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Disciplin
Personlighed

D a n m a r k s  P æ d a g o g i s k e  U n i v e r s i t e t



»Show a little respect« lyder det fra alle sider. Respekt for livet,

respekt for traditionerne, respekt for autonomi, for integritet, for

værdighed og så videre. Sagt kort har det aldrig været en så selv-

følgelig fordring at skulle respektere hinanden som nu. Problemet

er, at det omsiggribende krav om respekt betyder, at man i den

pædagogiske metier får en tendens til at respektere fænomener,

man i virkeligheden ikke finder – eller burde holde op med at finde

– respektable. 

Første eksempel på problemet stammer fra lærerforholdet. Her

er tesen, at lærere flest mener at respektere eleverne ved at gå i

dialog med dem. En demokratisk dialog kan sagtens være re-

spektabel, men er det ikke, når dialogens forfaldsform – elevernes

medsnakkende meneri – dominerer: Det gør den! Og det gør, at

det for læreren er vigtigst, at flest mulige elever får sagt og ment

noget, da det gælder om at respektere den enkelte elevs me-

ningstil-kendegivelse. For en umiddelbar betragtning kunne denne

form for respekt minde om Francois de Voltaires (1684-1778) agt-

værdige formulering af betydningen af tolerance, der handler om

at forsvare et andet menneskes ret til at mene noget, og at et men-

neske ikke bliver mindre respektabelt ved, at det han mener er

noget nonsens. Det er til at forstå, men desværre skal man i dag re-

spektere det et andet menneske, for eksempel en elev, siger, når

bare han mener det, han siger! Det sidste burde være umuligt at

vise forståelse for. 

Det er udtryk for forfaldsrespekt, når respekten for et menneske

ikke lader sig skille fra dette menneskes meninger, hvilket for

eksempel betyder, at en diskussion altid kan stoppes med et: »Men

det mener jeg altså«. Meninger vil respekteres, ikke diskuteres.

Alles meninger bliver derfor respektable, alle kan svare for sig

selv, og det bliver respektløst at tale på andres vegne. Og hvis et

menneske af forskellige grunde har vanskeligt ved at tale, må man

udvise den yderste respekt. 

Mit andet eksempel handler om de demente, der har mistet

evnen til at svare for sig selv, men hvor en generalfuldmagt til en

pårørende er en måde at udstrække den dementes autonomi til

også at gælde, efter den demente person er blevet umælende. Her

er jeg bekymret ved selve talen om selvbestemmelse, da risikoen

Respekt

ved et princip om respekt for autonomi brugt i forhold til demente

er, at omsorgspersonalet bliver handlingslammede af den etiske

påpasselighed, princippet kan indstifte i forhold til at gribe ind over

for dementes handlinger, der skader dem selv og andre.

De to eksempler peger på, at de professionelle ud i pædagogi-

ske interventioner er blevet så bange for at være overgribende, når

de griber ind over for deres brugere, at de hellere overlader bru-

gerne, også børn og demente, til at passe sig selv – med mindre

de insisterer på, at de har brug for, at der gribes ind. Konsekvensen

er, at de dårlige brugere, dumme elever og dårlige patienter med

mest brug for hjælp, får mindst af den. Hvorfor? Af respekt for bru-

gerne! En sådan såkaldt respekt fører til uanstændige afståelser fra

relevante indgreb, blandt andet derfor er der brug for en mere agt-

værdig og vedkommende respektkonception. I stedet for at tale

om at respektere det andet menneske skal forskellen til det andet

menneske respekteres. Denne skelnen er fin, men har skelsæt-

tende konsekvenser for de pædagogiske metierer. At respektere

en forskel til det andet menneske betyder, at læreren kan lade

elevens udsagn vedkomme sig, det vil sige vurdere elevens udsagn

ud fra en professionel, pædagogisk og faglig indsigt, der ikke for-

veksler personen med personens udsagn, men derimod viser

ærbødighed over for personen ved at koncentrere sig om udsag-

net alene. At respektere en forskel til det andet menneske betyder

også, at omsorgsarbejderen kan tackle den dementes handlinger

ud fra en professionel omsorgsvurdering, der ikke forveksler per-

sonens handlinger med udtryk for selvbestemmelse. Respekten for

forskellen til et andet menneske kommer til udtryk, når de pæda-

gogiske metierer udøver en professionel »kærlighed«, hvor man

hjælper et andet menneske til at gøre sig mere selvhjulpen. Og det

gør man i respekt for, at der som udgangspunkt gør sig en forskel,

en ikke-jævnbyrdighed, gældende mellem den professionelle og

brugeren. Pointen er paradoksal: Respekt for det andet menneske,

empati og inderliggørelse betyder, at udøvere af de pædagogiske

metierer og brugerne glider fra hinanden, mens respekten for for-

skellen til det andet menneske er at yderliggøre forholdet til bru-

geren. Ikke desto mindre betyder netop yderliggørelsen, at de to

parter begynder at komme hinanden mere ved, end tilfældet er. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, DPU
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Kundskaber eller 

kærlighed?

Lærere vil ikke kun være undervisere, de

vil også være hele mennesker i mødet

med børnene. Men misforstår lærerne så

ikke deres opgave? Vi har spurgt forsk-

ningsadjunkt John Krejsler fra Institut for

pædagogisk antropologi og professor

Jens Rasmussen fra Institut for pædago-

gisk sociologi, begge ved Danmarks

Pædagogiske Universitet.

Undersåt eller borger?

Debatten om revselsesrettens afskaffelse

var også en debat om skolens værdi-

grundlag. Når vi i dag taler om mere

disciplin i folkeskolen, må vi også tale

om, hvad vi uddanner til. Det mener

docent, dr. pæd. Ellen Nørgaard, Institut

for pædagogisk antropologi ved Dan-

marks Pædagogiske Universitet.

Børn elsker konsekvens

Danske skoleelever opfører sig mere og

mere støjende. Hvis disciplinen skal gen-

oprettes, kræver det større respekt for

fællesskabets regler, der skal håndhæves

med konsekvens. Det er helt i tråd med

børnenes eget ønske. Det mener profes-

sor Niels Egelund, Institut for pædagogisk

psykologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Dannelse mellem disciplin 

og frigørelse

Den tyske filosof Gunzelin Schmid-Noerr

er specialist i Hegel og Kritisk Teori – og

en kender af pædagogisk filosofi. Vi har

ringet til ham og bedt ham om at reflek-

tere over sammenhængene mellem dan-

nelse, anerkendelse og disciplin.

Undervisning i en utryg tid

Fællesskabet er truet af individualismen

og forbrugerismen, og de mennesker i

samfundet, der ikke kan deltage i økono-

mien, bliver marginaliserede og vender

sig mod andre svar, såsom religiøs og

national fundamentalisme. Et af de pri-

mære mål for skolen og uddannelses-

systemet er at hjælpe folk med at hånd-

tere usikkerheden. Det mener den

engelsk/canadiske skoleforsker Andy Har-

greaves fra USA, som har skrevet bogen

’Teaching in the Knowledge Society’ un-

der indtryk af 11. september.

Det universelles grænse

Den slovenske filosof Slavoj Zizek be-

søger Danmarks Pædagogiske Universitet

den 4. november, hvor han vil afholde

forelæsningen 'Time to Rethink Demo-

cracy?' som en del af forelæsningsræk-

ken 'Etisk og politisk dannelse'. Lektor Kir-

sten Hyldgaard, Institut for pædagogisk

filosofi på Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet, har på forhånd mailet med ham

om emnet.

Personlig ledelse er et 

tveægget sværd

Fremtidens ledere vil i stigende grad ty til

en indirekte og personlig ledelsesstil.

Men det stiller enorme krav til lederen,

siger professor Ole Fogh Kirkeby, Institut

for Ledelse, Politik og Filosofi på Handels-

højskolen i København.

Kommentar: 

Fri os fra personligheder 

Enten har man det, eller også har man

det ikke. Pædagogikken må komme til

kort over for idealet om at uddanne

lærere til at være personlige, entusiastiske

og engagerede, skriver lektor Kirsten Hyld-

gaard, Institut for pædagogisk filosofi på

Danmarks Pædagogiske Universitet.
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»I en tid med meget hurtige forandringer, uforud-

sigelige begivenheder og øjeblikkelig udvekslen af in-

formation afhænger vores succes og vores sikkerhed

af, hvor gode og effektive vi er i forhold til at frembringe

viden i de organisationer, vi befinder os i... «

Ordene kommer fra den engelsk/canadiske

professor og skoleforsker Andy Hargreaves, da vi

taler med ham fra Boston, otte dage efter årsdagen

for ’9-11’, som er amerikanernes betegnelse for

terrorangrebet den 11. september. For Andy Har-

greaves, som for millioner af mennesker, er der et før

og et efter 9-11. Da World Trade Center sank i grus,

var han i færd med at skrive en ny bog, ’Teaching in

the Knowledge Society ’, og han føjede et kapitel til

om følgerne af 11. september og gav bogen under-

titlen: ’Education in the Age of Insecurity’. Verden

havde forandret sig, menneskene havde forandret

sig, og dermed betingelserne for ’teaching’ og ’edu-

cation’ – for det at være lærer og undervise.

Andy Hargreaves er professor i både Boston, USA

og Nottingham, England og sidder netop nu i et

såkaldt ’skænket professorat’ – et ’chair’ – i Boston,

som har givet ham til opgave at forske i social ret-

færdighed i relation til uddannelsessystemet. Tanke-

vækkende nok, siger Andy Hargreaves, er dette

’chair’ opkaldt efter Thomas More Brennan, som

døde på 104. etage den 11. september!

Den 22. oktober deltog Andy Hargreaves på DPU’s

konference om ’Educational Leadership – Under-

standing and Developing Practice’. Han har én gang

før været i Danmark, og hans bog ’Changing

Teachers, Changing Times’ (’Nye lærere, nye tider –

lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid’)

blev hilst velkommen med følgende ord, da den blev

anmeldt af Folkeskolens redaktør Thorkild Thejsen i

2000: »Denne bog burde være obligatorisk læsning

for skoleledere og udviklingskonsulenter. Kredssty-

relser og forvaltningschefer bør også læse med!«

I mellemtiden er nye tider blevet utrygge tider, og

informationssamfundet er afløst af videnssamfundet

– et samfund, hvor det er nødvendigt at hente og

dele viden og hele tiden at finde nye løsninger på

uventede problemer.

Kollektiv intelligens

Andy Hargreaves fortæller:

»Vi befinder os i et videnssamfund, hvor uddannelse

er afgørende, da økonomien er baseret på viden.

Videnssamfundet forudsætter kreativitet og intelli-

genser, der kan finde løsninger på uventede proble-

mer, og en vidensbaseret økonomi er afhængig af, i

hvor høj grad dens medarbejdere er i stand til at ud-

vikle de nye færdigheder, som op- og nedture i øko-

nomien stiller krav til, og som for eksempel Singa-

pore er et godt eksempel på. Det enkelte individs

muligheder og vores fælles fremgang og sikkerhed

vil være afhængig af, om vi er i stand til at opnå

succes i de vidensbaserede økonomier.«

Når Andy Hargreaves taler om ’knowledge econo-

mies’ taler han om økonomier, der er organiserede

omkring behandling af viden og information, ikke

kun i teknologisk forstand men også i forhold til,

hvor gode vi er til at fremskaffe viden i organisa-

tionerne: 

»Det, vi skal være opmærksomme på, er menne-

skets evne til at skabe, til at opfinde, til at finde

løsninger på uventede problemer, til at dele infor-

mationer og viden med hinanden… med andre ord:

til at udvikle og til at betragte intelligens som kollek-

tiv, ikke individuel intelligens.«

»Kollektiv intelligens er en intelligens, der tilhører

alle, ikke kun et fåtal«, fortsætter Hargreaves:

»En intelligens, der er mangfoldig, ikke ensidig, en

intelligens, der er uendelig, ikke fix og færdig.«

»Alt dette vil selvfølgelig være resultatet af livslang

læring«, tilføjer Hargreaves og understreger, at disse

aspekter af læring, undervisning og ledelse bør være

den centrale dagsorden for den uddannelsesmæs-

sige forandring i usikkerhedens tidsalder.

»Problemet er, at den vidensbaserede økonomi

skaber lige så mange problemer, som den løser. At

den kun lægger vægt på pengeværdien og evnen til

at kunne leve af den, og at den forhindrer os i at

tænke over, hvordan vi vil leve vores liv.«

»Fællesskabet er truet af individualismen og for-

brugerismen, og de mennesker i samfundet, der ikke

kan deltage i økonomien, bliver marginaliserede og

vender sig mod andre svar, såsom religiøs og natio-

nal fundamentalisme. Så et af de primære mål for

skolen og uddannelsessystemet er at hjælpe folk

med at håndtere den usikkerhed, den skaber – den

økonomiske usikkerhed og utrygheden i forhold til

vold og terrorisme. For mig er etablering af fælles-

skaber, udvikling af værdier og skabelsen af en kos-

mopolitisk identitet nogle meget afgørende aspek-

ter, når vi taler om dagsordenen for uddannelses-

mæssige forandringer«, siger han.

Ødelægger kreativitet

Andy Hargreaves har skrevet sin kommende bog på

baggrund af studier i Ontario og i staten New York.

Her har han indsamlet data fra otte secondary

schools, som viser, at deres måde at organisere un-

dervisning på, baseret på standardiseringer og

stramme læseplaner, ikke på nogen måde er svaret

på udfordringerne i videnssamfundet. Tværtimod:

»Mine studier, som jeg refererer til i bogen, viser,

at nutidens uddannelsesreform, som den kommer

til udtryk på de otte skoler, hverken producerer krea-

tivitet, opfindsomhed, værdier, fællesskab eller basis

for livslang læring. I standardens navn skaber de

standardisering, de ødelægger kreativitet i undervis-

ning og læring, og marginaliserer studerende med

særlige behov – studerende for hvem engelsk er

deres andet sprog, og studerende i for eksempel

erhvervsskoler, som ikke vil have mulighed for at

bestå eksamen og rykke op med den baggrund.«

»Jeg ser en ødelæggelse af fællesskab og kreativi-

tet, både for de studerende og for deres lærere i sta-

ten New York og i Ontario. Og det interessante er, at

det samme billede går igen, når vi ser på andre

undersøgelser fra England og Australien, som i

mange år har haft tradition for standardiseringer og

stramme læseplaner«, siger han.

Professionelt lærende fællesskab

Som modpol hertil refererer Andy Hargreaves i bogen

’Teaching in the Knowledge Society’ til en offentlig

high school, der fra begyndelsen har etableret sig som

det, han kalder en ’videnssamfundsskole’. 

»Den fungerer som et professionelt lærende fæl-

lesskab, der skal udvikle kreativitet hos de stude-

rende. Alt, hvad der foregår i denne skole, fremmer

dyb læring hos de studerende. Alt, hvad de gør,

fremmer læring hos personalet: måden, de bruger

teknologi på for eksempel. Skolen har professionelle

læringsteams, som hele personalet er involveret i,

hvor de lærer om teknologi og nye undervisnings-

metoder, som anvendes på de studerende på sko-

len. Lederne er engagerede i læring, og de er gode

til at dele data og information med forældrene. De
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er åbne over for den information, der kommer ud fra

skolen, og når der opstår problemer, bruger de det

som anledning til at lære og ikke til bebrejdelser. Så

dette er, hvad jeg forstår som en videnssamfunds-

skole! Men også denne skole kæmper hårdt for sin

overlevelse, ansigt til ansigt med standardiserings-

truslen«, fortæller Andy Hargreaves. 

