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Humor afvæbner mobbere
En hurtig replik tager brodden af drilleriet. 
Derfor skal lærere og pædagoger blive bedre
til at udvikle børnenes humoristiske sans.



Efter alt at dømme bliver det 21. århundrede pædagogikkens

århundrede; alle efterlyser pædagogiske løsninger, der dog altid

går under andre navne som læring, kompetenceudvikling etc. I en

sådan situation er det en glæde at være rektor for Danmarks

Pædagogiske Universitet. Ikke desto mindre er der samtidig brug

for at forsøge at besinde pædagogikken. 

Pædagogik er af det gode, men kan også blive for meget af det

gode – og det bliver pædagogikken i takt med, at den bliver ud-

nævnt til problemknuser af allehånde problemer. Behovet for be-

sindelse bliver særlig tydeligt, hvis man kigger nærmere på sund-

hedspædagogikken, hvor den pædagogiske indsats tiltrækker sig

stadigt stigende opmærksomhed på bekostning af den terapeuti-

ske. Få vil være behandlere, mens mange vil være pædagogiske

formidlere. Denne tendens er et hovedproblem. 

En læge skal ikke blive mindre læge for sin patient, men en lærer

skal blive mindre lærer for sin elev. Formålet for en læge er ikke at

afvikle forholdet til en patient. Selv om en patient får helbredelse

ud af at blive behandlet af sin læge, så er formålet ikke at afvikle

forholdet mellem læge og patient. Formålet for en pædagog er

omvendt at afvikle forholdet til eleven: Det vil sige, at eleven skal

blive kompetent som konsekvens af den pædagogiske indsats og

til sidst ikke have brug for læreren. Når det pædagogiske system

begynder at dominere det terapeutiske system, opstår proble-

merne. Det betyder nemlig, at vi får et umådeholdent forhold til

klichéen om, ’at det er bedre at forebygge end at helbrede’, der i

realiteten sigter mod at afskaffe behovet for behandleres terapeu-

tiske indsats. Umådeholdenheden afspejler sig i overoplysning om

de mange trusler, der kan ramme os.

Konsekvensen er, at vi efterhånden bliver henvist til at overtage

spejdernes motto: Vær beredt! I stigende grad handler det for det

21. århundredes menneske om at være beredt til at tage vare på

sig selv ved at gardere sig mod uforudsigelige trusler. K.E. Løgstrup

I beredskabets tjeneste

udtrykker i Den etiske fordring fra 1956, at tilliden til det andet

menneske er den mest elementære kendsgerning i menneskelivet.

Af denne kendsgerning udledte Løgstrup »fordringen om at tage

vare på det af den andens liv, der er afhængigt af én, som man har

i sin magt«.  Knap et halvt århundrede senere kan vi konstatere, at

han formentlig tog fejl. Det moderne liv skal leves i beredskab,

næppe i tillid. Konsekvenserne heraf er truende. Og paradoksalt

nok fremmes truslerne af den pædagogiske vilje til at afskaffe

truslerne.  

Vær beredt-heden indebærer et sammenbrud for den klassi-

ske distinktion mellem det normale og det patologiske og en an-

stændig prioritering mellem raske og syge: Den nedtrykte forvek-

sler sin tilstand med depression godt hjulpet af de praktiserende

lægers spørgeskemaer til brug for at diagnosticere depressivitet.

Mennesker, som er alene, forveksler sig med ensomme godt hjul-

pet af frivillige hjælpeorganisationer. Raske kvinder bliver sygeligt

opmærksomme på at lide af brystkræft godt hjulpet af de

regelmæssige screeningsundersøgelser. Og så videre og så videre

–  går det hermed for vidt. Sundhedspædagogikken risikerer at ak-

kumulere en risikobevidsthed, der betyder, at vi dels fremmer en

livsform, hvor man lever som en slags brandmand i konstant

alarmberedskab, og dels fremmer en moralisering, der ikke tjener

pædagogikkens æra: Den alt for informerede person, der ikke

magter at handle informationer ud i livet og ryger ind i en skils-

misse, en kræftsygdom eller hvad der nu påstås at kunne have

været undgået, vil føle sig skyldig, godt bakket op af den moralise-

rende sundhedspædagogiske indsats. 

Når pædagogikken bliver for meget af det gode, fremmer det en

skrøbelig, defensiv og skyldbevidst livsform baseret på en ny slags

‘utilitarisme’, hvor man ikke går efter lykken, men efter at undgå

ulykken. Det gode er det bedstes fjende. Det er alt nok at ville gøre

det bedre. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Kaninerne ind i køkkenet

Kanindræberkurser bliver skiftet ud med

køkkenkurser i gastronomisk teambuil-

ding. At lave mad sammen afslører de

ansattes evne til at samarbejde i et køk-

ken. Men kan køkkenkvalifikationer bru-

ges på arbejdspladsen? Tre forskere

kaster opklarende, kritiske og konstruktive

ord efter kurserne. 

Hvad chef’en gør, er altid 

det rigtige

Køkkenets hierarki satte sit tydelige præg,

da 11 medarbejdere fra KL tog på gastro-

nomisk teambuilding. Målet var at lære at

samarbejde – og at have en hyggelig

aften.

Fucked up-generationen aflyst

Nummer ét. Det er den plads, danske

gymnasieelever indtager i en internatio-

nal undersøgelse af unges indsigt i

demokratiets grundprincipper. Resultatet

kan nuancere billedet af nutidens unge,

men siger i sig selv ikke meget om kvali-

teten af gymnasiernes undervisning.

