyere psykoanalyse har han udviklet en egensin-

dig og sensitiv form for subjektnær socialpsykologi,

der til stadighed formår at inspirere pædagogiske

tænkere og praktikere, ikke mindst herhjemme. Ziehe

nævner selv Jürgen Habermas (f.1929) og Niklas Lu-

hmann (1927-1998) som uomgængelige kilder til den

teoretiske tankevirksomhed.

Ziehes begreber om den kulturelle frisættelse og det

livslange identitetsarbejde synes at være blevet en

ganske almindelig del af det moderne danske pæda-

gogik-vokabularium. De vigtigste af hans 84 publikati-

oner er ’Pubertät und Narzissmus’, Köln 1975 og

’Plädoyer für ungewöhnliches Lernen. Ideen zur Ju-

gendsituation’, Hamburg 1982 ( på dansk: ’Ny ung-

dom og usædvanlige læreprocesser’, Kbh. 1983). På

dansk findes også værket ’Ambivalenser og mangfol-

dighed’, Kbh. 1989 og talrige artikler.

I 1996 blev Ziehe udnævnt til æresdoktor ved univer-

sitetet i Jyväskylä i Finland. 

Pædagogikken producerer ikke
bedre mennesker, men stiller tilbud
til rådighed, og hvad folk får ud af
disse, det véd vi ikke.
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Autenticitet på dagsordenen

Den professionelle lærerperson kræver ikke en særlig personlighed, men at læreren er troværdig og brænder

for et fagligt indhold. Autenticitet er kernen i den professionelle lærerkompetence, mener Per Fibæk Laursen,

nytiltrådt professor ved Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Er personlige forhold og relationer afgørende for

den gode undervisning? Det er et spørgsmål, som

professor Per Fibæk Laursen ofte møder, og som han

har sat sig for at undersøge nærmere. I de senere år

er interessen for ’det personlige’ i arbejdslivet taget

til i styrke, og der stilles i dag større krav til den pro-

fessionelles personlige engagement – ikke mindst

for lærere og andre, der beskæftiger sig med men-

nesker. Ifølge Per Fibæk Laursen er det personlige

aspekt ikke noget nyt inden for lærerprofessionen,

men der er kommet større fokus på lærerpersonlig-

heden. For Per Fibæk Laursen er lærerens personlig-

hed imidlertid knap så afgørende for, om undervis-

ningen er god eller ej, som at læreren er en autentisk

lærer, der brænder for noget og er troværdig. Han

mener, at autenticitet er kernen i den professionelle

lærerkompetence, og at det er en kvalitet, som i sti-

gende grad vil blive efterspurgt i samfundet.

For at komme tættere ind på livet af den profes-

sionelle lærerperson påbegyndte Per Fibæk Laursen

for tre år siden en kombineret interview- og observa-

tionsundersøgelse af 30 folkeskolelærere, der alle

har ry for at have høje personlige kompetencer. Nu er

han i fuld færd med at analysere materialet, som skal

munde ud i en bog med titlen ’Den autentiske lærer’.

Hvad er den autentiske lærer?

»Den autentiske lærer er først og fremmest en

lærer, der har en personlig intention med sin under-

visning, og som ved, hvad vedkommende vil, og som

vil det af gode grunde. Det er karakteristisk for de

lærere, jeg har interviewet i min undersøgelse, at de

vil noget med deres undervisning. De brænder per-

sonligt for at gøre nogle bestemte ting i forhold til

undervisningen.«

Det lyder, som om autenticitet er forbundet med

et personligt engagement?

»Ja, og at man også inkarnerer det engagement. At

det ikke bare er, at man har en personlig intention,

men at man i hele ens måde at være på kropsliggør

den intention.« 

Med personligheden på arbejde

Et fællestræk ved de folkeskolelærere, som Per

Fibæk Laursen har interviewet og observeret, er, at

de alle udstråler en positiv, veloplagt og optimistisk

energi. »Det positive, engagerede syn, de har på de-

res opgave som lærere, er de i stand til at repræsen-

tere med deres person og deres væremåde«, siger

Per Fibæk Laursen, men understreger samtidig, at

den autentiske lærer ikke kræver en særlig lærerper-

sonlighed:

»Det gælder ikke for lærere om at have en be-

stemt personlighed. Det gælder om at undervise i

overensstemmelse med den personlighed, man nu

har. Det er en vigtig forskel. Det er ikke et spørgsmål

om, at man med følelsesmæssige midler prøver at

overbevise eller indfange eleverne. Det er et spørgs-

mål om at finde en måde at undervise på, der virker

ægte i forhold til den personlighed, man nu har.«

Den professionelles personlighed har fået megen

opmærksomhed i debatterne om arbejdsliv i de se-

nere år, hvor begreber som personlige kompetencer,

personligt engagement og entusiasme er blevet flit-

tigt brugt, når talen er faldet på lærerpersonlighe-

den.