Apartheid og autonomi

Spørgsmålet er, om standardiseringsbølgen har top-

pet. I sin nye bog har Andy Hargreaves nået at med-

tage de sidste nye politiske direktiver fra England og

Australien, som tyder på, at begge lande prøver at

opgive standardiseringen i sin nuværende form:

»De har erfaret, at standardisering og stramt ordi-

nerede reformer ikke fungerer. Der er tale om stærkt

centraliserede læseplaner, masser af tests og

stramme forskrifter for undervisningen i læsning og

matematik, som især i England er blevet meget

stramme. De opgiver det ikke, men de stiller spørgs-

målstegn ved den omfattende mængde af tests. Det

betyder, at man i England for eksempel fjerner en

tredjedel af de nationale læseplaner og i stedet ind-

fører det, de kalder ’fortjent autonomi’. Det vil sige,

at hvis skolerne ønsker at blive fri for de nationale

læseplaner, skal de gøre sig fortjent til det ved at

kunne fremvise gode resultater. Får de gode resulta-

ter, har de ret til at befri sig for forskrifter. Det er in-

teressant! Samtidig lægges der mere vægt på pro-

fessionel udvikling hos lærere o.s.v.«

»Så den gode nyhed er, at de lande, der har rekord

med hensyn til erfaring i standardisering, nu siger, at

en masse af det ikke fungerer, og at det er på tide at

skabe større fleksibilitet. Men faren er, at vi ender

med at have to verdener – en verden, hvor de privi-

legerede optjener retten til at blive fri for standar-

disering, og hvor de mindre privilegerede og deres

lærere er underlagt en kultur af forskrifter og af-

hængighed. Jeg advarer mod, at vi skaber to natio-

ner, dét som jeg kalder ’apartheid of professional

development’. En, hvor privilegerede studerende og

deres lærere får den kreative læring og undervisning,

der forbereder dem til at deltage på det højeste ni-

veau i vidensøkonomien, og én hvor de fattige og

marginaliserede lærer lige netop nok standardiseret

læsning og matematik til at kunne deltage på de

laveste niveauer i det nye videnssamfund – på

hotellerne, restauranterne, i massageklinikkerne, i

fitnesscentrene – nok til at kunne sige ’Have a nice

day!’ men ikke mere… Og det er et scenario, der

bekymrer mig!«, siger han.

Strategi for fattigdom

Har du nogle bud på, hvordan vi undgår denne

udvikling?

»Ja, vi må bevæge os ud over standardiseringerne.

Vi må forberede unge mennesker på vidensøkono-

mien og de krav, det stiller i forhold til værdier og

fællesskab. Det er ikke et enten eller, det er et både

og. Vi må forberede dem på begge dele. Og lærerne

skal være dygtige og veluddannede nok til at gøre

begge dele.«

»Men vi må erkende, at mange af vore skoler i fat-

tige områder af mange årsager har lærere, som ikke

har færdighederne, eller som har tabt troen på sig

selv. Så sommetider er man nødt til at begynde med

forskrifter og læseplaner, som fortæller, hvad man

skal gøre, og hvilke metoder man skal anvende. Men

det gælder i begyndelsen, ikke i slutningen.«

»Så hvad vi behøver er formentlig tre ting: En lang-

sigtet strategi for fremskridt over tid. En strategi for at

bringe skolerne ud af nederlagene. Og en strategi for

at opnå succes på et højt niveau. Det lederskab, en

skole behøver for at komme ud af nederlaget, er ikke

det samme lederskab som det, en skole behøver for

at opnå endnu større succes på et højt niveau. Vi har

brug for udviklingsmæssige planer for fortsat forbed-

ring. Måske betyder det en masse forskrifter fra

begyndelsen af, men ikke uden at der også er rum for

kreativitet. Selvom lærerne måske skal trænes i,

hvordan de lærer eleverne effektiv læsning, skal der i

en vis del af undervisningen lægges vægt på kreativi-

tet, hvor eleverne opmuntres til at lære sammen på

en mere åben, fleksibel og kreativ måde.«

Tilladelse til at bryde reglerne

»Og så mener jeg, at skoler, der har en lang historie

med nederlag, bør have samme mulighed for auto-

nomi som dem i toppen! Vi har brug for den størst

mulige tilladelse til at bryde reglerne. År efter år med

forskrifter, intervention, inspektion og magt løser

ikke problemerne for skolerne i bunden. Der skal   –

som jeg plejer at sige det – være ’room in the

bottom’, såvel som på toppen.

Men vi kan ikke diskutere de udfordringer, der lig-

ger i at udvikle og forbedre uddannelsessystemet,

uden også at være opmærksomme på problemerne

ved forarmethed. Så strategien for forbedringer er

ikke en erstatning for behovet for finansielle investe-

ringer i et samfund, som har store problemer med

fattigdom, raceadskillelse o.s.v. Forbedringer kan al-

drig være en erstatning for at beskæftige sig med at

løse problemerne med fattigdom«, slutter Andy

Hargreaves fra Boston. y
Annette Wiborg

Asterisk@dpu.dk

Andy Hargreaves

Født i 1951 i England. Professor ved Department of Tea-

cher Education, Curriculum and Instruction ved Boston

College i USA og ved National College for School Lea-

dership at the University of Nottingham i England.

Forlaget Klim udgiver til foråret en etbindsudgave af

Andy Hargreaves to bøger, ’What’s worth fighting for

in your School’ og ’What’s worth fighting for out

There’ under arbejdstitlen ’Hvad er værd at kæmpe

for’. Også den kommende bog ’Teaching in the Know-

ledge Society – Education in the Age of Insecurity’ vil

udkomme på forlaget i serien ’Pædagogik til tiden’.

Bogen ’Nye lærere, nye tider – lærerarbejde og

lærerkultur i en postmoderne tid’ fra 1994 udkom

på Forlaget Klim i 2000.
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kan også være medspiller i politik som skuespil og

’spins’ i valgkampen; det kaldes principiel trofasthed,

men kan være aldeles pragmatisk; det kaldes presse-

frihed, men kan smigre og få støtte af Murdoch…

I starten af det 20 århundrede gjorde fremtræ-

dende konservative ofte arbejdet for de liberale: Det

var for eksempel de Gaulle, der efter den ubeslut-

somme holdning i den socialistiske regering som

resulterede i den totale krise i den Franske Republik,

løste den Gordiske knude ved at give Algeriet uaf-

hængighed, og senere var det Nixon, der etablerede

diplomatiske relationer til Kina. I dag er det mod-

satte scenarium mere fremherskende: den nye

Tredje Vejs venstrefløj udfører det beskidte arbejde

for økonomisk liberale konservative, nedlægger

velfærdsstaten, fuldender privatiseringen etc.

Demokrati som fetich

SZ: Når det så er sagt, så er fordømmelsen af den

postmoderne venstrefløj for dens tilpasningsevne

også falsk, eftersom man også bør stille det svære

spørgsmål: hvad skulle alternativet egentlig være?

Hvis venstrefløjen holdt sig til sit gamle program,

ville den ganske enkelt marginalisere sig selv. Opga-

ven er derfor endnu sværere: det handler om nøje at

gentænke venstrefløjsprojektet hinsides alternativet

at ’tilpasse sig nye omstændigheder’ og at holde fast

i de gamle holdninger. Vi bør i stedet samle mod til

at opgive demokrati som vor tids mestersignifiant. I

dag er demokrati den vigtigste politiske fetich, fors-

tået som fornægtelsen af grundlæggende sociale

antagonismer: i valgsituationen er det sociale 

hierarki for en stund suspenderet, samfundet er

reduceret til en ren tællelig mangfoldighed, og an-

tagonismen er også her suspenderet.

KH: Immigration, asylpolitik, multietnicitet er cen-

trale temaer i dagens pædagogiske teori og et over-

ordentligt sårbart spørgsmål i dagens politik. Faktisk

er det anledning til stor pinlighed i og splittelse af de

gamle partier, især Socialdemokratiet. Og ikke blot

her i Danmark, men også i den for nylig afviklede

svenske valgkampagne. 

SZ: Det er egentlig ikke overraskende, det er et

europæisk fænomen. Alain Badiou gengiver tydeligt

i sin analyse af, hvordan le Pen klarede sig videre til

anden runde i det franske præsidentvalg, de sande

elementer i de omsiggribende følelser af ’frygt’ og

’skam’, ja endda panik, som le Pen’s sejr i første

runde forårsagede hos mangen en demokratisk ven-

strefløjsmand. Grunden til panikken var ikke størrel-

sen af le Pen’s sejr, men derimod det faktum, at han

blev nummer to af kandidaterne i stedet for Jospin,

som var den ’logiske’ kandidat til denne plads.

Panikken skyldtes, at i den demokratiske forståelse

af en flerpartistat, hvor det politiske råderum er

bipolart med to store partier eller blokke, som skif-

tes til at have magten, dér symboliserer det at blive

nummer to en kandidats valgbarhed: så når le Pen

sluttede på andenpladsen, var han at betragte som

en reel kandidat til magten. Det var det, der forstyr-

rede den tavse pagt i vore dages liberale demokra-

tier, som giver politisk frihed til enhver…. på betin-

gelse af et sæt uskrevne regler, som begrænser,

hvem der i virkeligheden kan vælges.

Så var det, der gjorde le Pen uegnet til valg, gan-

ske enkelt det faktum, at han er uforenelig med den

liberal-demokratiske tankegang, et fremmed-

legeme? Nej, der er endnu en grund: le Pen’s uheld

(og rolle) var at introducere visse emner – truslen fra

de fremmede, nødvendigheden af at begrænse

immigrationen etc. – som i øvrigt siden lige så stille

blev overtaget, ikke alene af de konservative partier,

men også af den politik, som blev ført af socialistisk

ledede regeringer. I dag hersker der almindelig kon-

sensus omkring nødvendigheden af at ’regulere’ im-

migranters status etc. Som det sædvanligvis formu-

leres, så satte le Pen fokus på problemer, der virkelig

berørte befolkningen. ’Skammen’ skyldtes altså, at vi

blev afsløret som nogle hyklere, der dårligt tåler at

blive konfronteret med vore sande holdninger.

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Kirsten Hyldgaard: Et af ledemotiverne for dit ar-

bejde har været den erklærede trofasthed over for

din marxistiske baggrund. Du er tilsyneladende ikke

faldet for fristelsen til at falde i en af desillusionens

sædvanlige grøfter, nemlig udskiftningen af politik

med en semi-religiøs eksistentialisme eller den irra-

tionelle, stædige ’ikke ville vide af’ de legitime teo-

retiske udfordringer fra 80’ernes og 90’ernes

såkaldte dekonstruktivisme eller poststrukturalisme.

Og nu kommer så det forudsigelige spørgsmål:

hvordan er det muligt at forblive tro mod et marxis-

tisk udgangspunkt i dagens politik og politiske teori?

Slavoj Zizek: Demokratisk politik er i en dialek-

tisk spænding med SANDHEDENS politik, ’sandhed’

forstået som et eksternt referencepunkt. Hvis vi

reducerer demokrati til en konkurrence mellem

’holdninger’ uden at tage hensyn til deres sandheds-

værdi, har vi overgivet os til selvkørende mekanis-

mer uden nogen som helst garanti for at den ’rigtige’

løsning vil vinde. Derfor har vi brug for at postulere

et eksternt referencepunkt (’sandhed’) som i sig selv

ikke er genereret af den selvkørende mekanisme,

der ligger i positiv feedback. Er dette ikke betydnin-

gen af Lenin’s meget forhadte konstatering: ’Marx’

teori er stærk, fordi den er sand’. Vi skal kæmpe

demokratisk for sandheden, men vi skal samtidig

undlade på forhånd at anerkende, at det som vinder

den demokratiske kamp nødvendigvis ER sandheden.

For er det ikke sådan, at det, som venstrefløjen har

gjort i de seneste tiår, har været at tilpasse sig selv,

indgå ’de nødvendige kompromiser’ med den er-

klærede fjende (nøjagtigt som kirken har måttet indgå

kompromiser på væsentlige områder for blot at kunne

overleve i et moderne sekulariseret samfund) blandt

andet ved at forsone modsætningerne, altså forsone

sin egen position med den erklærede modstanders:

det kaldes socialisme, men kan fuldt ud erklære sin

støtte til økonomisk Thatcherisme; det kaldes viden-

skab, men kan fuldt ud erklære sin støtte til menings-

målinger; det kaldes sandt folkeligt demokrati, men FO
TO

: 
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Den slovenske filosof Slavoj Zizek besøger Danmarks Pædagogiske Universitet den 4. november, hvor han vil afholde forelæsningen

'Time to Rethink Democracy?' som en del af forelæsningsrækken 'Etisk og politisk dannelse'. Lektor Kirsten Hyldgaard, Institut for

pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet, har på forhånd mailet med ham om emnet.



der det samme motiv i mange konservatives kritik af

det moralsk slappe forbrugersamfund, som vi i dag

lever i. Den ultimative trussel kommer slet ikke ude-

fra, fra de fundamentalistiske ’andre’. Den kommer

indefra, fra vores egen moralske svaghed, fra tabet af

klare værdier og faste forpligtelser, fra tabet af san-

sen for pligt og opofrelse… det er ikke sært at ameri-

kanske højreradikale i deres umiddelbare reaktion

hævdede, at USA den 11. september blot fik hvad lan-

det fortjente. Hvad nu hvis den selv samme logik un-

derstøtter ’kampen mod terror’? Hvad nu, hvis det

sande formål med denne ’krig’ er os selv og vores egen

ideologiske mobilisering mod truslen fra Handlingen –

L’acte? Hvad nu, hvis terrorangrebet – uanset hvor ’vir-

keligt’ og skræmmende det måtte være – i sidste ende

er en metaforisk substitut for denne Handling, for det

at ryste vores liberal-demokratiske konsensus?

KH: Nu siger du ’L’acte’, det centrale lacanianske

begreb. Det fremprovokerer det klassiske lenin-

istiske spørgsmål: Hvad må der gøres?