Skoler er markedsplads for

miljøundervisning

Gratis undervisningsmaterialer og ekskur-

sioner er populære midler, når miljø-

organisationer og energivirksomheder

skal sælge grønne budskaber. Det kræver

imidlertid kritiske lærere at uddanne ele-

ver til miljøagenter, konkluderer forsk-

ningsprojekt.

Humor kan stoppe mobning

På fire år er antallet af børn, der bliver

mobbet, halveret. Men tallet kan nedbrin-

ges yderligere, hvis lærere og pædagoger

bliver bedre til at forstå humorens

væsen. Børn kan nemlig bruge humor

som værn mod mobbeangreb, siger

adjunkt Martin Führ fra Danmarks Pæda-

gogiske Universitet. 

Her, der og alle vegne – mobningen

er over os.

»Hvis samfundet har mobbekarakter, så

er det ikke nok at behandle den konkrete

mobning, så må vi finde frem til de dybe-

religgende årsager« – lektor Anne-Marie

Eggert Olsen, Institut for pædagogisk filo-

sofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Kommentar: Sportens forbilledlige

hierarkier

Fremtidens samfund vil blive mere kon-

kurrencepræget. Derfor bør vi tage et

opgør med pædagogikkens ligemageri og

i stedet tage ved lære af sportens elitære

hierarkier, mener Verner Møller, der

forsker i idrætskultur på Syddansk Uni-

versitet.

Lige børn skriver bedst

Gruppearbejde kan være stimulerende,

men det er en myte, at fagligt stærke ele-

ver hiver de svagere elever op. Snarere

tværtimod, siger lektor Bettina Perregaard

fra Danmarks Pædagogiske Universitet,

som i et år har fulgt gruppearbejdet i en

2. klasse.



Humor kan stoppe mobning

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Når alverdens humorforskere mødes til internatio-

nale konferencer, kan de fortsat ikke blive enige om,

hvad humor er. Der er dog bred enighed om, at hu-

mor spiller en central rolle for at skabe kontakter

mellem mennesker og som middel til at overvinde

de nederlag, alle mennesker møder i tilværelsen. 

Ifølge en af de eneste humorforskere i Danmark

gælder det også børn, som udsættes for mobning.

Martin Führ fra Institut for pædagogisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt

humorens funktion og fremtrædelsesformer blandt

1.100 børn i alderen 11-14 år. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at børn med en

svagt udviklet humoristisk sans har sværere ved at

skabe sig et socialt netværk, og at de lettere bliver

ofre for mobning. Men undersøgelsen viser også, at

børn kan bruge humor til at beskytte sig mod mob-

beangreb. 

Ifølge Martin Führ er forklaringen, at mobbere kun

mobber andre børn, hvis de reagerer på en bestemt

måde.

»Mobberne har behov for, at deres mobning giver

det ønskede resultat, nemlig at det andet barn bliver

tosset eller ked af det. Når der kommer en ny elev i

klassen, vil mobberne for eksempel prøve at finde

de ømme punkter. Men hvis barnet svarer med hu-

mor, stopper mobningen, fordi virkningen udebli-

ver,« siger Martin Führ

Humorforladte er lette ofre

Ifølge hans undersøgelse er humor almindeligt fore-

kommende i 90 procent af børnenes hjem. Det be-

tyder, at det overvejende flertal af børn føler sig for-

trolige med at bruge humor i deres omgang med

andre mennesker. Restgruppen på omkring 10 pro-

cent er typisk børn fra hjem, hvor forældrene ikke

bruger humor, og derfor har børnene heller ikke ud-

viklet en sans for humor som socialt redskab. 

Det er netop denne gruppe af børn, som er i risiko-

gruppen for at blive udsat for mobning, siger Martin

Führ.

»Undersøgelsen viser, at børn, der ikke har sans

for humor, har et lavere selvværd og oftere bliver

mobbet end børn med højt selvværd. De humorfor-

ladte børn risikerer at blive lette mobbeofre, fordi de

ikke kan komme med den afvæbnende replik, der

sikrer dem mod, at mobningen sårer eller gør ondt.«

Martin Führ definerer mobning som en adfærd, der

bevidst har til formål at såre eller ydmyge et andet

menneske. Drillerier er derimod sjove og spøgefulde

og har til hensigt at skabe kontakt eller prøve kræf-

ter med selvhøjtidelige mennesker. Men som ud-

gangspunkt er drillerier ikke ondt ment.

For lærere, pædagoger og andre voksne tæt på

børnene er det interessant, at mobbeofrene selv er

opmærksomme på, at de mangler strategier til at for-

hindre mobning. I sin undersøgelse har Martin Führ

lavet kvalitative interviews med 53 børn på 14-15 år.

Her fortæller børn, som ofte bliver mobbet, at de har

bemærket, at deres jævnaldrende kammerater er

bedre til at gøre sig modstandsdygtige mod mobning.

»I undersøgelsen sagde de humorforladte børn

med lavt selvværd, at nogle af deres kammerater

kunne håndtere småkonflikter ved hjælp af humor –

og nu ville de selv afprøve det som en bevidst stra-

tegi. Ikke fordi det var morsomt at blive drillet, men

fordi de var trætte af, at de hele tiden blev kede af

det,« siger Martin Führ, der mener, at lærere og

pædagoger tæt på børnene skal være opmærk-

somme på at støtte børnene i at udvikle den

humoristiske sans, så de får succes med strategien. 