Hvorfor er det personlige kommet på dags-

ordenen?

»Jeg tror altid, det personlige har været på dags-

ordenen i virkelighedens verden. Der er faktisk også

folk, der for flere hundrede år tilbage skrev om lærer-

personlighedens betydning. Der er også masser af

lærerportrætter i litteraturen og på film. Så jeg tror

altid, det har været vigtigt i virkelighedens verden.

Der er også en længere forskningshistorie omkring

det, ikke i Danmark, men i USA har der været forsket

i lærerpersonligheden siden begyndelsen af det 20.

århundrede. Men i de senere år er det kommet en

slags opblomstring af interessen. Mange autoriteter

er blevet nedbrudt og relativeret, og når de gør det,

er der større behov for, at de virker personligt over-

bevisende. Det tror jeg er en af forklaringerne på, at

det emne her kommer op«, siger Per Fibæk Laursen.

Fra fyord til forskning

»Jeg ser det som et fremskridt på den måde, at det

er vigtigt, at de ting, der spiller den store rolle i vir-

kelighedens verden, også kommer på dagsordenen i

diskussionerne, i teorien og i forskningen. Jeg ser det

lidt parallelt med disciplinbegrebet: Det har altid

spillet en stor rolle i den praktiske hverdag, det har

altid været et af lærernes største temaer, men det

har i adskillige årtier været fortrængt fra dagsorde-

nen i teorien og er blevet et fyord. Pludselig popper

det op igen. Jeg tror, det er lidt på tilsvarende måde

med lærerpersonen. Den har altid været vigtig, men

man har bare i lang tid ikke rigtig turdet eller villet di-

skutere den«, siger Per Fibæk Laursen. Hans empiri-

ske undersøgelse ’Den autentiske lærer’ er netop et

bidrag til at befrugte en debat om lærerpersonen og

autenticitet:

»Det, jeg håber på at gøre, er at sætte et emne på

dagsordenen, som har været lidt tabuiseret og

trængt ud, for det er faktisk et emne, som vi godt

med rationelle og videnskabelige midler kan for-

holde os til og analysere. Det er en kompetence,

som lærerstuderende og nye lærere kan tilegne sig.

Det er ikke noget mystisk. Det kan læres.«

Hvordan kan det læres?

»Det allerførste er at finde ud af, hvad man vil med

sin lærerfunktion. Det er vigtigt, at man har en pro-

fessionel intention, som man selv har valgt, og som

man personligt står inde for. Det er det afgørende,

men dernæst er det afgørende, at man gør sig nogle

forskellige erfaringer og får prøvet nogle ting af.«

Hvad synes I selv?

Hvis man sætter fokus på lærerpersonen og person-

lige kompetencer, er der så ikke en risiko for, at det

sker på bekostning af faglig viden?

»Nej, det mener jeg bestemt ikke, i hvert fald ikke

hvis man inddrager autenticitetsbegrebet. Man kan

jo ikke være en ægte lærer, hvis ikke man har noget

at formidle; hvis ikke man kommer med noget, man

gerne vil lære eleverne. Jeg har tit tænkt på, at til- >
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Autenticitet på dagsordenen

Den inautentiske lærer Lektor
Blomme lader private motiver

forstyrre undervisningen.

FOTO: SC ANP IX
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>

Professor Per Fibæk Laursen

Institut for curriculumforskning

Danmarks Pædagogiske Universitet

bage i 1970’erne var der mange lærere, der for at

være anti-autoritære lavede eksperimenter af typen,

hvor de kom ind i klasseværelset og satte sig i et

hjørne, og når eleverne spurgte, hvad de skulle lave,

svarede læreren, ’hvad synes I selv’. Det opleves jo

som et brud med hele logikken i undervisning, for

man forventer jo, at læreren er optaget af noget.« 

For Per Fibæk Laursen handler undervisning ikke

om forholdet mellem lærer og elev, men om forhol-

det mellem lærer, elev og indhold.

»Det er afgørende at undervisningen er en trekant

og ikke en tokant«, siger Per Fibæk Laursen og hen-

viser til den didaktiske trekant, hvor lærer, elev og

indhold placeres i hver af trekantens spidser. 