SZ: Forestillingen om en radikal politisk Handling

som vejen ud af denne blindgyde kan naturligvis kun

fremprovokere de forventede reaktioner fra de libe-

rale. Standardkritikken drejer sig om Handlingens

angiveligt ’absolutte’ karakter af radikalt brud, hvilket

gør det umuligt at gengive nogen som helst klar

skelnen mellem en gedigen etisk handling og for ek-

sempel en monstrøs nazistisk handling. For er det

ikke sådan, at en Handling altid er indlejret i en

specifik socio-symbolsk kontekst? Svaret på dette er

selvfølgelig, at en Handling altid er en specifik inter-

vention i en socio-symbolsk kontekst. Den samme

gestus kan både være en Handling og en latterlig

tom posering, afhængig af dens kontekst (for

eksempel kan det at fremsætte en offentlig etisk

udtalelse for sent ændre udtalelsen fra at være

modig til at være en tom gestus). Hvor opstår mis-

forståelsen? Hvorfor denne kritik? Der er noget

andet, der forstyrrer kritikken af den lacanianske

forestilling om Handling: sandt nok er en Handling

altid situeret i en konkret kontekst – men det bety-

der ikke, at den er fuldt ud styret af konteksten. En

Handling indeholder altid en radikal risiko, det er et

skridt ud i det ukendte uden garanti for det endelige

8
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Det universelles grænse

For nylig blev en uheldsvanger beslutning næsten

upåagtet truffet i EU, nemlig planen om at etablere

et fælleseuropæisk grænsepoliti for at sikre isolatio-

nen af unionens territorium og forhindre tilstrøm-

ningen af indvandrere. DETTE er sandheden om glo-

balisering; opbygningen af nye mure til at beskytte

det velstående Europa fra horder af indvandrere. I

den voldsomt roste frie cirkulation inden for den glo-

bale kapitalisme synes det at være ’ting’ (varer), som

cirkulerer frit, hvorimod ’personer’ kommer mere og

mere under kontrol. Denne nye form for racisme be-

gået af de såkaldt udviklede lande er på sin vis mere

brutal end tidligere tiders: den implicitte legitimering

er hverken naturlig (det veludviklede Vestens ’natur-

lige’ overlegenhed) eller kulturbetinget (at vi i den

vestlige verden ønsker at bevare vores kulturelle

identitet), men derimod skamløs økonomisk ego-

isme. Den fundamentale skillelinje drages mellem

dem, der er inkluderet i den (relative) økonomiske

velstand og dem, der er udelukket fra den. Det, som

ligger skjult under disse beskyttende foranstaltnin-

ger, er bevidstheden om, at denne seneste model af

kapitalistisk velstand ikke kan universaliseres. Og det

triste i forbindelse med denne fundamentale be-

vidsthed er, at der er en tavs pagt mellem Kapitalen

og det som er tilbage af arbejderklassen. Arbejder-

klassen er – om nogen – mere følsom over for en

beskyttelse af dens relative privilegier end de store

selskaber. Når vi ser på diskursen i forbindelse med

universelle menneskerettigheder er sandheden der-

for: En mur, der adskiller dem, som er dækket af

menneskerettighedernes paraply, fra dem som er

udelukket fra dens beskyttende skærm.

KH: Men i dag er det igen muligt at tale om

universalisme efter historicismens epoke, hvor alting

blev reduceret til kulturelt og historisk variable diskur-

sive konstruktioner. Et uddannelsespolitisk mål kan nu

formuleres som dannelse af såkaldte verdensborgere.

SZ: Enhver reference til universelle menneskerettighe-

der som et ’ufærdigt projekt’, der gradvist skal udbredes

til alle mennesker, er en forfængelig ideologisk kimære.

KH: Ja, det universelle sætter altid en grænse, der

skaber og bevarer et indenfor og et udenfor, og

denne grænse er kun historisk rokket af dem uden-

for – ejendomsløse mænd, kvinder, sorte. Den poli-

tiske skandale i dette krav ’udefra’ viser, at det uni-

verselle altid hviler på en for de indforståede

ureflekteret grænse. Derfor kan kravet selvfølgelig

ikke komme fra en paternalistisk attitude, der siger,

at ’menneskerettighederne gradvist skal udbredes’,

men kun i form af det skandaløse ’udefra’.

SZ: Ja, og stillet over for dette har vi – i den vest-

lige verden – så ret til at dømme de udelukkede, når

de med alle midler, inklusive terror, forsøger at

bekæmpe eksklusionen?

KH: Er du sikker på, at det er de ekskluderede, der

er terrorister. Er årsagen til terrorisme nødvendigvis

eksklusion? Det er muligt at hævde, at terrorister

ikke kommer ’udefra’, ikke står udenfor den vester-

landske verden eller moderniteten, men snarere er

’indenfor’ og drømmer eller fantaserer, som alle fun-

damentalister gør, om en verden ’udenfor’ moder-

niteten, der skulle være karakteriseret ved Det Rene,

Det Gode, Det Sande og Det Smukke. World Trade

Center terroristerne blev i medierne beskrevet som

universitetsstuderende, cola- og alkoholdrikkende

kunder i den lokale pornofilmsbiks, altså som gan-

ske almindelige vesterlandske mænd. Hvis dette er

plausibelt, skal de snarere sammenlignes med IRA,

Rote Arme Fraktion, De Røde Brigader og ETA.

Og hvorfor skulle vi ikke kunne fordømme terror-

isterne? Det synes snarere at have samme struktur

som masochistens standardudsagn: ’Ja, min mand

ydmyger og mishandler mig, men det er egentlig

min egen skyld, for jeg ved jo godt, at han ikke bry-

der sig om, at jeg gør dette eller hint..’ Så vi får her:

’Ja vi udbytter og udelukker dem, så det er egentlig

vores egen skyld, og de har nærmest politisk og

moralsk ret til at bombe os.’ Er de, der faktisk er eks-

kluderede, ikke snarere dem, der dør af AIDS i Afrika

eller udbyttes under rædselsfulde forhold i den

tredje verdens fabrikker, og selv disse betingelser får

tilsyneladende ikke disse til at synke til det moralske

og politiske nulpunkt, som terror udgør?

Handlingens mulighed

SZ: Det, som taler for denne fortolkning, er, at vi fin-

>
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udfald. Hvorfor nu det? Fordi en Handling retroaktivt

forandrer de samme koordinater som den inter-

venerer ind i. Denne mangel på garanti er det, som

kritikerne ikke kan tolerere: de ønsker en Handling

uden risiko – gerne med empiriske risici, men uden

den mere radikale ’transcendentale risiko’ for at

Handlingen ikke alene vil mislykkes, men radikalt

falde til jorden. Kort sagt – for at parafrasere Ro-

bespierre – de som modsætter sig ’den absolutte

Handling’, modsætter sig effektivt Handling som

sådan, de ønsker Handling uden Handlingen selv.

Det, som de ønsker, er homologt med de demokra-

tiske opportunister, der – som Lenin formulerede

det i efteråret 1917 – ønsker en demokratisk legiti-

meret revolution, som om man først kunne organi-

sere en folkeafstemning og først derefter, når der har

vist sig et klart flertal, tage magten. Det er tydeligt

her, hvordan en Handling ikke forsvarligt kan holdes

inden for grænserne af demokrati (her forstået som

et positivt system, hvor man legitimerer magten gen-

nem frie valg). Handlingen tager form af en und-

tagelsestilstand, hvor man nødvendigvis må løbe

risikoen og handle uden nogen form for legitime-

ring. Handlingen vil i sig selv skabe betingelserne for

dens retroaktive ’demokratiske’ legitimering. For ek-

sempel i 1940, efter det franske nederlag, da de

Gaulle argumenterede for en fortsættelse af krigen

mod tyskerne, skete det uden ’demokratisk legiti-

mering’. Dengang støttede et flertal af franskmænd

klart Marshall Petain – Jacques Duclos, den frem-

trædende franske kommunist, skrev, at hvis der

havde skullet afholdes ’frie valg’ i Frankrig i efteråret

1940, ville Petain have fået mindst 90% af stem-

merne. Men trods denne mangel på ’demokratisk le-

gitimering’ var sandheden på de Gaulles side og han

talte i virkeligheden på Frankrigs vegne, på vegne af

det franske folk som sådan. Dette gør det også mu-

ligt for os at imødegå den ultimative demokratiske

bebrejdelse: den absolutte (selvrefererende) hand-

ling er uden enhver ekstern kontrol, som kunne fo-

rebygge skræmmende excesser – kan alt så legiti-

meres på en selv-refererende måde? Til det

spørgsmål er svaret klart: sådan som tilfældet Fran-

krig i 1940 påviser, kan demokrati i sig selv ikke give

nogen form for garanti. Der ER INGEN GARANTI mod

muligheden for excesser – risikoen må altså være til

stede som en del af selve det politiske felt.

Og for at vende tilbage til dit spørgsmål om immi-

grationspolitik synes dette at være prøven på, hvor

alvorligt vi kan tage det Derridiansk-Levinasianske

emne om gæstfrihed og åbenhed over for Det An-

det. Dette må betyde gæstfrihed over for immigran-

ter (eller palæstinensere i Israel) eller også betyder

det ingen verdens ting.

KH: Til det kan man svare, at pointen med

Levinas’ etik omkring ’den Andens ansigt’ netop er,

at den etiske handling ikke ‘betyder noget’, den giver

ikke mening i den betydning, at man enten skulle

kunne ekstrahere et politisk princip eller en moralsk

maksime fra Levinas’ etik. En etisk handling er sna-

rere ’absurd’. Så snart en handling giver mening, kan

den måles i forhold til et princip – som brud på dette

eller som bekræftelse af dette. En etisk handling er ra-

dikalt singulær, en sand etisk handling er en handling,

man ikke ville kunne bebrejdes, hvis man ikke foretog

den. Levinas’ originalitet består i, at hans etik bryder

med såvel aristotelisk ’Det gode livs’ etik og kantianske

universelle moralske maksimer. Og når man ikke kan

udlede asyl– og immigrationspolitiske politiske konse-

kvenser af Levinas’ etik, kan du selvfølgelig svare, hvor-

for så overhovedet bekymre sig om ham, en konklu-

sion jeg ikke ville være util-gængelig overfor.

SZ: Fint!

KH: Men der synes at være en vis kongenialitet

mellem dette på den ene side og din tale om Hand-

lingen og det lacanianske krav om ’ikke at vige for sit

begær er at gøre sin pligt’ på den anden side. Her er

der heller ikke noget ekstra-analytisk princip, der

skulle kunne afgøre, om der er tale om en sand

handling eller snarere om at vige for begæret. Ikke at

vige for sit begær er en radikalt singulær handling,

en ’absurd’ handling. Man kunne derfor med fordel

diskutere Handlingen og Lacans etik overhovedet

med Levinas’ briller på i stedet for, som man plejer

blandt lacanianere, med kantianske briller på. 

SZ: Jeg kan godt se din pointe. Det er muligt,

måske endda plausibelt. y
Oversat af Anne Slej Kristensen

Slavoj Zizek

Født i 1949 i Slovenien og en af de mest omdiskute-

rede og internationalt kendte filosoffer inden for de sid-

ste ti-femten år. Han har udgivet en lang række bøger,

der alle cirkulerer omkring politiske, kulturanalytiske,

æstetiske, religionsfilosofiske og ikke mindst psykoana-

lytiske problemstillinger. På dansk foreligger ‘Det

skrøbelige absolutte – eller hvorfor er den kristne arv

værd at kæmpe for’, Gyldendal 2001, og ‘Om troen, 

Forlaget Anis’, Frederiksberg 2001.

Lektor, ph.d Kirsten Hyldgaard

Institut for pædagogisk filosofi 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet
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Fremtidens ledere vil i stigende grad ty til en indirekte og personlig ledelsesstil. Men det stiller enorme krav til lederen,

siger professor Ole Fogh Kirkeby, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i København.
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Danske ledere og medarbejdere vil i de kom-

mende år skulle omstille sig til et nyt organisations-

landskab. I det sidste årti er antallet af ledere steget

markant, og de enkelte jobfunktioner er blevet mere

diffuse. Begreber som etik, værdier og vidensledelse

har fundet vej til ledelsesgangene i en informa-

tionsmættet tid, hvor såvel forbrugere, medier som

medarbejdere kaster stadig mere kritiske og politi-

ske blikke på virksomhederne og deres produkter.

Det stiller nye krav til ledelse. Et dominerende krav

er, at lederen skal være personlig og formidle vær-

dier for at tiltrække og fastholde engagerede medar-

bejdere. Men hvad vil det sige at være personlig?

Hvilke konsekvenser har det personlige lederskab?

Fremtidens indirekte og personlige ledelsesstil

bliver en gevaldig udfordring for lederen og kan

fremmane usikkerhed hos medarbejderne. Det

mener Ole Fogh Kirkeby, professor ved Institut for

Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i

København. Inspireret af blandt andet de græske

tænkere har han ofte beskrevet, hvordan moderne

lederskab ser ud, senest i bogen ’Loyalitet – udfor-

dringen til ledere og medarbejdere’ fra i år.

Ifølge Ole Fogh Kirkeby vinder den personlige

ledelsesstil frem, fordi det bliver sværere for lederen

at overskue medarbejdernes arbejdsfunktioner. 

»Uoverskueligheden vanskeliggøres af, at den

præstation, medarbejderen skal udføre for virksom-

heden eller institutionen, bliver mere og mere situa-

tionsbestemt. I det offentlige bliver brugerindflydel-

sen eksempelvis større og større. Du kan ikke

forudsige, hvad brugeren vil spørge om. Det kræver

et vist mål af improvisation«, siger Ole Fogh Kirkeby.

»Lederen kan ikke overskue, hvordan du vil im-

provisere som sådan. Lederen kan ikke stå og holde

dig i hånden. Så snart du arbejder med uhåndter-

bare størrelser, er du nødt til at uddelegere kom-

petencer og fremgangsmåder. Derfor må du lede på

en anden måde. Du må lave indirekte ledelse. Du

må lede via personlige bindinger, som også somme

tider kaldes værdier.« 

At være eller ikke være synlig

I moderne virksomhedsdansk møder vi ofte ord som

værdibaseret, tillid, samfundsansvar, fleksibilitet,

historiefortælling, leg og improvisation; ord, som af-

spejler, at nutidens virksomheder befinder sig i en

fusionstidsalder, hvor forholdet mellem det private

og det offentlige, individ og arbejdsplads, leder og

medarbejder, er i opbrud. I det nye ledelseslandskab

træder lederen snarere frem som en faderlig figur

eller et ikon, der formidler værdier og fortæller virk-

somhedens historie, end en værkfører, der styrer

maskineriet med hård hånd.

»Personlig ledelse er baseret på, at dine med-

arbejdere kan fortolke dine forventninger og virke-

liggøre dem i praksis. Man leder dybest set ved sin

tilstedeværelse eller ved det, man repræsenterer.

Man leder gennem nogle meget usynlige redskaber

eller bånd, som minder om dem, som personlige

relationer foregår i«, siger Ole Fogh Kirkeby.

»Disse usynlige bånd – vi kan kalde dem værdier,

normer eller følelser – er lederen nødt til at benytte

sig af, fordi lederen ikke selv kan foreskrive succes-

kriterier for hver enkelt opgave og for hver enkel job-

funktion. Det kræver en usynlig ledelse, så du får en

’fathering’ relation, hvor du så at sige tager hånd om

folk og lader dem udfolde sig. Men selvfølgelig kun

til en vis grad, for der er også tale om en rimelig

streng styring.«

Her gemmer der sig et dilemma, for hvordan kan

man lede og samtidig lade, som om man ikke leder?

At være eller ikke være synlig er et essentielt spørgs-

mål – eller et tveægget sværd – som den personlige

ledelse bringer med sig.

»Der er et dilemma i det«, siger Ole Fogh Kirkeby:

»Der er det dilemma, at du som medarbejder skal

kunne opleve, at du er fuldkommen på egen hånd.