»Vi skal blive bedre til at tyde og forstå børns humor

og selv bruge humor i vores arbejde. Dermed kan vi

også lære børn uden humor at tilegne sig disse fær-

digheder.«

Uenighed om udbredelse

Mobning er en af de mest ubehagelige, men også

bedst beskrevne sociale omgangsformer blandt

børn. Således giver en søgning på ‘mobning’ i Dan-

marks Pædagogiske Biblioteks database ikke færre

end 281 henvisninger til bøger. Ingen af disse be-

skæftiger sig dog med, hvordan humor kan stoppe

mobning.

De senere år har indsatsen mod mobning blandt

børn især fokuseret på landsdækkende kampagner

og formulering af lokale mobbepolitikker på sko-

lerne. Initiativer har betydet, at omfanget af mob-

ning på fire år er halveret.

Martin Führ finder det opmuntrende, at det er lyk-

kedes at reducere forekomsten af mobning ved at

gøre børnene bevidste om, at de sårer andre ved at

mobbe. Men han peger også på, at børn og voksne

fortsat har vidt forskellige opfattelser af, hvad mob-

ning egentlig er. 

En aktuel undersøgelse fra Dansk Center for Under-

visningsmiljø viser således, at skolelærere opfatter

mobning som langt mere udbredt end børnene selv.

Ifølge undersøgelsen vurderer lærerne, at 20-25 pro-

cent af børnene bliver mobbet, mens eleverne selv

sætter tallet til 15 procent, hvoraf kun 5 procent bli-

ver mobbet ofte. Samtidig viser undersøgelsen, at

kvindelige lærere oplever, at mobning er mest ud-
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På fire år er antallet af børn, der bliver mobbet, halveret. Men tallet kan nedbringes yderligere, hvis lærere og pædagoger bliver

bedre til at forstå humorens væsen. Børn kan nemlig bruge humor som værn mod mobbeangreb, siger adjunkt Martin Führ fra

Danmarks Pædagogiske Universitet. 

»Børn, der ikke har sans for humor, har
et lavere selvværd og bliver oftere mob-
bet end børn med højt selvværd.«

»Vi risikerer, at vi som pædagogisk
personale tyder signalerne forkert og
slår ned på alle drillerier – også de
uskyldige.«
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I forbindelse med sin humorundersøgelse har Martin Führ spurgt 1.100 børn

om de ville henvende sig til et grinende, neutralt, surt eller grædende ansigt,

hvis de ville have det sjovt:

Langt de fleste børn foretrak at henvende sig til en tegning med et grinende

ansigt. Det gjaldt også, hvis de bare ville snakke med et andet menneske. 

en blandt børnene svarede en gruppe på seks  procent, at hvis de skulle have

det skægt, ville de henvende sig til det grædende ansigt, 

Ifølge Martin Führ tilhører de seks procent gruppen af mobbere med lavt

selvværd, som leder efter en person, de kan gøre grin med.

»Mobberne ved, at hvis de bare trykker på den rigtige knap, eksploderer mob-

beofferet. De bruger drilleriet til at få sig et billigt grin på andres bekostning.

De fryder sig over, at de andre er så dumme, at de bliver kede af det.«
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bredt. Jo større anciennitet lærerne har, desto lavere

vurderer de problemets omfang.

Voksne skal forstå børns humor

Martin Führ mener, at uoverensstemmelserne af-

spejler, at børn og voksne har forskellig humor, og

derfor kan det være svært for de voksne at forstå,

hvor børnene selv sætter grænsen mellem uskyldige

drillerier og regulær mobning. Men selv om drilleri

med voksne øjne kan virke voldsomt, er det ikke sik-

kert, at børnene selv opfatter det sådan.

»Vi skal blive bedre til at tyde, hvordan børn op-

fatter mobning. Når børn og voksnes opfattelse af

problemets omfang er så langt fra hinanden, risike-

rer vi, at vi som pædagogisk personale tyder signa-

lerne forkert og slår ned på alle drillerier – også de

uskyldige. Dermed dræber vi børnenes sociale sam-

vær, og den rigtige mobning flytter ud i skolegården

eller andre steder, hvor de voksne ikke er til stede,«

siger Martin Führ.

For at undgå at de voksne intervenerer på et forkert

tidspunkt eller løst grundlag, skal det professionelle

personale blive bedre til at afkode børnenes signaler

og forstå, at forskellige børn har forskellige grænser.

Det er nemlig børnene selv, der er de nærmeste til at

vurdere, om de bliver udsat for mobning eller ej.

»Når nogle børn oplever, at uskyldige drillerier kan

virke sårende, kan læreren måske forklare, at drille-

rierne slet ikke er så ondt ment – og til børn, der dril-

ler, skal man fortælle, at de skal vise hensyn over for

kammerater, som ikke griner, når de bliver drillet.«

Blondiner griner af vitser

Et af Martin Führs mest overraskende undersøgel-

sesresultater er, at de fleste børn allerede som 12-

årige har en humor, som på mange måder svarer til

de voksnes. Lærere og pædagoger har med andre

ord gode betingelser for at bruge humor i det pæda-

gogisk psykologiske arbejde – ikke mindst fordi bør-

af pigerne med lyst hår i undersøgelsen svaret, at de

selv kan grine af blondinevitserne – hvis de vel at

mærke er sjove.« y
Jakob Albrecht,

jaal@dpu.dk

>

Humor kan stoppe mobning

Martin Führ 
er uddannet lærer og cand.pæd.psyk. fra Danmarks

Lærerhøjskole. Han har siden 2002 været ansat som ad-

junkt i udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, Institut for pædagogisk psykologi.