»Når man dykker ned i emnet lærerpersonen og

lærerpersonligheden, får man øje på, hvor vigtigt et

træk ved lærerpersonen det er, at læreren er optaget

af et fag og har noget at formidle. Det kommer også

frem i mine interviews, for så at sige alle lærere si-

ger, det er afgørende, at man som lærer er interes-

seret og engageret i indholdet af undervisningen, og

at man brænder for sine fag. Der er flere af dem, der

bruger den formulering, at ’det er kun den, der

brænder for noget, der kan antænde andre’. Det tror

jeg er meget rigtigt. Jeg deler ikke den frygt for, at

hvis man interesserer sig for lærerpersonen, så er

der en risiko for, at man glemmer, at undervisningen

handler om et fagligt indhold. Man kan ikke være en

autentisk lærer, hvis ikke man har et indhold, man er

optaget af, brænder for og gerne vil videregive til

nogle elever. Der kommer en grad af falskhed eller

inautenticitet ind over den lærer, som ikke rigtig har

noget at undervise i«, siger han.

Ej som Vig og Blomme

For at illustrere, hvad det vil sige at være en inauten-

tisk lærer, hiver Per Fibæk Laursen fat i to klassiske

lærerfigurer fra den danske litteratur: lektor Blomme

fra Hans Scherfigs ’Det forsømte forår’ (1920) og fol-

keskolelærer Johannes Vig fra Martin A. Hansens

dagbogsroman ’Løgneren’ (1950). Hvor Blomme er

den sorte skoles tyran, der med maltbolsjer i mun-

den tvangsfodrer sine elever med latin og klassisk

dannelse, er Vig en tvivlende mand, der i despera-

tion over ikke at kunne få sin elskede og over at føle

sig som en lille mand i samfundet, lader det gå ud

over eleverne.

»Begge figurer er udtryk for inautentiske lærere.

Det problematiske ved de to lærerfigurer er, at de

ikke har rent mel i posen, men private, undervisnin-

gen uvedkommende, følelsesmæssige spil kørende

med eleverne. De har motiver, der er pædagogisk

forstyrrende, og som stammer fra konflikter i deres

private tilværelse.« 

Ifølge Per Fibæk Laursen kan der godt komme en

konflikt mellem en lærers professionelle intention

og de personlige følelser, men opstår der sådan en

konflikt, skal læreren være professionel. For under-

visning er en trekant, ikke en tokant. 

Selv om Per Fibæk Laursen mener, at autenticitet

er en professionel lærerkompetence, der bør komme

øget fokus på, er det imidlertid ikke en kompetence,

man som lærer bør forcere.

»Hvis det at være ægte, autentisk og personlig, bli-

ver til noget villet, noget man er meget bevidst om-

kring og efter alle evner prøver på at være, bliver det

et meget selvmodsigende projekt. Det er ligesom,

hvis man bestræber sig fantastisk meget på at være

spontan, så er man det ikke. Jeg tror ikke, det dur,

hvis lærere går rundt i skolen og siger til sig selv ’nu

skal jeg være autentisk’. Mange undersøgelser viser i

øvrigt også, at den gode lærer er karakteristisk ved at

have opmærksomheden på eleverne og på indhol-

det, ikke på sig selv. Den gode lærer glemmer sig

selv. Jeg håber da sandelig heller ikke, at det, at jeg

nu sætter autenticitet på dagsordenen, medfører, at

lærere bliver mere selvbevidste, for det mener jeg

bestemt ikke, der er brug for.« y
Camilla Mehlsen

Asterisk@dpu.dk

Per Fibæk Laursen taler på konferencen ‘Profes-

sional Development and Educational Change’, der

afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitet

den 14. maj. Se www.dpu.dk/konferencer
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Nye bøger modtaget på redaktionen

Pædagogisk etnografi 

– forskning i det pædagogiske praksisfelt

Ulla Ambrosius Madsen

Hvordan bidrager den pædagogiske praksis med konstruktion 

af mening og betydning i menneskers hverdag og liv? Hvordan er

pædagogisk praksis bestemt af kulturelle og social livsvilkår og

traditioner?

Klim

Udfordringer for skolen

Niels Egelund

Bogen rummer en analyse af, hvad der er de store udfordringer

for folkeskolen i de kommende år. Analysen baseres på den sene-

ste forskning, som sammen med den historiske udvikling og frem-

tidsperspektiverne sættes skarpt op.

Krogh

Empowerment i storbyens rum 

– et socialvidenskabeligt perspektiv

John Andersen, Anne-Marie Tyroll Beck, Catharina Juul Kristensen

og Jørgen Elm Larsen (red.)

En teoretisk gennemgang af internationale teorier om empower-

ment med  en række analyser af empowermentprocesser i forhold

til fysisk planlægning, socialt arbejde, bypolitik etc.

Hans Reitzel

Ind i verden – en grundbog i antropologisk metode

Kirsten Hastrup (red.)

Nye eksempler på antropologernes metodiske praksis fra formule-

ring af et problem til dets teoretiske løsning, og derigennem også

et bidrag til en diskussion af nogle videnskabelige grundlagspro-

blemer ved begyndelsen af det 21. århundrede.