Samtidig med at du gør det, skal du opleve, at lede-

ren står og glor dig i nakken. Derfor er personlig

ledelse ikke noget, der nødvendigvis leder til en

styrkelse af ens personlighed. Personlig ledelse kan

jo bare lede til stress og til usikkerhed på, hvad dine

egentlige funktioner er.«

Som et billede på den både synlige og usynlige le-

der griber Ole Fogh Kirkeby fat i fangevogterens rolle

i det panoptikon, som Michel Foucault beskriver i sit

centrale værk ’Overvågning og straf’. I et panoptikon

ved man aldrig, om man bliver overvåget, men man

fornemmer konstant, at man bliver overvåget. Fan-

gevogterens rolle som overvåger tvinger den ind-

satte til at begynde at overvåge sig selv.

For Ole Fogh Kirkeby handler god, personlig

ledelse om at stå ved de værdier og normer, man går

ind for. Om at være integreret. Om at repræsentere

nogle almenmenneskelige dyder. Om at virkeliggøre

et sæt af holdninger og verdensbilleder. Om ikke at

være en konstruktion. Ordet person betyder egentlig

’maske’ (persona), eller ’rolle i historie eller drama’.

Men lytter man til ordet, kan man opfatte det som

per sona (’gennem lyd’): én, der giver sig til kende

gennem lyd. Det er denne sidste betydning, som Ole

Fogh Kirkeby mener, kendetegner dagens og mor-

gendagens personlige leder: én, der giver lyd og lyt-

ter, både til sig selv og til andre.

»Den personlige leder er én, der er i stand til at

lytte, og som i virkeligheden ikke behøver at være der.

Lederen behøver ikke være der, ligesom fangevogte-

ren i det Foucaultske panoptikon-tårn ikke behøver at

være der, fordi lederen efterlader en em af parfume,

som bliver hængende i lokalet et stykke tid.«

God cognac spreder sig

Ifølge Ole Fogh Kirkeby må de nye lederdyder be-

Personlig ledelse er et tveægget sværd
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væge sig ud over den økonomiske interesses hori-

sont. »Den type af egenskaber, som jeg tror, tæller –

lederdyder eller medarbejderdyder – det er dybest

set ganske simple etiske og moralske dyder. Du kan

godt i en kort periode, og i visse situationer eller

kontekster, beundre meget ambitiøse og kyniske

mennesker. Men i længden er de ubrugelige for et

fællesskab«, siger han.

Kirkeby illustrerer denne pointe med følgende

historie: »En gammel amerikaner, der lige havde

åbnet en vinhandel, fortalte mig engang, at hvis du

hælder en flaske virkelig dyr cognac i et fad med

dårlig cognac, så bliver det hele godt. Det spreder

sig. På samme måde er det med ledelse. Det spre-

der sig ud i organisationen. Hvis du har en uærlig

leder eller ledelse, som alle ved, kører et ambitiøst

ræs for sig selv, så får du en organisation, der er

meget dårlig.«

Som det seneste års turbulens i amerikansk

erhvervsliv har vist, kan det være yderst katastrofalt

at vægte økonomiske værdier frem for sociale og

etiske værdier. Ligesom to mægtige tårne styrtede

de to gigantvirksomheder Enron og Worldcom med

ét til jorden. En ny international rapport om virk-

somheders konkurrenceevne i 49 lande, IMD World

Competitiveness Yearbook 2002, udtrykker også en

svigtende tillid til amerikanske erhvervsledere. Ifølge

rapporten klarer de danske ledere sig bedre end de

amerikanske i kategorierne troværdighed og etisk

praksis, og Danmark indtager en global førerposi-

tion, når det gælder samfundsansvarlighed. Når 40

procent af en virksomheds børsnoterede værdi

afhænger af image, som amerikanske undersøgelser

viser, det er tilfældet i USA, er etik og samfunds-

ansvar i høj grad med til at styrke en virksomheds

konkurrenceevne. Og det stiller igen nye krav til

ledelsen.

Lederen til eksamen

»Der er sket et skift, som beror på, at det bliver ti

gange sværere at være leder. For du bliver hele tiden

vurderet på, om du faktisk egner dig til det«, siger

Ole Fogh Kirkeby. »Kriteriet på, om du egner dig til

det, bliver mere og mere differentieret. Du skal

kunne legitimere, at du vil være leder. Efter min

mening så kommer der snart – og det er noget, jeg

går ind for – ledersamtaler. Der skal ikke være med-

arbejdersamtaler alene; der skal også være leder-

samtaler.«

Så lederen skal til eksamen?

»Lederen skal til eksamen, men også til en beha-

gelig eksamen, hvor lederen kan få lov til at fortælle

om, hvad det er for nogle værdier, lederen selv har,

og de dilemmaer, som er i lederen selv. Der er langt

højere kvalitetskrav til det at være leder. Derfor bliver

det enormt meget mere stressende. Det er allerede

begyndt de sidste år«, siger Ole Fogh Kirkeby. 

»Det bliver en meget vanskelig opgave at være

leder, også fordi virksomhederne hele tiden ændrer

fysiognomien, går ind på nye markeder og produce-

rer ved hjælp af nye ting. Når du er en personlig

leder, skal du kunne besvare spørgsmål, begrunde

dine beslutninger og gøre det ordentligt. Du kan ikke

bare sige ’det er, fordi jeg vil have det sådan’. Lede-

ren kommer mere og mere i klemme mellem besty-

relsen og resten af interessentgruppen, fra med-

arbejdere til kunder«, siger Ole Fogh Kirkeby. 

Kan alle lære at blive ledere, eller kan det netop

– fordi det er personligt – ikke læres?

»Jeg tror, det kræver nogle bestemte psykiske, og

for den sags skyld fysiske, egenskaber at blive leder,

som du kan udvikle, hvis du kommer i de rigtige

situationer. Aristoteles sagde det meget flot om det

gode menneske; som en apori: For at være god skal

du have gjort det gode. For at kunne gøre det gode

skal du vide, hvad det gode er. For at vide, hvad det

gode er, skal du have gjort det gode. Det kan du også

sige om ledelse: For at være en god leder skal du

have ledet godt. For at have ledet godt skal du vide,

hvad det vil sige at være en god leder osv. Den kan

jo ikke løses.« y

Camilla Mehlsen

Asterisk@dpu.dk

Professor Ole Fogh Kirkeby

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

på Handelshøjskolen i København.

Personlig ledelse er et tveægget sværd
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MedieInnovatoriet

Danmarks Pædagogiske Universitet

har etableret et forum for forskning,

udvikling og samarbejde om læring og

digitale medier med navnet MEDIE-

INNOVATORIET. Medieinnovatoriet er

oprettet i regi af forskningsprogram-

met ’Medier og IT i læringsperspektiv’,

som har til formål at indkredse og for-

mulere det særlige potentiale, som

medier og IT giver for læring. Medie-

innovatoriets etablering er sket i er-

kendelse af, at målet bedst nås ved et

tæt, udviklingsorienteret samarbejde

mellem forsknings- og uddannelses-

miljøer, erhvervsliv og organisationer.

Erhvervslivet, organisationer, uddan-

nelses- og forskningsmiljøer inviteres

således til at deltage i projektoriente-

rede samarbejder i netværk med an-

dre eksterne partnere, samt forsk-

ningsprogrammets medarbejdere. Det

kan eksempelvis handle om udvikling

af undervisningssoftware, modeller

for e-learning, undersøgelse af læ-

ringsteknologiers funktion mv.

Medieinnovatoriet tilbyder adgang

til de nødvendige, tidssvarende red-

skaber og arbejdsrum i forbindelse

med samarbejdsprojekter. Det er pla-

nen, at den løbende udvikling af 

Medieinnovatoriets indretning skal sik-

res i form af blandt andet sponsorater

og gennem anskaffelser i forbindelse

med gennemførelse af projekter.

Man kan kontakte Medieinnovato-

riet gennem lektor Carsten Jessen,

cj@dpu.dk, telefon 39663232 + 2471,

eller IT-konsulent Leif Glud Holm,

lgh@dpu.dk, telefon 39663232 +

2712.

Dannelse og uddannelse

Alle med engelskkundskaber og interesse for ud-

dannelsesvidenskab er velkomne, når den fran-

ske psykolog, filosof og professor ved l'Université

du Littoral Côte d'Opale, Raymond Duval, den 1.

november holder foredrag på Danmarks Pædago-

giske Universitet. Foredragets titel er ‘The role of

reason and rationality in the formation of indivi-

duals’, og vil handle om, hvordan dannelse af den

individuelle personlighed såvel som dannelsen af

individet som samfundsborger er blevet væsent-

lige mål for uddannelsessystemet. Er disse mål

indbyrdes forbundne, og på hvilket grundlag kan

man blive i stand til at opfylde dem?

Foredraget finder sted i Festsalen, 1. sal i A-byg-

ningen, kl. 14.30 – 15.30.

Den 4. november vil Raymond Duval deltage i et

matematik-didaktisk forskningsseminar, hvor han

vil tale om ’The cognitive analysis of problems of

comprehension in the learning of mathematics’.

Arrangementet sker i samarbejde mellem Forum

for Matematikkens Didaktik og Forskningsenhe-

den for Matematikkens Didaktik (Danmarks

Pædagogiske Universitet). Alle med interesse for

matematikkens didatik er velkomne. Af praktiske

grunde skal tilmelding ske senest torsdag den 31.

oktober til Kirsten Lundsgaard, telefon 39 66 32

32 + 2682, email kirstenl@dpu.dk.

Status

Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædago-

giske Universitet holder Status over årets børnelit-

teratur lørdag den 25. januar. På programmet er

Ib Spang Olsen, Martin Spang Olsen, Torben We-

inreich, Annabritt Mathiassen, Kina Bodenhoff,

Kirsten Bystrup, Lene Kaaberbøl, Flemming Møl-

drup, Henrik Kjærgaard og Olaf Winsløw. Tilmel-

ding: Center for Børnelitteratur, fax 39 69 60 89,

e-mail: jkj@dpb.dpu.dk senest 18. november

2002. Nærmere oplysninger hos Jane Kjellin eller

Kirsten Bystrup, 39 69 66 33, lokal 2374/2372

eller på centerets hjemmeside www.cfb.dk.

Nye læringsveje, 
andre læringsmiljøer 

Hvilke nye læringsveje åbner de

digitale medier, og hvordan 

ændrer anvendelsen af IT og

medier de læringsmiljøer, vi ken-

der i dag? De spørgsmål forsøger

en række forskere og praktikere

at svare på, når Danmarks Pæda-

gogiske Universitet afholder en

åben konference den 21. novem-

ber under overskriften ’IT, Me-

dier og Læring’. Konferencen ta-

ger fat på en række aktuelle

pædagogiske områder, blandt

andet naturfagsdidaktik, narrati-

vitet og læring, nye billedformer,

skæve og anderledes lærepro-

cesser samt arkitekturens og

kroppens betydning i fremtidens

læring. Derudover bliver der på

workshopper mulighed for at

stifte nærmere bekendtskab med

emner som det virtuelle, tredi-

mensionelle klasseværelse, com-

puterclubhouses, virtuel portfolie

og tv som kommunikationsform i

undervisningen. 

Bag arrangementet står Dan-

marks Pædagogiske Universitets

forskere inden for medier og IT,

der er samlet i forskningspro-

grammet ’Medier og IT i lærings-

perspektiv’ med Birgitte Holm

Sørensen som forskningsleder. 

Der kan læses mere om konfe-

rencen og forskningsprogram-

met på www.dpu.dk/forsknings-

programmer.

Tiltrædelses-
forelæsning

Jens Rasmussen, der i foråret

blev ansat som professor ved In-

stitut for pædagogisk sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet, holder sin tiltrædelses-

forelæsning fredag den 8. no-

vember. Emnet er ’Pædagogisk

sociologi – kompleksitet og ny-

beskrivelse’, hvor Jens Rasmus-

sen vil argumentere for behovet

for en nybeskrivelse af samfun-

det som et komplekst moderne

samfund. Da et komplekst mo-

derne samfund ikke kan beskri-

ves fra ét privilegeret sted – ingen

af samfundets mangfoldige del-

systemer kan gøre krav på at re-

præsentere samfundet i samfun-

det – må samfundets beskrivelse

af sig selv foregå ved, at de en-

kelte systemer i samfundet bidra-

ger til beskrivelsen og den stadige

nybeskrivelse ud fra hver deres

optik, mener Jens Rasmussen. 

Forelæsningen finder sted fredag

d. 8. november kl. 14 i festsalen

på Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet, Emdrupvej 101.
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»I den heftige diskussion, der altid raser om reformer og bøger og bygninger

og karakterer, glemmes det i forbløffende grad, hvor vigtig en lærer kan være.

Man sover sig igennem år med dødkedelige historietimer. Så har man en vikar i

to timer og interesserer sig for Trediveårskrigen eller Marguerite Yourcenars for-

fatterskab resten af livet. Spørg hvem som helst – det er læreren, man husker fra

sin skoletid. Intet kommer på højde med en lærer, der inspirerer. Intet – absolut

intet – kan erstatte udstrålingen fra et entusiastisk menneske.« 

Min umiddelbare reaktion på at læse dette hos forfatteren Jan Kjærstad i romanen

Opdageren var, at ’sådan er det jo’. Mange, i hvert fald de der har bevæget sig ud over

folkeskoleniveauet i uddannelsessystemet, har sikkert gjort mere end en erfaring, der

kan bekræfte hans påstand, og mange kan fortælle varme historier om disse skel-

sættende lærere, historier der næsten ligner kærlighedshistorier.

Nærmere eftertanke rejser imidlertid spørgsmålet, om man kan have entusi-

asme og engagement, det vil sige personlige egenskaber, som bærende værdier

og mål i uddannelsespolitiske programerklæringer, for nu om dage støder vi (os)

på idéen om personlig udvikling som officielt mål i uddannelsespolitiske

dokumenter. I bekendtgørelsen for uddannelse af lærere til folkeskolen 

(§1, stk. 2), præciseres det, at det er et formål med uddannelsen, at den skal

bidrage til ‘at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at ud-

vikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.’

Og når de er færdiguddannede, skal de bruge denne personlighed til at indfri

såvel folkeskolens som gymnasieskolens formål, nemlig at tilegnelse af kund-

skaber skal bidrage til elevernes ‘alsidige personlige udvikling’. At uddannelse ikke

kun har og heller ikke kan have tilegnelse af kundskaber som eneste mål er klart. En-

hver prioritering hviler på reflekterede eller ureflekterede ideologiske mål, der rækker

ud over den blotte videnstilegnelse. Men hvad er personlig udvikling for noget, og

hvorfor skal den have, ikke blot sideordnet vægt, men overordnet vægt? Hvorfor ikke

prioritere tilegnelse af kundskaber og træning af færdigheder? Og hvordan skelner

man læreren fra en terapeut, når uddannelse vedrører den såkaldte personlighed? 

Tidligere talte man om lærerens myndighed og autoritet, en tale der hvilede

på et ideal om oplysning og rationalitet. I dag er der knapt plads til denne tale –

i hvert fald ikke uden, at det gøres til et personligt anliggende. Der forekommer

at være et religiøst og anti-rationelt træk ved at dyrke lærerpersonligheden, og

det dukker ikke kun op i officielle uddannelsesprogrammer, men er en ingredi-

ens, hvis ikke hovedtemaet, i utallige Hollywood-produktioner – Robin Williams

i Døde Poeters Klub og Michelle Pfeiffer i Dangerous Minds er blot to eksempler.

Der er tale om den unikke lærerpersonlighed, der ændrer elevernes liv og om-

vender en hob skole-droppere. Læreren fungerer her som vækkelsesprædikant. 