Som forskningsprojekt har Martin Führ humor som psy-

kologisk fænomen. Han har undersøgt humorens form

og funktion blandt 1.100 børn i aldersgruppen 11-14 år,

som han skriver ph.d.-afhandling om.

Martin Führ er medlem af Nordisk Netværk for Humor-

forskere og er sammen med professor Hans Vejleskov

de eneste danske medlemmer af International Society

for Humor Studies (ISHS), der tæller humoreksperter

inden for discipliner som psykologi, medicin, lingvistik,

litteratur, politik, uddannelse, pædagogik og filosofi.

Når sammenslutningen holder verdenskongres på Dan-

marks Pædagogiske Universitet i juli 2006, er Martin

Führ formand.

Fakta
Siden 1998 er antallet af danske børn involveret i

mobning faldet markant. Det fremgår af det seneste

skolebørnsprojekt fra Institut for Folkesundhedsviden-

skab ved Københavns Universitet.

I 1998 blev 25 procent af børnene mobbet mindst

nogle gange om måneden. I 2002 var tallet faldet til

11 procent. Samtidig er andelen af mobbere faldet

markant fra 33 procent til 12 procent. Undersøgelsen

er baseret på interview med 5.000 skoleelever fra

hele landet. Det er tredje gang, at omfanget af mob-

ning måles herhjemme. Men det er første gang, at der

er registreret et fald. På Institut for Folkesundheds-

videnskab arbejder man med den hypotese, at faldet

især er slået igennem på skoler med en mobbepolitik.

nene selv opfatter humoristisk sans som en af de

mest værdifulde sociale kompetencer.

»Det fascinerende er, at lærere kan bruge humor

uden at miste børnenes respekt. Så længe de voksne

sætter grænser, bliver de ikke opfattet som pause-

klovne,« siger Martin Führ, der foreslår, at lærere kan

bruge drillerier som anledning til at lave for eksem-

pel rollespil eller teaterstykker om de aktuelle tanker

og følelser, drillerierne afspejler.

Børns humor – og dermed drillerier – er et billede

på, hvor børnene befinder sig i deres udvikling. Det

er derfor, drenge på 13 år har en forkærlighed for

blondinevittigheder, som de kan bruge til at drille

unge smukke piger i deres klasse, der tilsyneladende

kommer let igennem livet, fordi de har udseendet

med sig.

»Hvis pigen er glad, intelligent og frisk, er det jo

ikke en type vittigheder, der sårer. Faktisk har nogle



»Hvis samfundet har mobbekarakter, så er det ikke nok at behandle

den konkrete mobning, så må vi finde frem til de dybereliggende

årsager« – lektor Anne-Marie Eggert Olsen, Institut for pædagogisk

filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Her, der og alle vegne – mobningen er over os.

Mobberne er efterhånden en masse. Margrethe

Auken mobber Jesper Langballe. Ledere mobber

medarbejdere, medarbejdere ledere – og ikke

mindst hinanden. En nylig undersøgelse af den

dansk-svenske mejerigigant Arla viste, at 5,4 procent

af de godt 16.000 ansatte oplever mobning på ar-

bejdet. Og Arbejdsmiljøinstituttet dokumenterede

for tre år siden, at intet mindre end 168.000 danske

lønmodtagere har oplevet ubehagelige drillerier på

arbejdspladsen. Voksne gør det altså også på deres

arbejdsplads, men mobning blandt børn løber tradi-

tionelt med den største opmærksomhed.

Mobning har med epidemisk hastighed erobret

måden at omtale daglige aggressioner, drillerier,

konflikter og vrede. Med største hastighed har en-

hver folkeskole fået en mobbepolitik med regler for

god opførsel, der skal forhindre mobning i at opstå.

Og det er der tilsyneladende gode grunde til. Senest

blev det med Rådgivende Sociologers undersøgelse

»Mobning og udvikling af kriminel adfærd et kende-

tegn ved folkeskolen?« konkluderet, at jo oftere en

elev mobber andre, jo større risiko har eleven for at

komme til at udføre mere aggressiv kriminalitet. 

Konklusionen affødte kritik. Skolebestyrelsesfor-

mand Orla Skrubbeltang fra Iselingeskolen betviv-

lede i Berlingske Tidende den 18. august 2003 det

statistiske grundlag for undersøgelsen. Han mente,

at konklusionen skulle tages med et gran salt, fordi

det kun var syv ud af de 480 børn, som undersøgel-

sen omfattede, der havde mobbet meget. Og fordi

det kun var fire ud af de syv børn, der op til flere

gange havde deltaget i hærværk, trusler og indbrud.

Orla Skrubbeltang undrede sig også over, at man ved

præsentationen af resultatet ikke havde diskuteret,

om der var andre forhold, som både fører til mob-

ning og til kriminalitet. Og så pegede han på, at un-

dersøgelsen ikke kiggede på den sociale gruppe –

klassen – men alene på den enkelte elev. Imidlertid

forhindrede det ikke, at undersøgelsens konklusion

handlede om en sammenhæng mellem det sociale

miljø og gruppen og omfanget af mobning. 

Ikke flere undersøgelser, tak.

Asterisk bad filosoffen, lektor Anne-Marie Eggert Ol-

sen fra institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet om at kommentere på

fænomenet mobning og den seneste undersøgelse. 