Hans Reitzel

Feltarbejde blandt børn 

– metodologi og etik i etnografisk børneforskning

Eva Gulløv og Susanne Højlund 

En indføring i grænseområdet mellem antropologisk teori og me-

tode, der henvender sig til alle, som arbejder med forskningsbase-

ret viden om børn.

Gyldendal 

Udstødt og hjemløs

Brobyggerselskabet 

Hvem er de udstødte og hjemløse? Hvorfor er de havnet i denne

situation? Hvordan er deres hverdag? Hvad bliver der gjort fra

samfundets side for at hjælpe dem?

Borgen

Mor, børn og far 

– 16 interviews med ikke-kernefamilier

Pernille Stensgaard

16 anderledes familier fortæller om deres liv og erfaring med at

bryde normen og indrette sig ’mærkeligt’.

Gyldendal

Moderne pædagogik 

– Teori og praksis ved Ringstabekk Skole

Bjørn Bolstda (red.), Elin Bonde. Inger Elisabeth Haugerud, Ingrid

Jacobsen, Ellen Raaum, Knut Åge Teigen

Ringstabekk Skole ved Oslo er kendt for sine alternative undervis-

ningsformer. Seks lærere og ledere beskriver skolens praksis og

dens teoretiske grundlag.

Gyldendal

Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen

Kjeld Kjertmann

Bogen beskriver og analyserer det uformelle læringsmiljø, som

ofte danner baggrund for, at børn begynder at læse og skrive før

de kommer i skole.

Alinea

Platons Symposion – et hermeneutisk essay

Anne-Marie Eggert Olsen

Symposion er Platons mest læste værk og findes i flere danske

oversættelser. I denne filosofiske kommentar, den første af sin art

på dansk, lægges vægt på både de filosofiske og litterære aspekter

af værket.

Museum Tusculanum

Kampen om ungdommen – Niels Bukh 

– En politisk biografi

Hans Bonde

Bogen handler om den fascinerende og sammensatte gymnastik-

pædagog Niels Bukh, der blev et af det 20. århundredes største

danske nationalsymboler, samtidig med at han samarbejdede

med tyskerne.

Museum Tusculanum

Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set 

i lyset af viden, dannelse og læring

Bo Steffensen

Hvorfor skal der være fag i skolen? Hvad skal de indeholde? Og

hvad betyder det for undervisningen? Bogen tegner omridset af

en almen fagdidaktik, der giver læseren redskaber til at analysere

de fagdidaktiske grundspørgsmål.

Akademisk

Skolen som lærende organisation – i teori og praksis

Birgit Ryberg & Marianne Thrane

Bogens første del redegør i fem teoretiske artikler for centrale

aspekter af læreprocesser i skoler og institutioner, mens bogens

anden del beskriver fire skolers praktiske arbejde med deres egen

læring på forskellige niveauer i skolen.

Klim

Gi’ mig bolden, for fa’en 

– refleksioner fra en multikulturel skole

Mogens Falk, Lisbeth Glerup, Nuray Inceer, Kirsten Jensen

En refleksion over den praksis, Søndermarkskolen i Horsens har

brugt de seneste fire år på at udvikle i forhold til integration af to-

sprogede elever i folkeskolen.

Krogh
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Pædagogisk brug af IT i folkeskolen

Bent B. Andresen og Hans Henrik Knoop

Personlige bærbare computere

i undervisningen

Helle Mathiasen

Integration af IT i 

folkeskolens undervisning

Inge M. Bryderup, Krystyna Kowalski, 

Ulf Brinkkjær, John Krejsler

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag  

www.dpu.dk/forlag

Hukommelse, intelligens og andre 

kognitive funktioner

Fritz Schaumburg-Müller & Hans Vejleskov

Børneliv og børne-kultur som 

udviklingspsykologisk perspektiv

Sven Thyssen

Små børns leg og samvær

– fra vuggestue til børnehave …

Sven Thyssen og Trine Juul Hansen

Barnet og den voksne i 
det børnelitterære rum

Bodil Kampp

At konstruere professionel individualitet 

John Krejsler

Sæt litteraturen er til – om genre, 

fortolkning og litteraturpædagogik

Lars Handesten

Paradoksal billedepædagogik 

– variationer i læreruddannelsens 

billedkunstfag

Mie Buhl

Didaktiske emner – belyst gennem 

12 artikler af Carl Aage Larsen og 

C. A. Høeg Larsen

Redaktion: Erik Jensen

Undervisning ku’ være et alternativ 

– voksenundervisning og sindslidende

Søren Langager

IT

psykologi

pædagogik
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