Tendensen til at kræve personlighed, herunder entusiasme og engagement af en-

hver lærer, er imidlertid problematisk. For det første kan man ikke ville være entusia-

stisk og engageret. Det ville svare til, at erotisk udstråling var en viljessag. Enhver ved,

at hvis man med overlæg bestræber sig på at have erotisk udstråling, er man plat, pin-

lig og vulgær. Enten har man det, eller også har man det ikke. Pædagogikken må

komme til kort over for idealet om at uddanne lærere til at være personlige, entusia-

stiske og engagerede. For det andet risikerer man at legitimere læreren som forfører.

Hermed er jeg ikke ude på at mistænkeliggøre entusiasme som sådan, men blot be-

mærke, at der er forskel på en god og skelsættende lærer og så en dårlig forførende

lærer. Den gode lærer vækker elevens begær, vidensbegæret, og giver det en retning.

Det gør en forfører imidlertid også. Så hvad er forskellen?

Entusiasme er ikke en entydig bestembar kvalitet, men på den anden side

heller ikke intet. Meget tyder på, at entusiasme og engagement i lighed med

begreber som karisma dækker over, at man ikke aner, hvorfor nogen er i besid-

delse af smittende entusiasme og engagement - og andre ikke er det. Det kalder

på en rationel analyse af, hvorledes man kan begribe forskellen mellem på den

ene side den gode lærer, en vellykket pædagogisk praksis, der sagt med klichéen

gør en forskel i den enkeltes liv og på den anden side en forfører eller en guru.

Som Jan Kjærstad så rigtigt konstaterer, så er det den inspirerende lærer, man

husker. Og husker med ømhed. Jeg har en håndfuld af den slags historier, som

jeg, når lejlighed byder sig, fortæller til dem, der gider høre på dem. De er alle

sammen skåret over samme læst. En af historierne er den om min engelsklærer

i gymnasiet, der blandt så meget andet havde sat en tekst af William Faulkner på

pensum. Hendes viden, tekstanalytiske kompetencer og pædagogiske takt sug-

gererede mig til at gå på biblioteket og låne og læse, hvad jeg kunne få fat i af

William Faulkner; på engelsk naturligvis. At biblioteksbesøget var et resultat af sug-

gestion – og ikke for eksempel en overlagt bestræbelse på at fedte mig til bedre karak-

terer – vidner det forhold om, at jeg ikke nævnte det for hende og slet ikke for mine

klassekammerater – dengang var det lav stil at læse mere, end hvad man ’havde for’.

Hendes objekt var imidlertid blevet mit. Og et træk ved hende, formentlig hendes sikre

faglighed, var blevet et ideal, jeg identificerede mig med i betydningen stræbte imod.

Enhver vellykket pædagogisk praksis må etablere et gab mellem elevens forestillinger

om egen kunnen og så forestillinger om, hvem eleven kunne blive, hvis der blev arbej-

det på sagen. Et mulighedsfelt, man ikke vidste fandtes, er uigenkaldeligt blevet åbnet.

Hermed er jeg fremme ved den altafgørende forskel mellem den gode lærer

og forføreren. Den gode lærer fører ganske vist eleven i kraft af sin såkaldte

karakter, personlighed eller hvad vi ellers plejer at kalde det, vi ikke rigtigt ved,

hvad er, men han fører såvel sit som elevens begær væk fra sin person og over

på sagen, vidensobjektet. Forføreren, derimod, gør sig interessant. Han gør sin

egen person til sagen. Forføreren lever af tilhængere. Han baster og binder

enhver psykisk energi og tankevirksomhed til sin person som selve sagen, som

objekt. Det kan betyde, at ethvert resultat kræver godkendelse af læreren for at

have værdi, hvilket i sidste instans henviser til spørgsmålet: ‘hvordan kan jeg få

ham til at elske mig’ eller ‘hvordan kan jeg bevare hans kærlighed’. Hvis dette

sker, har forføreren skabt tankemæssig koldbrand hos eleven, i ekstreme tilfælde

kaldet hjernevask. Sat skarpt op er forskellen mellem den gode lærer og en for-

fører, at den gode lærer suggererer eleven til at besætte sit objekt, ikke sig selv.

Den interesse, som enhver lærer skaber om sig selv, forskydes over på stoffet; i de

Fri os fra personligheder 

Enten har man det, eller også har man det ikke. Pædagogikken må komme til kort over for

idealet om at uddanne lærere til at være personlige, entusiastiske og engagerede.
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mest vellykkede tilfælde med det resultat, at læreren ender som et kært minde.

Med andre ord: til forskel fra forføreren så arbejder en god lærer på at blive for-

ladt, på at miste sin magt over eleven. Derfor er eksamensinstitutionen vigtig at

holde i hævd, for her markeres det symbolsk, at ’nu er det slut mellem os, og vi

må alle videre’. Man kan undre sig over, hvorfor så mange af os kan lide at un-

dervise, når nu vores fornemmeste opgave er at blive forladt. En mærkelig lyst.

Dannelse er identifikationsprocesser, processer der foregår uden såvel elev

som lærers vidende. Der er tale om uforudsigelige og overraskende effekter af

det pædagogiske bånd, hinsides metoder, strategier og planlægning. Identifika-

tionsproblemstillingen tjener til at gøre os fri af såvel idéen om læreren som an-

tiautoritær katalysator for en naturlig proces, hvor eleven sættes fri og langt hen

ad vejen kan danne sig selv som idéen om læreren som autoritær person, der

former eleven i sit billede, i sin ekstrem med ferlen og spanskrøret. I al sin en-

kelhed appelleres der med identifikationsfiguren hverken til elevens iboende for-

nuft eller lærerens vilje til at være autoritær. I stedet er en ikke-bevidst dannelse

på spil, det vil sige en dannelse hinsides planlægning og kontrol – nøjagtigt som

det velkendte forhold, at man ikke kan beslutte sig for at lade sig forføre eller for-

føre andre, med mindre man og de ’vil’ forføres. Det er i al sin enkelhed forskel-

len mellem forførelse på den ene side og vold, tvang på den anden. 

Filosoffen Renata Salecl har konkluderet, at læreren er en idiot, der ikke ved,

hvorfor han lykkes med det, han faktisk lykkes med. Når læreren lykkes ud over

det sædvanlige, gør en forskel i elevers liv, er det som nævnt ikke et resultat af

en god teori, men et resultat af disse ikke-bevidste identifikationsprocesser mel-

lem elev og lærer. Man er en god lærer – ikke i kraft af anvendelsen af sidste skrig

på metodernes marked – men i kraft af den, man er, når man udfolder sig i for-

hold til en faglighed. Det kan man ikke lære på lærerseminarierne. Det eneste man

kan lære der, er faglige kundskaber i forhold til enkeltfagligheder og selvfølgelig di-

verse almenpædagogiske fag, der ruster en, hvis man nu ikke lige skulle være en

stor personlighed med en mission i livet. Derfor hævder Renata Salecl også, at det

ideologiske, almendannende mål, enhver uddannelsespolitik nødvendigvis må

have – for eksempel opdragelse til demokratiske medborgere, den moralske dan-

nelse i al almindelighed – er en sidegevinst i forhold til indlæring af positive kund-

skaber og træning af færdigheder. Hvis dette er plausibelt, og man har engagement

som et pædagogisk ideal for lærerpersonligheden, kunne man forsøge sig med te-

sen om, at jo mere man ved, jo tungere ens faglige ballast er, jo mere ’har man’ at

udstråle og smitte omgivelserne med, herunder også eleverne.

Den moralske dannelse ville kunne kontrolleres intentionelt, hvis det blot dre-

jede sig om en appel til de kognitive kapaciteter, en appel til vilje og fornuft, hvil-

ket man muligvis lader som om, at man tror på i den danske model, hvor tileg-

nelse af kundskaber tilsyneladende er underordnet det formål at danne

personligheder. Salecl skriver på en baggrund af en erfaring med ‘den virkelig-

gjorte socialismes’ uddannelsespolitik, hvor den officielle ideologi var dannelse

af frie og alsidige personligheder. Det var der selvfølgelig ingen, der troede på, og

resultatet var da også derefter: dannelse af knægtede og konforme individer. Den

officielle ideologi var en fiasko, den uofficielle derimod en succes. Det danske

uddannelsessystems ideal er egalitært og demokratisk. Ikke desto mindre er der

ekstrem lav social mobilitet i den danske samfund sammenlignet med de lande,

vi plejer at sammenligne os med, som det hedder. Hvis ingen i ’den virkeliggjorte

socialismes tid’ troede på den officielle ideologi, hvorfor gør vi så? Man behøver

ikke at høre til i Ligaen for Mistankens Mestre for at lugte lunten. Den officielle

danske ideologi må siges at være en fiasko, hvis lighed blandt andet betyder be-

fordring af social mobilitet. Men hvem har en interesse i social mobilitet andre

end dem, der ønsker at bryde den sociale arv og derfor – simuleret eller oprig-

tigt – naivt tror på ideologien, indtil de banker hovedet mod det berømte glasloft

– spurgt retorisk selvfølgelig. Måske befordres denne uofficielle konservative

ideologis succes netop ved denne vægtning af dannelse af demokratiske, alsidige og

muligvis interessante personligheder frem for større vægtning af tilegnelse af kund-

skaber og træning af færdigheder. Det er ikke første gang, at det bemærkes, at det er

langt lettere at konkurrere på viden og færdigheder end på at kunne begå sig, for

kølige sociologer har længe kunne belære os om, at man ikke får sparket en fod ind

nogen steder, hvis man ikke først har fået afluret dén uskrevne kode, man ikke er født

til at kende. At den moralske dannelse er det højeste mål for uddannelse er en gam-

mel tanke med stor succes; måske skyldes dens succes, at resultatet er anti-egalitært.

Men tilbage til læreren. Ikke alene må han indstille sig på uvidenhed om, hvor-

for han lykkes med sit forehavende, men også på at se sin egen fiasko i øjnene.

Sociologen Philippe Meirieu udnævner selve pædagogikkens øjeblik til de øje-

blikke, hvor eleven yder modstand i form af afvisning af at følge lærerens nøje

gennemtænkte planer. Læreren står magtesløs, eleven er hinsides pædagogisk ind-

flydelse. Meirieus pointe er, at her møder læreren eleven som subjekt, og det vil igen

sige som noget, der unddrager sig at være objekt for pædagogiske metoder, strate-

gier og planer. Her er Meirieu uden tvivl inspireret af psykoanalysen. Blandt psyko-

analytikere betragtes fiasko som det egentlig interessante. Først når patienten yder

modstand, viser der sig et orienteringspunkt for fortsat analyse. Derfor hører man i

øvrigt også sjældent psykoanalytikere prale af store behandlingsmæssige resultater. 

Man kan udnævne elevens modstand og lærerens erfaring af fiasko til pæda-

gogikkens raison d’être. Og man kan til Meirieus idé om fiaskoen som det pæda-

gogiske øjeblik par excellence tilføje idéen om de succesfulde pædagogiske øje-

blikke, hvor det viser sig, at det ikke giver mening at tage æren for elevens

præstationer, netop fordi de er et resultat af overraskende identifikationsproces-

ser, nogle processer der har ført eleven derhen, hvor eleven selv gik. En lærer kan

i kraft af sin banale og alt for menneskelige forfængelighed ønske at spejle sig i

eleverne, for eksempel som patroniserende faderfigur. Hvis læreren derimod

modstår fristelsen for en sådan simpel anerkendelse og byder sin viden og sin er-

faring til som mulig anledning for identifikation, så er det ikke altid, at læreren

lærer eleverne det, han ellers havde sat sig for var værd at lære. Men måske lærer

de noget, der er mere værd, hvem ved. y

15Af Lektor, ph.d. Kirsten Hyldgaard, Institut for pædagogisk filosofi ved DPU



erstatningsforældre, eller er det en nødvendig forud-

sætning for at få en undervisning til at virke

meningsfuld for et moderne barn? 

Kærlig kompensation

»Læreren kan ikke længere læne sig op ad en ensar-

tet og entydig kundskabstradition for, hvad der skal

foregå i skolen. Det er ikke givet, hvad der skal foregå

i skolen, og det gælder såvel det faglige indhold som

de sociale omgangsformer. Samfundet er kendeteg-

net ved et stort udbud af forskelligheder, arbejds-

delinger og muligheder, og det gør giftermålet mel-

lem personlighed og faglighed til en strukturel

nødvendighed. Læreren bliver nødt til i stigende

grad at iscenesætte sig som unik, som en person,

der har noget specielt at byde på. Det vil sige, at

læreren i langt højere grad skal stå personligt inde

for kriterierne for, hvad der er af værdi at lære. Og for

at læreren kan give mening for eleverne, så skal han

ind på livet af dem. Han skal kunne forføre dem med

sit personlige engagement, menneskelige åbenhed,

karisma eller andet for at kunne fange elevernes

begær, der er orienteret mange forskellige steder

hen. Det vil sige, at børnene ikke med samme auto-

matik som tidligere har deres opmærksomhed rettet

mod lærerens faglige dagsorden, når de møder op i

skolen. Derfor er læreren som udgangspunkt nødt til

at være nærværende i forhold til børnene og deres

umiddelbare interesser. Samtidig er læreren også

nødt til i et vist omfang at kompensere for den

kærlige og karakterdannende opdragelse, der tidli-

gere fandt sted i familien, men som en moderne

familie med en presset og fortravlet hverdag ikke

alene kan levere«, siger John Krejsler.

En mindre skoleagtig skole

Professor Jens Rasmussen fra Institut for pædago-

gisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universi-

tet er også optaget af at diskutere forholdet mellem

læreren som rolle og læreren som privatperson. I

hans forskning er det et spørgsmål om forholdet

Kundskaber eller kærlighed?16
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»Den dårlige lærer er en maskine, mens den gode

lærer har et personligt engagement i børnene, som

de kan mærke. Jeg vil som lærer være der med hele

min person. Ikke bare i klassen, men også på gaden,

hvor jeg vil kunne give børnene et knus og have tid

til at tale med dem. Mit incitament til at blive lærer

er netop den nære sammenhæng mellem egen per-

sonlighed og lærerrollen, og den nære gensidighed

mellem lærer og elev skal berige mit eget liv, og det

ved eleverne også godt.« Sådan siger den nye lærer,

Margrethe, der sammen med fire andre nye lærere

har deltaget i en kvalitativ interviewundersøgelse

om, hvordan de ser på forholdet mellem lærerrolle

og personligt engagement.

Undersøgelsen er foretaget af forskningsadjunkt

John Krejsler fra Institut for pædagogisk antropologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Ved at læse

undersøgelsen kan man få det indtryk, at mange nye

lærere ikke kan – og måske heller ikke vil – parkere

deres privatliv uden for skolen, men i stedet tager

hele deres person med ind i skolen. Når de gør det,

så begynder lærernes sprog om børnene at ændre sig.

Som hele mennesker elsker disse lærere deres små

pus og fortæller gerne børnene om deres kæreste-

problemer. De mener det er vigtigt, at børnene føler

sig lige så trygge i skolen som hjemme hos mor og far.