Sådan begyndte hun: »Umiddelbart tyder det på,

at vi står i en situation, hvor vi kalder alle typer af ag-

gressiv adfærd for mobning. Det gør os ikke klogere

på sagen. Man må gøre sig mere umage med at be-

skrive, hvad mobning er for en aggression, og hvem

der udfører den. Hverken vold eller drilleri skal kal-

des for mobning. Undersøgelsen af de Rådgivende

Sociologer virker begrebsmæssigt uklar og inkonsi-

stent, når den taler om, at enkeltindivider mobber

andre. Slår man op i ordbogen handler begrebet

mobning sædvanligvis om, at et fællesskab mobber

andre,« siger Anne-Marie Eggert Olsen. 

Efter at have fået ild på en cigaret fortsætter hun:

«Det er dybt problematisk, hvis man bygger indsat-

sen mod mobning på så tynde statistiske grundlag,

som tilfældet er med undersøgelsen om sammen-

hængen mellem mobning og kriminalitet. Jeg tror, vi

skal betakke os for endnu en undersøgelse af

samme slags. I stedet skal vi holde op med at tro, at

vi ingenting ved, hvis der ikke eksisterer et empirisk

belagt videnskabeligt resultat. Mere skal under-

søges, end ’what meets the eye’. Hvis samfundet har

mobbekarakter, så er det ikke nok at behandle den

konkrete mobning, så må vi finde frem til de dybere-

liggende årsager.« >

»Jeg tror ikke på, at idéen om mangel på
opdragelse eller fejl i opdragelsen holder
som forklaring på aggressioner.«

»Nu om dage har vi svært ved at tale om,
at noget er samfundets skyld. Derfor
havner skylden hos den enkelte.«



8

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Her, der og alle vegne. Mobningen er over os.
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Hårde ved hinanden

»Jeg tror ikke på, at idéen om mangel på opdragelse

eller fejl i opdragelsen holder som forklaring på ag-

gressioner. Mennesker mobber ikke hinanden, fordi

de ikke ved bedre. De fleste børn og unge har fået

banket regler for god opførsel ind i hovedet fra første

færd. Derfor kan mere opdragelse, mere af det

samme, logisk set heller ikke være kuren. I stedet er

det værd at tænke nærmere over, om det er den fak-

tiske opdragelse, der producerer aggressive fæno-

mener som mobning,« siger Anne-Marie Eggert

Olsen. 

Anne-Marie Eggert Olsen kritiserer hermed den

almindelige forestilling om, at de sidste tre årtiers fri-

gjorte og frigørende pædagogikker har gjort os så

frie og løsslupne, at dagens børn ikke ved, at delta-

gelse i mobning er forkert. 

Er der da ikke for meget frihed og mangel på pli i

dag? 

Anne-Marie Eggert Olsen ryster på hovedet og si-

ger: »Freud skriver i Kulturens byrde, at vores civili-

sation selv producerer anti-civilisatoriske træk. I dag

har vi en civilisation, der hylder idealet om et ratio-

nelt og selvkontrollerende individ, der selv sørger for

at tilpasse sig. Hermed sker selvundertrykkelsen i fri-

hedens navn, der fungerer som røgslør. Den enkelte

skal blive sin egen autoritet og opdrager. Den mo-

derne pædagogik består i at bede børn og menne-

sker i almindelighed om at indoptage opdragelses-

systemet i sig selv. Denne opdragelse fører til lige så

meget undertrykkelse, som ekstern undertrykkelse

gør. Selvcensur er værre end ekstern censur, ikke

mindst fordi selvcensuren er usynlig og svær at tage

hånd om. Og prisen for det civilisatoriske tryk er un-

dertrykkelse af subjektivitet og spontanitet.

Ifølge Anne-Marie Eggert Olsen er filosoffen Theo-

dor Adornos idé om opdragelse til hårdhed en rele-

vant måde at forstå vores aggressive omgang med

hinanden på. Opdragelse til hårdhed handler om

den enkeltes evne til at udholde smerte og ubehag.

Ligegladhed med egen smerte fører til ligegladhed

med andres. Det vil sige, at når du tåler hårdheden,

så køber det dig en ret til at reagere aggressivt over

for andre, der ikke er tålsomme på samme vis. 

»For eksempel er tolerancetærsklen over for børns

støj ekstremt lav, mens vores tolerancetærskel over-

for belastninger i arbejdslivet er ekstremt høj. De to

forhold løber ved siden af hinanden, men når de bli-

ver to sider af livet i den samme opgang, så fører de

til sammenstød og aggressioner. Hvis naboens børn

larmer, og du skal have ro for at lade op til arbejdet,

så er det en uacceptabel forskel, der hurtigt opfattes

som chikane. Mange klager handler om, at de andre

ikke opfører sig lige som dig selv. Det samfunds-

mæssige tryk fører til krav om at opføre sig ens, men

hver for sig. Det betyder, at du alene ved at leve for-

skelligt fra andre risikerer at genere dem. Mit spørgs-

mål bliver derfor, hvem er det egentlig, som er mob-

berne? Hvem træder hvem over tæerne? Nu om

dage har vi svært ved at tale om, at noget er sam-

fundets skyld. Derfor havner skylden hos den

enkelte.« y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Anne-Marie Eggert Olsen 
er lektor ved Institut for pædagogisk filosofi, Danmarks

Pædagogiske Universitet. Hun arbejder aktuelt på en

bog, der skal introducere til filosoffen Theodor W. Ador-

nos (1903-1969) tanker. I tidsskriftet Nordisk Pedagogik

4/2000 har hun i artiklen ‘Nicht mitmachen’ introduce-

ret til Adornos tanker om opdragelse efter Auschwitz.