I den moderne skole vanker der altså ikke klaps,

højst kærlige klap fra lærernes side, når de også op-

drager på børnene. Det hænger sammen med, at

skolen i dag langt fra bare er en kundskabsskole,

hvor lærerne ud fra præcist definerede faglige mål

skal undervise eleverne, uanset hvem den enkelte

lærer eller elev måtte være som privatpersoner. Sko-

len er også blevet et rum for social og hjemlig varme;

et sted hvor lærerne udfolder, hvad man kunne

kalde en nærhedspædagogik kendetegnet ved per-

sonlig og eksistentiel omgangsform. Lærerne er der-

med ved at forlade en simpel kundskabspædagogik,

hvor distancen og yderligheden mellem lærer og

elev er central. Men misforstår lærerne ikke deres

opgave, hvis de også begynder at optræde som
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Lærere vil ikke kun være undervisere, de vil også være hele mennesker i mødet med børnene.

Men misforstår lærerne så ikke deres opgave? 
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mellem opdragelse i familien og undervisning i sko-

len. Men modsat John Krejsler argumenterer Jens

Rasmussen for, at der er behov for at restaurere

adskillelsen mellem opdragelse og undervisning. 

»Et første skridt mod en restaurering er at gøre op

med reformpædagogikken, da det er den pædago-

gik, der har udvisket forskellen mellem opdragelse

og undervisning. Det skyldes kort fortalt, at reform-

pædagogikken helt tilbage fra sine tidligste udform-

ninger i midten af 1800-tallet har været optaget af at

ville det, som skolen ikke er og heller ikke kan være,

hvis den skal opfylde sin funktion. Tager vi læreren

som eksempel, så er læreren i skolen defineret ved

en rolle, og uden for skolen som et menneske eller

en person. Men reformpædagogerne trækker i ret-

ning af, at læreren også skal være et helt menneske.

Ser vi på undervisningens indhold, så er reform-

pædagogerne på tilsvarende vis mere optaget af, at

skolens indhold i højere grad skal være livets ind-

hold, og ikke kun skolens indhold. Derfor skal man

hellere ud af klasseværelset. Og når det gælder ele-

verne, så skal de i stedet for at blive behandlet som

elever, behandles som børn«, siger Jens Rasmussen

og pointerer: »I et moderne samfund eksisterer der

ikke en enhedsmæssig opdragelse, men i stedet for-

skellige opdragelsesinstanser. Læreren opdrager ele-

ver til, hvad det vil sige at gå i skole, forældre børnene

til at være en del af en familie og sportsklubben til at

deltage i konkurrencer. Det er vidt forskellige opdra-

gelsesformål, der ikke bør blandes sammen.«

Giv skolen sin egen chance

Ifølge Jens Rasmussen finder den kærlige og stærkt

personlige kommunikation sted i familien, og med-

lemmerne af familien har meget brede og mang-

foldige forventninger til hinanden. I familien er idea-

let for eksempel, at man ikke har hemmeligheder for

hinanden, men derimod kender til såvel sure sokker

som mærkeligheder på godt og ondt. Sådan er det

ikke i skolen, hvor forventningerne til rollerne som

lærer og elev er snævrere og mere entydigt define-

ret. Men Jens Rasmussen er bekymret for, at lærerne

ikke respekterer disse forskelle på livet i henholdsvis

familien og skolen. 

»Hvis skolen skal have en chance for at fungere

som skole, så må lærerne besinde sig på, at de hver-

ken kan eller skal optræde som et ekstra fami-

liemedlem, der på forskellig vis skal kompensere for

mangel på opdragelse i familien. Skolen skal op-

drage børnene til at gå i skole, det vil sige, at lærerne

skal gøre børnene bedre til at være elever i en skole.

Familien opdrager børnene til familieliv, og det er en

helt anden sag. Men mange lærere tror, at opdra-

gelse er opdragelse, det vil sige en entydig sag,

uanset hvor den foregår. At lærerne har denne op-

fattelse afslører de, når de siger, at de gerne vil slippe

for at opdrage og mener, at opdragelse er noget fa-

milien skal tage sig af. Og når de så mener, at fami-

lien ikke opdrager børnene tilfredsstillende, og at

det er årsag til problemer for undervisningen, så be-

gynder de at blande sig i opdragelsen i familien. Pro-

blemstillingens paradoksale ironi er, at mange

lærere egentlig ikke ønsker at varetage opdragelses-

opgaverne, men de vil gerne i dialog med foræl-

drene. Hvorfor? For at opdrage forældrene til at op-

drage deres børn. Problemet er, at lærerne tror, at de

herved kan befri sig for selv at opdrage. Lærerne ta-

ger fejl: De tager fejl, når de tror opdragelse i fami-

lien ikke er anderledes end den, skolen kunne ønske

sig, og derfor tager de også fejl ved at tro, at mere

familiemæssig opdragelse gør børnene lettere un-

derviselige i skolen«, siger Jens Rasmussen.

Intimideringer

De uklare grænser mellem rolle og person og den nye

nærhed mellem lærer og elev i skolen gør det ifølge

John Krejsler nødvendigt, at lærerne er opmærksomme

på risikoen for, at det ikke fører intimideringer med sig. 

»Jeg kender til et betænkeligt eksempel, hvor for-

ældrene blev kaldt til samtale på skolen, fordi datte-

ren havde fortalt lærerne om et skænderi, de havde

haft i hjemmet, og det var nok til, at de følte sig be-

rettiget til at blande sig i familielivet. Generelt mener

jeg, at den nye og mere personlige lærerrolle kan be-

tyde en farlig tendens til at nedbryde skellet mellem

offentlig og privat. Her skal man ikke glemme, at sko-

len er en offentlig myndighed, der er koblet til

sociale myndigheder, politi m.v. Elevjournaler, tjenst-

lige pålæg m.m. antyder klart, at man i passende

omfang bør forholde sig strategisk i sin kommunika-

tion. Man kan ikke som i venskabet uden videre sige

hvad som helst på en hvilken som helst måde uden

konsekvenser. Måske er særligt nogle indvandrer-

forældres reaktion på skolens inddragelse og indblan-

ding i børnenes hjemmeliv brugbar som en advarsel

om, at lærerne ikke bør gå for tæt på den opdragelse,

børnene modtager i familien«, siger John Krejsler. 

Også Jens Rasmussen er opmærksom på de pro-

blemer, uklare grænser mellem opdragelse og un-

dervisning kan give. »Når lærerne ringer sammen

med forældrene om problemer med børnene, så bør

det være problemer, der vedrører børnenes skole-

gang. Sådan er det langt fra altid. Når forældre for

eksempel mener, at det er i orden at ringe til lærerne

om problemer med barnet på hjemmefronten på de

mest mærkelige tidspunkter, peger det på, at

lærerne ikke har formået at holde familie- og skole-

liv adskilt. Pointen er nemlig, at det er lærerne, der

har lært forældrene den uacceptable adfærd. Det vil

sige, at lærerne selv har skabt deres problemer med

belastende forældre, der næsten opfatter den en-

kelte lærer som et familiemedlem, de ved forskellige

lejligheder kan trække på, « siger Jens Rasmussen. y
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Kritikken af børn og unges disciplinproblemer har

en lang og fornem tradition: »Ungdommen nu om

dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter

autoriteter. De viser ingen respekt for ældre menne-

sker og elsker tomt pladder i stedet for arbejde. De

rejser sig ikke længere, når ældre personer kommer

ind i et rum. De siger deres forældre imod, taler før

alle andre, sluger maden og tyranniserer deres for-

ældre.« Sådan sagde allerede Sokrates for snart

2.500 år siden, og med regelmæssige mellemrum

gentages denne pessimisme igen og igen, når foræl-

dre, lærere, politikere og andre ønsker sig mere

disciplin i den danske folkeskole.

Børn og unges dårlige opførsel er åbenbart en kon-

stant, men til gengæld har de sanktionsformer, den

bliver mødt med, undergået mange forandringer i

både form og omfang i historiens løb. Docent Ellen

Nørgaard forsker i øjeblikket i, hvordan den progres-

sive pædagogik har ændret sig afhængigt af tid og

sted, og i den forbindelse har hun beskæftiget sig

med revselsesrettens afskaffelse i København i 1951.

Afskaffelsen af revselsesretten var en af den pro-

gressive pædagogiks større mærkesager. Sanktions-

former hænger sammen med fællesskabets domi-

nerende normer, siger Ellen Nørgaard, men legemlig

revselse ser ud til altid at have været anvendt lovligt

i opdragelsen i vores del af verden. Engang kunne

den foresatte, det være sig husbonden, læreren, fan-

gevogteren eller officeren, revse eller tugte børn,

tyende, kriminelle og soldater, men afstraffelses-

metoderne er dog med tiden blevet mindre og

mindre voldelige. I henhold til Danske Lov fra 1683

måtte husbonden for eksempel revse børn og

tyende med kæp eller vond, men ikke give dem sår

eller slå deres lemmer ‘sønder og sammen’.

Bestemmelserne i Skoleloven af 1814 var på denne

baggrund nærmest blødsødne: Læreren skulle i sit

forhold til børnene… ‘forene kiærlighed med alvor-

lighed’, og vide at rette sig efter børnenes fatteevne

og gemytsstemning samt vogte sig for at afskrække

dem ved ublid behandling. Når disse foranstaltnin-

ger ikke bar frugt, måtte børn under 10 år straffes

med et lille ris og de større med en tynd tamp uden

knude, men straffen måtte ikke være vanærende, for

det kunne kvæle børnenes æresfølelse, og derved

‘mere tjene til at forhærde end forbedre’ børnene. 

I løbet af 1900-tallet blev revselses- og straffe-

metoder yderligere humaniseret: i 1921 blev hus-

bondens ret til at slå sin hustru og sit tyende op-

hævet, fra 1937 kunne en mester ikke længere revse

sine lærlinge, fra 1953 blev det forbudt at anvende

spanskrør på opdragelseshjemmene (men slag med

flad hånd – altså lussinger måtte uddeles indtil

bistandslovens ikrafttræden i 1974). I 1967 blev

lærernes ret til at til at slå skoleelever afskaffet, mens

forældres revselsesret overfor deres børn blev ind-

skrænket med ændringen af Myndighedsloven i

1985, men først helt afskaffet med ’Lov om ændring

af lov om forældremyndighed og samvær’ i 1997.

Barnesynet

Hvis man medtager alle de uofficielle tørre tæv, der

faldt i tide og utide i skolen, i hjemmet og på

arbejdspladsen, så var risikoen for at løbe ind i en

disciplinerende øretæve i løbet af dagen ganske stor,

hvis man befandt sig i risikogrupperne børn, tyende,

lærlinge etc. Volden var simpelthen en integreret del

af opdragelsen indtil for nylig. Hvad er baggrunden

for, at det har ændret sig? Og hvis volden alt andet

lige var et effektivt middel til at disciplinere eleverne

og holde ro i klassen, så må der have foregået noget

af et disciplinskred efterhånden som sanktions-

midlerne er svundet ind?

Det sidste mener Ellen Nørgaard ikke, at man kan

finde eksempler på. Omfanget af fysisk afstraffelse står

ikke i noget direkte forhold til omfanget af de disci-

plinære problemer. Og med hensyn til det første, så me-

ner Ellen Nørgaard, at det barnesyn, der var indbygget i

den konservative, protestantiske kristendomsforståelse,

har medvirket til at legitimere revselserne:

»Det har forbavset mig meget at se, hvor integreret

den fysiske afstraffelse var i denne tolkning af den

protestantiske kristendom«, siger Ellen Nørgaard.

»Når volden i barndommen har været så frem-

trædende, handler det om den gammeldags opfat-

telse, man havde af arvesynden som et menneske-

ligt grundvilkår. Selv da denne opfattelse fik mindre

betydning, mente man, at barnet ikke var født godt

og at det onde i barnet skulle fjernes. Det er først

meget sent, at oplysningstidens opfattelse af barnet

som hverken ondt eller godt bliver mere udbredt.

Det ser kort fortalt ud som om det skete med

sekulariseringen og dermed med det moderne

gennembrud eller kulturradikalismen, der ikke bare

får betydning for børneopdragelsen, men for mange

forskellige områder i samfundet«, siger hun.

Tugt og revselse forudsætter autoritære relationer

mellem de implicerede og i et pædagogisk og poli-

tisk perspektiv er der snarere tale om opdragelse til

undersåt end til myndig borger i et demokratisk

samfund, mener Ellen Nørgaard. Derfor bliver rev-

selsesretten for alvor sat under pres efter 2. ver-

denskrig, hvor vi samtidig har en omfattende debat

om opdragelse til demokrati.

Der var i hvert fald to fronter i debatten, mener

Ellen Nørgaard. Den ene bestod af den borgerlige

presse, de borgerlige partier, lærerorganisationerne

og repræsentanter for de mere konservative kristne

opdragelsestraditioner. Tilfælles havde disse grup-

per den opfattelse, at kravet om disciplin og lydighed

skulle stilles i opdragelsen og at straffe var en del af >
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Debatten om revselsesrettens afskaffelse var også en debat om skolens værdigrundlag. Når vi i dag taler om mere disciplin

i folkeskolen, må vi også tale om, hvad vi uddanner til. Det mener docent, dr. pæd. Ellen Nørgaard, Institut for pædagogisk 

antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
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NÅR VI I DAG EFTER-

LYSER MERE DISCIPLIN 

I FOLKESKOLEN SOM

SVAR PÅ DEN STØJ OG

URO, DER MÅTTE FOR-

STYRRE UNDERVISNIN-

GEN, SÅ ER DET NØD-

VENDIGT FOR OS AT

VÆRE OPMÆRKSOMME

PÅ DEN SAMMENHÆNG,

DER SKAL VÆRE MEL-

LEM SANKTIONSFORM-

ERNE OG DE MÅL, VI 

ELLERS STILLER FOR

FOLKESKOLEN. 

HISTORIEN FORTÆLLER

OS, AT VI ER FANGER AF

GAMLE POSITIONER. VI

ER HISTORIESKABTE,

MEN VI ER OGSÅ HISTO-

RIESKABENDE, OG VI

MÅ BRUGE AL VORES

FANTASI PÅ AT FORMU-

LERE OG UDVIKLE,

HVORDAN VI SKAL FÅ

ORGANISERET LÆRE-

PROCESSER, DER ER

HENSIGTSMÆSSIGE I ET

DEMOKRATI, DER ER UD-

SAT FOR VOLDSOMME

OMVÆLTNINGER.

NÅR VOLDEN I BARN-

DOMMEN HAR VÆRET

SÅ FREMTRÆDENDE,

HANDLER DET OM DEN

GAMMELDAGS OPFAT-

TELSE, MAN HAVDE AF

ARVESYNDEN SOM ET

MENNESKELIGT GRUND-

VILKÅR.
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Undersåt eller borger?

Docent, dr. pæd. Ellen Nørgaard

Institut for pædagogisk antropologi 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet

enhver opdragelses natur. Disse grupper begrund-

ede deres opfattelse i en borgerlig, autoritær op-

dragelsestradition og i et traditionelt og bibeltro

kristent livssyn. De forfægtede, at en vis skyldfølelse

fremmede karakteropdragelsen. På den anden side

stod de såkaldt progressive. De var en blandet skare

af kulturradikale, reformpædagoger og politisk enga-

gerede til venstre for midten samt den kulturradi-

kale, socialdemokratiske og venstreorienterede

presse. De repræsenterede fremskridtet, samfunds-

kritikken, frigørelsen fra arvesynden og sekulariserin-

gen og de havde tillid til, at barnet var neutralt, at en

opdragelse kunne baseres på fornuften, være uden

sanktioner og indprentning af skyldfølelse. Moderni-

teten stod over for traditionen.

Den demokratiske skole

Afskaffelsen af legemlig revselse var som sagt en af

de oprindelig reformpædagogiske og kulturradikale

mærkesager, men efter krigen blev emnet en del af

den almindelige skoledebat om de moderne skole-

tankers berettigelse, om skolens hverdag, om den

disciplinkrise som nogle hævdede rådede og om

opdragelsens og pædagogikkens religiøse eller

videnskabelige grundlag. Disse debatter handlede

overordnet om, hvorvidt opdragelsens og skolens

værdigrundlag skulle være autoritært og bygge på

lydighed eller om opdragelse og skolegang skulle

lede til dannelsen af selvstændige individer.

»Man kan sige, at det man ikke blev enige om

efter krigen var, hvordan en demokratisk skole

dannes, og det er stadig til debat. En af vejene man

dengang ville gå, var at give eleverne medbestem-

melse, men spørgsmålet dengang og i dag er vel,

hvor gyldige elevens erfaringer skulle være. Folke-

skoleloven fra 1975, hvor det skrives, at eleverne kan

være medbestemmende vedrørende tilrettelæggel-

sen af indholdet i undervisningen, var et af de første

skridt i den retning. Hele diskussionen om, hvad vi

lægger i demokratibegrebet, når vi taler om en de-

mokratisk skole, er vel stadig ret uafklaret. Det er

desuden meget vigtigt at skelne mellem det retori-

ske niveau – eller lovgivningsniveauet for den sags

skyld – og så praksis. For det er jo gennem praksis,

at den demokratiske borger dannes«, siger hun.

»Positionerne er ikke længere for eller imod rev-

selse, men diskussionerne om mere eller mindre

disciplin går tilsyneladende aldrig af mode. Når vi i

dag efterlyser mere disciplin i folkeskolen som svar

på den støj og uro, der måtte forstyrre undervis-

ningen, så er det nødvendigt for os at være op-

mærksomme på den sammenhæng, der skal være

mellem sanktionsformerne og de mål, vi ellers stiller

for folkeskolen. Hvordan harmonerer sanktionsfor-

mer med den demokratiske dannelse, vi ønsker at

give? Skældes der mon ikke for meget ud, som Erik

Sigsgaard netop har hævdet? Hvilke andre midler

har vi? Der har vi en række udviklingsarbejder til

gode. Man har altid beklaget sig over, at børn ikke

har opført sig ordentligt. Det er selvfølgelig kolossalt

anstren-gende, hvis tiden går med uro, men samti-

dig er det vel således, at der i uroen ligger en vitali-

tet, og at det udviklingsarbejde også bør handle om,

hvordan vi kan bruge den konstruktivt i læringsfor-

løbet.«

Brug for fantasi

»Det er nogle positioner, der findes mange steder i

uddannelseshistorien. Der har altid været et spæn-

dingsforhold mellem disciplinen og læreprocessen

og man kan ikke isolere dem fra hinanden. I den tid,

hvor disciplineringen foregik ved straf, autoritet og

lydighed, så var læringsbegrebet og skolens opgave

anderledes formuleret. Når for eksempel Køben-

havns bygge- og teknikborgmester, venstremanden

Søren Pind ønsker magten tilbage til læreren i klas-

sen, så ser det ud til, at han argumenterer ud fra et

mere autoritært dannelsesbegreb. Det er et spørgs-

mål, om det har dannelsen af den demokratiske

borger til formål, ja om en autoritær læreproces kan

føre til dannelsen af demokratiske borgere. I den

sammenhæng bliver spørgsmålet om disciplin fan-

tastisk spændende, for hvilke disciplineringsproces-

ser skal iværksættes, når man skal danne til en

demokratisk borger? For det er jo utænkeligt, at der

ikke skal foregå en eller anden form for discipline-

ring. Men historien fortæller os, at vi er fanger af

gamle positioner. Vi er historieskabte, men vi er også

historieskabende, og vi må bruge al vores fantasi på

at formulere og udvikle, hvordan vi skal få organise-

ret læreprocesser, der er hensigtsmæssige i et de-

mokrati, der er udsat for voldsomme omvæltninger«,

siger Ellen Nørgaard. y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk
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Børn elsker konsekvens

Professor Niels Egelund har igen og igen gjort

opmærksom på, at der er for megen uro og deraf

følgende spildtid i folkeskolen. Senest ved Undervis-

ningsministeriets Sorø-møde, hvor han offentlig-

gjorde en ny PISA-undersøgelse, der afslørede, at

kun seks ud af 32 lande oplevede mere støjende ad-

færd i undervisningen end Danmark. Han er slet ikke

i tvivl om, at danske skoleelever lider under mangel

på disciplin.

Hvor populær bliver man på at kræve mere disci-

plin i folkeskolen?

»Det kommer an på hvor. Jeg har siden 1981, hvor

jeg undersøgte, hvorfor så mange søgte private sko-

ler, talt om, at den manglende disciplin i skolen var

et problem. Dengang var det ikke særlig populært.

Jeg blev anset for at være dybt reaktionær – det gør

jeg sådan set stadig – og beskyldt for at være fuld-

stændig ude af trit med hvad som helst. I 1996

lavede jeg en undersøgelse over urolige børn, hvor

jeg også talte om mangel på disciplin, og gik ind for

’Class Room Management’, der er et redskab som

elever og lærere kan benytte til at aftale regler for,

hvordan man opfører sig sammen. I forbindelse med

en tv-optræden, hvor jeg talte om de her ting, var der

en seminarierektor, der sagde, at den slags løve-

tæmmerpædagogik i hvert fald ikke skulle ind på

seminarierne. Det er svært at blive populær på det

pædagogiske parnas på det her. Lærerne er delte,

mens forældrene synes, at mere disciplin er en glim-

rende ting. Det er da også blevet mindre problema-

tisk at tale om, og jeg gør det gerne, fordi der er brug

for det. Jeg mener, at det lighedstegn, man sætter

mellem disciplin og det at være autoritær, er helt

ude i skoven. Og jeg tror, at man har erkendt, at di-

sciplin duer. Samtidig er det også et spørgsmål om,

at pendulet svinger den anden vej. Nu har vi haft 30

år, hvor vi ikke kunne tale om disciplin, og nu får vi

30 år, hvor vi genoplever begrebet«

Det store disciplinskred

I undersøgelser har forældre nu altid krævet mere

disciplin uanset, om det var comme il faut eller ej?

»Ja,  man kan graduere holdningerne til, hvordan

skolen skal være. De mest avancerede holdninger

har den pædagogiske elite, som typisk har bestået af

professorer og lektorer fra Danmarks Lærerhøjskole,

som har udtalt sig om, hvordan skolen skal se ud.

Under dem kommer uddannelsespolitiske ordførere

fra midten og ud til venstre, som også ytrer sig meget

om, hvordan skolen skal være. Lidt længere nede

kommer de mest progressive lærere, derefter den

store lærerstand, og længst nede kommer for-

ældrene, der selvfølgelig er en broget skare, men

hvor en stor del mener, at eleverne først og frem-

mest skal opføre sig ordentligt. Den variation i hold-

ningerne til skolen har man kunnet finde i mange år.

Det er så interessant, hvor ideerne om mere disciplin

kommer fra, nu hvor pendulet svinger? Kommer de

fra den pædagogiske elite eller fra forældregruppen?

Jeg tror ikke, at den pædagogiske elite er særlig enige

om, hvad man skal mene om det her synspunkt.«

Har man ikke altid sagt, at børn mangler disciplin?

»Jo, det siges, at man i pyramiderne kan læse for-

tællinger om, at alt er i forfald. Hvis alting var blevet

værre og værre siden dengang, så ville det jo se tov-

ligt ud for os. Selvfølgelig vil de ældre altid synes, at

de unge er uvorne. Sådan har det altid været, og

sådan skal det være. Men det store skred, der er sket

i manglen på disciplin over de sidste 30 år, har vi for-

mentlig ikke tidligere set i et lignende omfang.«

Hvad skyldes det?

»Disciplin blev i kølvandet på ’68 et negativt ord i

brede kredse. Amdi Petersen kunne i sin tid blive

fyret fra Kroggårdskolen i Odense på grund af sine

cowboy-bukser og lidt for lange hår. Allerede kort tid

efter var man ved at dø af grin over, at noget sådant

kan ske. Selv banker og forsikringsselskaber og den

slags blev langt mindre stift, og man fik en meget

mere human omgangsform. Tingene har ændret sig

ganske voldsomt over få år. Vi har sluppet alle disse

disciplineringsredskaber af ydre karakter, men også

de interne, så man stort set kan opføre sig som man

vil. Det har været godt på nogle punkter, men det er

gået for vidt, og i skolen er det gået over i en in-

human omgangsform, hvor en elev kan råbe ’din

bøssekarl’ eller ’luder’ til læreren gentagne gange,

uden at der bliver grebet ind. Det duer jo ikke. Den

adfærd, som vi i skolen tolererer fra vores elever, er

jo en adfærd, som eleverne godt ved ikke tolereres,

når de møder som flaskedreng nede i Føtex. Den ad-

færd er i virkeligheden en disrespekt for både lære-

ren, de andre elever og ikke mindst for egen læring.

Jeg har i tre uger været ude på tre forskellige skoler

for at få et indtryk af, hvordan skolen ser ud, og det

er jo utroligt, hvad lærere finder sig i.«

Fællesskabet sætter reglerne

PISA-undersøgelsen giver os en lav placering, men

vi danskere roser os jo ofte af den manglende tro på

autoriteter og vores anarkistiske sindelag i forhold

til for eksempel de stive svenskere. Er vi ikke bare,

som vi ønsker at være?

»Det er fint at lade anarkiet råde, når man for

eksempel befinder sig i en projektgruppe, hvad enten

det er i skolen eller erhvervslivet. Så skal man forsøge

at gå nye veje og udvikle nye ideer. Der skal være mu-

lighed for at foreslå det mest utrolige, og så er det

fint, at vi ikke er autoritetstro og venter på, hvad le-

deren vil sige. Men når vi taler om almindelig adfærd,

så er det bestemt ikke fint. Og når man kommer ind

på en svensk skole i dag, så er der en himmelvid for-

skel til den danske. Det er selvfølgelig en generalise-

ring, men gud hvor er det behageligt at være på en

svensk skole, for den råben og larm og spektakel,

man finder på de danske skoler, finder man ikke her.«
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Danske skoleelever opfører sig mere og mere støjende. Hvis disciplinen skal genoprettes kræver det større respekt for 

fællesskabets regler, der skal håndhæves med konsekvens. Det er helt i tråd med børnenes eget ønske. Det mener professor

Niels Egelund, Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Professor Niels Egelund

Institut for pædagogisk psykologi 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Den autoritære skole havde sine autoritære sank-

tionsformer. Har de fundet deres afløsere i den de-

mokratiske skole?

»Nej, det der skulle erstatte revselsesretten i 1967

var ’Cirkulære om ro og orden i skolen’. Her var

midlet udelukkelse fra det sociale fællesskab. Man

kunne blive udelukket fra klassen eller skolen, men

hvis der er elever, der ligefrem ønsker at blive eks-

kluderet fra fællesskabet, så hjælper det jo ikke. Vi

må fortsat operere med, at det man mister, hvis man

ikke følger fællesskabets regler, det er nogle goder.

Man skal udelukkes fra alle de positive ting, hvis man

bryder fællesskabets regler.«

»Men vi mangler i høj grad regler i skolen i dag.

Når jeg er ude at lave en pædagogisk dag på en

skole, hvor de har problemer med eleverne, så for-

søger jeg at få lærerne til at sætte sig ned og disku-

tere nogle overordnede regler. Når de har gjort det,

kan de sætte sig ned med børnene og sige: ’Ved I

hvad, vi har nogle problemer. Vi bliver nødt til at

have nogle færdselsregler, lige som vi har i trafikken.

Har I nogle forslag?’ I en brainstorm kommer der

mange regler frem. Det pudsige er, at når man sæt-

ter elever til at finde på regler, så er de meget skrap-

pere, end vi som voksne kunne drømme om. Men

hvis man på den måde prøver at etablere nogle

regler sammen med eleverne, så oplever de et med-

ejerskab til dem. Hvis man så får reglerne sat op på

væggen og gennemgår dem en gang i mellem, så

begynder det at virke. Pointen er, at det ikke hver

gang skal være læreren, der skrider ind over for for-

sømmelser, men i højere grad kollektivet. Problemet

er nemlig, at de voksne opdragere er tilbøjelige til

ikke at håndhæve reglerne. Vi er ikke konsekvente, vi

ser gennem fingre med overtrædelserne. Og så har

man allerede brudt rutinen. Jeg plejer at sammen-

ligne det med at opdrage en hund eller hest ..«

… det er nok heller ikke populært?

»…nej, men skriv det bare, for der gælder på mange

måder de samme principper omkring konsekvens. Det

sjove ved det er, at børnene elsker det. De er glade for

konsekvens. Det er forudsigeligt for dem. Verden bliver

enkel og forudsigelig, når der er retningslinjer for det

hele. Selvfølgelig er der andre situationer, hvor man

skal have en stor frihedsgrad, men når vi er i et socialt

fællesskab som på en skole, så er vi altså nødt til at

have nogle regler ligesom i trafikken.«

»Læreren skal ikke være autoritær. Men der skal

ikke være tvivl om, hvem der bestemmer. Læreren er

leder i klassen. Det er læreren, der bestemmer, hvad

der skal ske og hvornår det skal ske. Inden for de

rammer er der frihed til eleverne, men der må aldrig

være tvivl om, at det er læreren, der bestemmer. Der

må ikke være tvivl om en ledelsesstruktur, hverken i

klassen eller andre steder.«

Hvad betyder folkeskolens mangel på disciplin for

eleverne, der forlader skolen?

»Gymnasiet begynder at have de samme disci-

plinproblemer, men heldigvis må man sige, at de

lærer det på et senere tidspunkt. De lærer det the

hard way, når de kommer i job. Mange af de balsty-

riske elever får kærligheden at føle på arbejdsplad-

sen, for her kommer man ikke for sent eller sidder og

læser Ekstra-Bladet i arbejdstiden. Der er ikke noget,

der tyder på, at vores unge mennesker klarer sig

dårligere erhvervsmæssigt, så problemet ligger kun i

skolen. Men det er også ærgerligt nok, for det går ud

over det store flertal på 60-70%, som egentlig synes,

at det er rart at gå i skole.« y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Børn elsker konsekvens
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RNye bøger modtaget på redaktionen

Det filosofiske liv – et dannelsesideal

for eksistenspædagogikken

Finn Thorbjørn Hansen

Hvordan kan vi tale om dannelse og pædagogik,

myndighed og opdragelse, hvis der ikke længere

kan henvises til nogen kollektivt forpligtende

anskuelser?

Gyldendal Uddannelse

Elever med særlige forudsætninger

Ole Kyed & Kirsten Baltzer (red.)

12 artikler med forskellige perspektiver på under-

visning af elever med særlige forudsætninger.