Med disse tanker er det muligt at give samfundsmæs-

sige forklaringer på nutidens aggressive fænomener

som mobning, chikane etc. Danmarks Pædagogiske

Universitet afholder i 100 året for Adornos fødsel konfe-

rencen Society and Education fra den 22.-24. oktober

2003. 

Anne-Marie Eggert Olsen har tidligere – i artiklen

Afdannelse i Asterisk nr. 9 – formidlet sin indsigt i

Platons centrale tanker om fagbegrebet ved at kritisere

gymnasierektorernes forslag til et nyt fag – Kulturfag – i

forbindelse med den nye gymnasiereform.

>

Her, der og alle vegne...
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Konkurrence er sportens grundvilkår. Den kan ikke tænkes uden. Det kan an-

dre dele af samfundet godt. Og det er de blevet. Men i de senere år er konkur-

rencementaliteten fra politisk side forsøgt stimuleret på en lang række områder

med henblik på at få hævet produktiviteten ud fra forvisningen om, at konkur-

rence driver præstationsniveauet i vejret. Det kan man juble eller græde over. Un-

der alle omstændigheder ligger det fast, at hvor konkurrencen først er sluppet løs,

er den ikke til at mane i jorden igen. Sandsynligheden taler således for, at frem-

tidens samfund vil blive mere konkurrencepræget, ikke mindre. Derfor synes

sporten et oplagt forskningsområde for en (frem)tidssvarende pædagogik.

Endnu findes ingen undersøgelser af de processer, der ligger til grund for sports-

lig succes, med henblik på at omsætte dem til generel pædagogik. En nærlig-

gende forklaring kunne være, at sporten strider mod en fremherskende ide om,

at pædagogik skal være inklusiv. Sagen er jo, at ønsker man, at alle skal kunne

og fæster lid til devisen: man kan, hvad man vil, udstiller sporten de uformående

og demonstrerer, at devisen er en vrangforestilling. Vil man have, at alle skal

kunne være med, viser sporten sig som et udskilningsløb. Hylder man ligeværd,

lærer sporten os, at der er stjerner og vandbærere. I det hele taget vidner spor-

ten om hierarkiers selvfølgelighed, hvilket byder den imod, der drømmer om al-

les lige ret. Sporten er elitær, ikke egalitær, og kan derfor synes aristokratisk. Ikke

desto mindre er den god at tage ved lære af.

For hierarkier findes overalt. Sådan organiserer mennesker sig nu engang, hvil-

ket øjensynlig bygger på en fundamental erfaring af, at sådan fungerer de bedst

sammen. Alternativet til hierarkisk orden er entropi, rådvildhed og kaos. Men

selvom der ikke findes brugbare alternativer til hierarkisering som mellemmen-

neskelig organiseringsform, er hierarkier hverken uproblematiske eller garanti for

succes. Det lærer sporten os også.

Når et hold har succes, er det ikke altid, fordi det består af de bedste spillere.

Selvfølgelig er det en fordel at være bedre end konkurrenterne, men det kan alle

konkurrencedeltagere naturligvis ikke være. Ethvert hold med en sportslig ind-

stilling vil forsøge at ruste sig til konkurrencen ved at stille med så gode spillere

som muligt. Det er en lov, alle børn, der har spillet fodbold uden pædagogisk ind-

blanding, kender til. Når der skal laves to hold, vælges ud i præcis rækkefølge.

Den bedste først, den dårligste sidst. Det kan virke ondt, men holdene bliver

jævnbyrdige, og udvælgelsen giver børnene en klar fornemmelse af deres for-

måen i forhold til hinanden. Principielt sker det samme inden for organiseret

sport, når træneren vælger sine spillere ud.

Når hold er nogenlunde jævnbyrdige, afhænger kampens udfald som regel af,

hvilket kollektiv der fungerer bedst. Velfungerende hold roses undertiden for

deres holdånd. Begrebet kunne forlede til den fejlagtige opfattelse, at der ikke er

interessekonflikter på holdet. Det er der. Interessekonflikter er også en side af

sporten. Der er altid nogle på et hold, som ikke er tilfredse, med den rolle de har,

og sådan bør det være. For intern konkurrence skærper intensiteten i træning og

kamp, hvilket højner præstationsniveauet. Interessekonflikter kan rigtignok også

have negative konsekvenser. Hvor der er tvivl om hierarkiet, er der tendens til, at

spillere forsøger at markere sig på egen hånd med det resultat, at spillet falder

fra hinanden. Det velfungerende hold er derimod kendetegnet ved, at spillerne

er villige til at skyde personlige ambitioner i baggrunden og indordne sig under

et fælles mål, og det er lettest på hold med et veletableret hierarki.

Tag håndbold som eksempel. Et håndboldhold består af tolv spillere, hvoraf

kun syv er på banen samtidig. Der er altså indbygget en kamp om spilletid. De

syv i startopstillingen er som regel trænerens førstevalg. Det er også dem, der får

længst tid på banen. De fem på bænken skiftes ind efterhånden, som førsteval-

gene skal have pause. Deres spilletid afhænger af, hvor godt de gør det, når de

kommer ind, hvordan de generelt vurderes i forhold til dem, de erstatter, og en-

delig modstanderholdets styrke. I vitale kampe er der en tendens til, at udskift-

ninger begrænses til et minimum, og ofte må en eller flere spillere lide den tort

slet ikke at blive skiftet ind. Til gengæld kan de forvente spilletid i kampe, hvor

træneren vurderer, at der er plads til det. I de kampe ligger der en uudtalt for-

ventning om, at de, der med et lidet flatterende ord kaldes marginalspillere, vi-

ser noget. Men det er en balance. På den ene side skal der vises initiativ. På den

anden side skal initiativet ikke overdrives, så egenambitionen træder frem på be-

kostning af holdhensynet. Det drejer sig med andre ord for marginalspilleren om

at gøre sit bedste og lidt til, hvorved han ideelt løfter sit niveau, øger sin spilletid

og arbejder sig opad i holdets hierarki.