Kroghs Forlag

Ubevidst intelligens 

– Du ved mere end du tror

Ole Vedfelt

Ny udvidet udgave

Gyldendal

På egne vilkår 

– en strategi for vejledning med lærere

Gunnar Handal & Per Lauvås

En brugsorienteret bog om vejledning af

studerende

Klim

Rørt, ramt og rystet 

– Supervision og den sårede hjælper

Susanne Bang

Om hvordan professionelle hjælpere påvirkes af

deres arbejde.

Gyldendal Uddannelse

Fysik/kemilæreres syn på deres 

undervisningssituation i danske skoler

Niels Egelund

Kvantitativ undersøgelse

Danmarks Pædagogiske Universitet

Børn 

– med koncentrationsvanskeligheder

Björn Kadesjö

Hvordan kan man bedst forstå børn med 

koncentrationsvanskeligheder?

Psykologisk Forlag

Psykologien i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen

Hvilken påvirkning har de seneste årtiers kultu-

relle forandringer på menneskets psyke?

Hans Reitzels Forlag

At overvinde lavt selvværd

Melanie Fennell

En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv 

adfærdsterapi.

Klim

Pædagogisk relationskompetence 

– fra lydighed til ansvarlighed

Jesper Juul & Helle Jensen

Et sammenhængende bud på en definition af

modebegrebet relationskompetence.

Apostrof

Udvikling, risiko og modernitet

Arne Poulsen

Hvor moderne er vi – og hvor moderne kan vi blive?

Klim

Ordblindhed – et særligt talent

Doris Elisabeth Fischer

Ordblinde har gennemgående usædvanlige

evner. Deres hurtige opfattelse har blot vanskeligt

ved at forbinde sig med det langsommere sprog. 

Hovedland

Lommeguiden om Ro og orden i skolen

Hans Martin Jepsen (red.)

Kroghs Forlag

Lommeguiden om Skole-hjem-samarbejde

Hans Martin Jepsen (red.)

Kroghs Forlag

Frirum og fantasi – Misbrugsforebyg-

gelse blandt børn og unge

Eckhard Schiffer

De væsentligste forudsætninger for ikke at lande

i misbrug.

Gyldendal Uddannelse

Kultur i bevægelse

Cathrine Hasse

De nye studerende på vej ind i fysikstudiets

verden. En antropologisk helhedsforståelse af 

fysikstudiet.

Samfundslitteratur

Let som en leg?

Kjetil Steinsholt

En opfordring til at tage legen alvorligt.

Klim

Evaluering og læring

Carsten Bendixen

Et overblik over de mange forskellige test- og 

evalueringsformer.

Kroghs Forlag

Undervisning i fejl – fejl i undervisningen

Mogens Jansen, Jytte Jordal & Lis Pøhler

Fejl i undervisningen skal bruges til at give den

enkelte elev bedre muligheder for at forbedre

sine kompetencer.

Kroghs Forlag

Muligheder med portfolio

Kerstin Bern, Dana Frööjd & Bellita Torén

Inspiration til pædagoger og lærere til at gøre

brug af portfolio til at synliggøre barnets læring.

Kroghs Forlag

Pædagogisk dokumentation

Christina Wehner-Godée

En gennemgang af dokumentationsmetoder, der

giver mulighed for at blive bevidst om børns 

ressourcer.

Gyldendal Uddannelse

Didaktiske emner

Erik Jensen (red.)

Et udvalg af afdøde professor Carl Aage Larsens

artikler om metodik og didaktik.

Danmarks Pædagogiske Universitet
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I dag lyder det fra mange sider, bl.a. i Danmark:

»Skolen savner disciplin«. Disciplin synes på én

gang at være blevet et trylleord og et manifest krav.

Hvorfor råbes der på mere disciplin?

»Disciplin er naturligvis blevet et slagord i dagens

skolekamp; men hvad der skjuler sig bag dette ord

må nøje analyseres. For det første er den manglende

disciplin et udtryk for en fraværende involverethed i

undervisningens indhold og form. Og den faldende

interesse kan naturligvis bunde i undervisningens

kvalitet eller mangel på samme. For det andet drejer

diskussionen sig om evnen til selvdisciplin, der ikke

blot afhænger af undervisningens pædagogiske ud-

formning. Her spiller de familiemæssige forhold, fy-

siologiske dispositioner og kulturelle forhold ind. Vi

er kommet til at leve i et underholdnings- og for-

brugssamfund. Det er nemt at komme til at ad-

sprede sig, og nyere undersøgelser viser, at al for

meget fjernsynskiggeri har en negativ effekt på kon-

centrationsevnen. For det tredje har de unge i det

moderne samfund manglende muligheder for fri

selvudvikling hinsides konsum- og vareverdenen.«

»Jeg vil sige, at kravet om mere disciplin er et over-

fladefænomen. Under disciplineringsbudskabets

overflade eksisterer der mange forskellige indstillin-

ger til sagen. Disciplin betyder på den ene side til-

pasning, underkastelse under krav og opportunisme

grundet i svaghed eller taktisk kalkuleret nyttetænk-

ning; på den anden side at man identificerer sig med

omverdenens forventninger (lærerens normer, dan-

nelseskravene etc.) eller simpelt hen er fascineret af

undervisningens indhold. Omvendt kan oprør mod

den disciplinære skole og disciplinløshed antage

mange former. Det hører endvidere intimt sammen

med puberteten og den menneskelige ungdoms-

socialisation, at man tester og udfordrer normer i

forsøg på at danne egne erfaringer.«

»Ethvert krav om dannelse har som forudsætning

et vist mål af disciplin. Det er vanskeligt at opret-

holde det idealistiske tyske dannelsesbegreb i dag,

hvor alt i samfundet synes at være blevet accelere-

ret. Hegel talte om, at det enkelte menneske skulle

kunne hæve sig op til almenhed – og gennem dan-

nelsesprocessen lære at tilegne sig og udfolde et

værdigt åndsliv. Men det synes at være en både for-

ældet og umulig tanke at kræve, at den enkelte skal

kunne inderliggøre kulturen, når denne er eksplode-

ret i mangfoldige retninger. Alene forestillingen om

dette arbejdes kvantitative dimensioner kan gøre én

helt træt. På den anden side går det alligevel ikke at

vinke farvel til dannelsestanken. Som både materiel-

biologisk og åndelig-tænkende gestaltning har men-

nesket brug for dannelse og for at styrke sine sym-

bolskabende egenskaber. Menneskets antropologi er

processuel. Nietzsche har ret i at kalde mennesket for

’det endnu ikke fastlagte dyr’. Vi lever i foreløbige ånde-

lige og materielt funderede dyreriger, der aldrig kan

eller må fikseres. 

Heldigvis har vi hverken i Tyskland eller Danmark

set stærke pædagogiske stemmer ønske fortidens

disciplinære former (straf, korporlig afstraffelse etc.)

tilbage i skolen. På den anden side er det svært helt

at undvære sanktioner.«

Konkurrencen som samfundslogik og ’drug’

Her i Danmark tales der om nødvendigheden af at

styrke konkurrencen i skolen og om at give karakte-

rer som en del af en motivationsfremmende stra-

tegi. Er det forkert at satse på de ting? 

»Jeg vil ikke fuldstændig afvise disse tanker på for-

hånd. Vi ved alle af egne erfaringer, at konkurrence

og kvantitative bedømmelser af præstationer kan

være produktive, men at de også kan være det stik

modsatte, nemlig uproduktive og ødelæggende. Det

grundlæggende problem er, at pædagogisk praksis

altid må udgå fra den konkrete situation og vende

sig mod den enkelte elev og nøje vurdere, om disse

præstationsfremmende foranstaltninger er legitime,

eller om de ikke er det. Og netop det kan skolen,

som social institution, ikke klare, for den formår ikke

at respektere eller evner simpelt hen slet ikke at få

øje på det enkelte menneske, på den unikke elev.

Desuden skal man ikke glemme, at skole-systemet

stadigvæk drejer sig om selektion. Således er hele

systemet opbygget, og hertil er de kvantitative be-

dømmelsesformer blevet tilpasset og udformet.«

»Problemet er, at det samfundsmæssige tryk på

hele det menneskelige liv er ved at arrangere dette

som en vedvarende og altomsluttende konkurrence.

Vi ved, at kravene kommer fra konkurrencen i den

økonomiske sfære, men kan også se, at de breder

sig ind over kultursfæren. 90 procent af dagens fjern-

synsprogrammer drejer sig om at vise sejre og ne-

derlag. På alle kanaler kan man vinde gaver og

penge, blive præmieret for sin skønhed eller få sig

en kæreste på en øde ø. Der er sket en generel

sportificering, ikke bare af kulturlivet, men også af

politikkens verden. Valget til den tyske Bundestag

fremstilles som en show-kamp. Det politiske ind-

hold kobles alene til spørgsmålet om sejr eller ne-

derlag. De to kandidater bedømmes alene på aksen:

vinder eller taber. Alt bliver tilspidset til spørgsmå-

let: hvem er den endelige vinder. Denne generalise-

rede form for konkurrencesport er et samfunds-

mæssigt ’drug’, som en fornuftig pædagogik

naturligvis må kritisere, uden dog af den grund fuld-

stændig at afvise al form for konkurrence som

djævelens værk. Det ville være en forkert vej at tage.«

Hvad er frigørende dannelse?

Har den Kritiske Teori i kølvandet på de gamle

herrer Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno og Max

Horkheimer med flere noget at sige til spørgsmålet:

findes der en frigørende dannelsesforestilling?

Dannelse mellem disciplin og frigørelse
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»Først må man se på, hvorledes man kan bruge be-

grebet frigørende dannelse. Det kommer fra den Kri-

tiske Teori, fra Frankfurterskolen, og det var langt fra

givet for samtidens pædagogik, at dannelse skulle

være frigørende. Tankegangen florerede specielt i

sidste århundrede mellem 1960- og 1980’erne. At

forstå pædagogik som kritisk socialvidenskab var

ikke almindeligt før den tid, og det er det faktisk hel-

ler ikke i dag. Den Kritiske Teori greb tilbage til G.W.F.

Hegel og forstod dannelse som erfaring, og som

evnen til at kunne give sig hen til sagen. Ambitionen

var kolossal. Det drejede sig om at gøre det muligt, at

den samfundsmæssige totalitet kunne komme til at

gennemløbe en dannelsesproces.«

»Men begrebet om emancipation inden for pæda-

gogikken er blevet stærkt kritiseret igennem de

sidste tiår. Både postmodernismen og systemteorien

har betvivlet det betimelige i at fastholde frigørel-

sens figur. Jeg erindrer en formulering fra sociologen

Niklas Luhmann om, at den frigørende pædagogik var

god til at skabe imaginære rum, men at den ikke for-

måede at ændre uddannelsessystemet. Og det er ikke

kun forkert, og Luhmanns systemteori virker som et

forfriskende styrtebad, hvori alt for håbefulde og naive

pædagogiske teorier bliver skyllet af.«

»Styrken ved den Kritiske Teoris dannelses-kon-

ception bestod i, at den netop formåede at gen-

nemtænke og kritisere de modsigelsesfulde uddan-

nelsesprocesser i samfundet. Den Kritiske Teori

efterstræbte ingen harmoni eller lette løsninger,

men besad en sporsans, der gjorde den i stand til at

kunne opsnuse dårlig pædagogisk tænkning og mis-

trøstig praksis. Den ville kritisere kulturens barbari-

sering og holdt ikke bare fast ved det traditionelle og

idealistiske dannelsesbegreb. Den var ikke individ-

centreret og moralistisk. Kampen for en dannelse til

myndighed blev tæt fulgt af en kritisk analyse af de

samfundsmæssige opdragelses- og uddannelses-

Den tyske filosof Gunzelin Schmid-Noerr er specialist i Hegel og Kritisk Teori – og en kender af pædagogisk filosofi. 

Vi har ringet til ham og bedt ham om at reflektere over sammenhængene mellem dannelse, anerkendelse og disciplin.

Gunzelin Schmid Noerr 

Født i 1947. Professor i socialfilosofi, socialetik og antro-

pologi ved Institut für Sozialwesen på Hoch-schule 

Niederrhein, Mönchengladbach. Fra 1978-1996 var han

leder af Max-Horkheimer-Arkivet på Frankfurts Stadt-

und Universitätsbibliothek. Medudgiver af Max Hork-

heimers samlede skrifter (Frankfurt am Main, 1985-

1996). Har blandt andet offentliggjort ‘Sinnlichkeit und

Herrschaft. Zur Konzeptualiserung der inneren Natur

bei Hegel und Freud’ (Königstein, 1980),’Das Einge-

denken der Natur im Subjekt’ (Darmstadt, 1990) og

‘Gesten aus Begriffen’ (Frankfurt am Main, 1997). 

processer. Den Kritiske Teoris styrke viste sig mere i

det negative arbejde end i en egentlig positiv og

konkret skildring af en mulig og forpligtende fri-

gørelse.«

Dannelse og anerkendelse

Hvilken relation er der mellem dannelse og aner-

kendelse? Er skolen en scene for en anerkendelses-

kamp?

»På det generelle niveau må det pointeres, at den

individuelle selvbevidsthed ikke opstår af sig selv,

men inderliggør en række sociale spændinger. Aner-

kendelse er en antropologisk grundbestemmelse.

Individets selvbevidsthed eksisterer kun som aner-

kendt. Men der findes en række forskellige aner-

kendelsesformer. Kampen om anerkendelse, den

intense kamp på liv eller død, som Hegel allerede i

1807 skildrede i det berømte kapitel om ’Herre’ og

’Knægt’ i ’Åndens fænomenologi’, giver ikke mindst

et historiefilosofisk blik på den borgerlige revolution.

I den postmoderne individualisering, vi gennemlever

i dag, placeres der et stort risikotryk på den enkelte,

og så får kampaspektet en helt anden betydning.

Men nu som før er der tale om en kamp. Og det kan

pædagogikken i al almindelighed – og i praksis i sko-

len eller på universitetet ikke sætte sig fuldstændig

fri af. Det ville også være forkert at prøve at gøre det.«

»Men i enhver kamp findes der også tabere, og

det kan ikke være pædagogikkens opgave at stille

sig på sejrherrernes side. Der findes skæbneagtige

konstellationer at tabe på og mange slags tabere.

Ser vi på dagens skole, så er der mange, der hverken

får anerkendelse i skolen, derhjemme eller af den

gruppe, de indgår i. Uden anerkendelse fra de andre

elever risikerer de at blive udstødt eller at blive

trængt ud i periferien. Og så kan de finde på at rea-

gere med vold mod sig selv eller mod andre. De kan

være svære at redde og er destruktive bekendt-

skaber for skolen og de andre elever. Da kampen om

anerkendelse er en nøgle til at forstå det moderne sam-

fund, må hverken den pædagogiske videnskab eller lære-

ren se bort fra den.«

»Det er jo ikke således, at Hegel alene taler om kampen

som anerkendelsens form. Han taler også om kærlighe-

den som en vej til gensidig anerkendelse. Og omformes

disse idéer en smule, kommer den pædagogiske tænk-

ning frem til en helt grundlæggende pointe. Anerkendelse

er ikke kun noget tilkæmpet, men også noget sprogløst og

kærligt.« y
Steen Nepper Larsen

Asterisk@dpu.dk
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