Sportens forbilledlige hierarkier

Fremtidens samfund vil blive mere konkurrencepræget. Derfor

bør vi tage et opgør med pædagogikkens ligemageri og i stedet

tage ved lære af sportens elitære hierarkier, mener Verner

Møller, der forsker i idrætskultur på Syddansk Universitet.
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Når spillere udvikler sig og styrker deres position og betydning, er der nødven-

digvis andre, hvis status og betydning falder. Det er ikke let at have været stam-

spiller i en årrække og så pludselig se sig henvist til en plads på bænken. Derfor

sker det ofte, at spillere skifter klub eller holder op, når de føler sig i fare for at

blive degraderet. Men kan de affinde sig med at spille en mindre fremtrædende

rolle end tidligere, kan de stadig være et aktiv som rutineret støtte for de nye

kræfter. Omstillingen er imidlertid vanskelig, fordi den indebærer risiko for, at

den nye rolle fører til, at den degraderede spiller føler at have mistet sit værd. Det

vil den dygtige træner være opmærksom på og imødegå ved at understrege be-

tydningen af den nye rolle. I det hele taget er det en vigtig del af trænerjobbet,

at man formår at give alle sine spillere anerkendelse og medansvar for holdets

resultater, også dem, der kun spiller en birolle. For i sagens natur kan ikke alle

spille førsteviolin. Men skal holdet have succes er det vigtigt, at alle yder deres

bedste. Også den der billedligt talt kun spiller triangel. 

Det siger sig selv, at den, der kun får få minutter på banen, ikke har lige så stor

indflydelse på kampens udfald som den, der spiller hele kampen, og at holdets

bedste spillere er de vanskeligste at undvære. Men hvis ikke alle respekteres og

anerkendes for den kunnen, de har kvalificeret sig til holdet i kraft af, fungerer

kollektivet ikke optimalt. Stjernespillere, der tryner deres knap så dygtige hold-

kammerater, er der grund til at skille sig af med. Hierarkier, der manifesterer sig

som hakkeordner, er destruktive, fordi de befordrer mindreværdsfølelse hos

dem, der hakkes på, hvorved de bliver mindre værd, end de kunne have været.

Det produktive hierarki er derimod det, der falder naturligt i hak i kraft af aner-

kendte og gensidigt accepterede kompetenceforskelle. Det kunne man også

kalde det fleksible hierarki, fordi kompetencerne skifter med tiden. Den, der i øje-

blikket er på toppen, er nogen tid efter på retur. Man kan ikke over lang tid fast-

holde sin privilegerede placering i sporten. Tiden på toppen er kort, og man kan

kun fastholde sin position, så længe man kan holde sit niveau. Netop det fik de

moderne olympiske leges grundlægger, Pierre de Coubertin, til at kalde sporten

demokratisk. Konkurrenceelementet fremtvinger udviklingen af et langt mere

hensigtsmæssigt og humant hierarki i sporten, end det man støder på i f.eks. of-

fentlige institutioner. De hierarkier, man finder her, er typisk langt mere rigide og

afstedkommer netop de mere- og mindreværdsfølelser, som i sporten viser sig

præstationshæmmende. Det rigide hierarki er kendetegnet ved, at det ikke er

den enkeltes aktuelle kunnen, der afgør den indflydelse og status, vedkommende

har, men derimod erhvervede positioner, som ikke kan udfordres. Skønt de virker

i og for et demokrati, er offentlige institutioner langt nærmere en aristokratisk

struktur end sporten. For her er det titler frem for talent, der afgør den enkeltes

indflydelse. Faste stillinger og anciennitetsaflønning er emblematiske udtryk her-

for. Det afgørende er ikke, hvad du rent faktisk bidrager med, og hvad du kan,

men hvor længe du overhovedet har bidraget, og at du engang har kunnet.

Rigide hierarkier udfordrer man ikke, dem tilpasser man sig i håb om at

komme i betragtning, når en attraktiv plads bliver ledig. De skaber med andre ord

grobund for opportunisme. Talentfulde oprørere møder ingen modstand, de kan

bekæmpe, kun lukkede døre, der kun kan åbnes indefra. Det er trygt og bekvemt

for dem, der befinder sig indenfor. Men det er ikke produktivt. Tværtimod giver

det en uhensigtsmæssig træghed, som er til ugunst for den interne konkurrence

og en hæmsko for færdighedseliten. De rigidt hierarkiske institutioner står derfor

dårligt rustet til at møde fremtidens krav, hvis markedets konkurrencevilkår for al-

vor bryder løs. Og det er der tegn på, de gør. Privilegerede samfundsgrupper har

læst skriften på væggen og er for egen regning i stigende antal begyndt at for-

berede deres børn ved at sætte dem i elitære privatskoler. Opgøret med de ri-

gide hierarkier til fordel for fleksible tages dog næppe indefra. For privilegerede

positioner opgives sjældent frivilligt, selvom mere duelige kræfter står på spring

til at tage over. Til gengæld tyder meget på, at det vil blive tvunget igennem ved

politisk pres udefra. Så nye vilkår tegner sig, der fordrer en generel og gennem-

gribende mentalitetsændring. Hvis idealet er, at alle skal stilles lige, må det frem-

over betyde, at alle skal sikres lige chancer. Et vigtigt skridt i den retning kunne

være udviklingen af en pædagogik, som gjorde op med årtiers inhumane lige-

mageri, der har gjort konformisme til karrierevej og ophøjet tålmodighed til kar-

dinaldyd. En pædagogik, der tog sporten som forbillede og erkendte, at fair kon-

kurrence både er sundt og samfundsnyttigt, synes at have fremtiden for sig. y

11Af lektor, ph.d. Verner Møller, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
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Hasse, Anders og Martin fra 2.A sidder foran com-

puterskærmen og har i længere tid skrevet på deres

fælles historie Den lange rejse. Martin sidder ved ta-

sterne, for han er bedst til at skrive. Anders, der ikke

er så fagligt stærk, sidder ved siden af Martin, mens

Hasse med forbløffende overblik både formår at le-

vere nye idéer til historien og holde øje med, hvad

der sker i de andre grupper. »Hvad skal jeg skrive?,«

spørger Martin. »Det ved jeg ikke,« svarer Anders,

mens Hasse straks foreslår en ny sætning. Anders

bakker op, men Martin er åbenbart ikke helt tilfreds.

»Hasse, er det bare lige meget, at alle aberne sprang

ud af buret?,« spørger han med henvisning til den

forrige sætning, de skrev. »Nej, så prøvede han at

fange dem,« forklarer Hasse. Imens har Anders set,

at der er et mellemrum for meget. Han gør op-

mærksom på det og viser Martin, hvordan han skal

rette fejlen på tastaturet. »Undtagen én,« lyder det

fra Hasse, som stadig sidder og grunder over aberne,

som sprang ud af buret.

Det kræver et godt overblik at følge med i de tre

drenges diskussion, og for en dansklærer, som skal

Lige børn skriver bedst

FO
TO

: SC
AN

PIX

holde opsyn med seks eller syv grupper på én gang,

er det praktisk talt umuligt. Imidlertid er eleverne

vældig gode til at organisere deres arbejde, og hi-

storierne, som kommer ud af det, er både kreative

og velskrevne. Det taler umiddelbart for, at gruppe-

arbejdet er både motiverende og fagligt udviklende

for den enkelte elev. Spørger man Bettina Perre-

gaard, lektor på Institut for curriculumforskning på

Danmarks Pædagogiske Universitet, er der dog tale

om en succes med modifikationer. Gennem et år har

hun fulgt arbejdet i 2. A med sin båndoptager, og re-

Social status er lige så afgørende som faglig
dygtighed, når det gælder om at få indflydelse
på gruppearbejdet i skolen.
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sultaterne af de mange timers båndudskrifter har

hun samlet i bogen Må vi skrive vores historie, som

udkom i foråret på Akademisk forlag. Konklusionen

er, at selv om eleverne ofte er gode til at samarbejde,

er det langt fra alle, som får noget ud af det. De so-

cialt og fagligt stærke elever kan have stort udbytte,

hvis de får lov at slippe kreativiteten løs, mens det

kan være vanskeligt at få øje på et fagligt udbytte for

de svagere elever. De bruger deres kræfter på at gøre

sig socialt gældende og er på den måde med til at

udelukke sig selv fra det fagligt relevante.

Mønsteret

Gruppearbejdet har sin egen dynamik, og det er en

dynamik, som kan virke udviklende i forhold til bør-

nenes tekstforståelse. Bettina Perregaard observe-

rede nemlig, at eleverne skabte et mønster – helt på

eget initiativ uden lærerens indblanding.

»Det er her, den udviklingspsykologiske pointe lig-

ger. Idet eleverne blev bedt om at skrive en historie

sammen, udviklede de et interaktionsmønster, som

var meget konsistent, og som gik på tværs af de for-

skellige historier og sammensætningen af elever, og

som blev benyttet gennem hele skoleåret. Eleverne

havde en meget stærk fornemmelse for genre og for

at skabe sammenhæng i teksten. De var nødt til hele

tiden at læse det højt, som de havde skrevet, for at

den sidste sætning skulle hænge sammen med det

nye forslag. Gentagelsen gjorde, at de nogle gange

kunne se, at hvis de lavede lidt om på teksten, ville

det blive bedre. På den måde udviklede de deres

sans for rytme og stilistisk variation.«

At udvikle sans for rytme og variation forudsætter

imidlertid, at man er med, og det var det langt fra alle,

som var. Også i denne del af arbejdet gjorde der sig

et mønster gældende, fortæller Bettina Perre-gaard.

»Eleverne opbyggede og fastholdt hinanden i for-

skellige roller i gruppearbejdet. Det var ofte roller,

som de svagere elever indtog frivilligt, fordi de er-

kendte, at de ikke havde den hurtighed og de stave-

mæssige færdigheder, der gjorde, at de kunne skrive

utvungent. Bare det at få formuleret sætningen på

papiret var så stort et problem for dem, at de ikke

havde overskud til den kreative proces. De fandt hur-

tigt ud af, at de ikke kunne bidrage til, at samarbej-

det kørte videre.« 

For de elever som ikke magtede at følge med, var

der en række forskellige strategier for at slippe ud af

den ubehagelige situation. En strategi var, at man ac-

cepterede en underordnet plads og blot bidrog til

samarbejdet ved at bakke op om de andres idéer. En

anden strategi var oprøret. Man kunne protestere

over ikke at få indflydelse på historien. I reglen en

dårlig fremgangsmåde, for det betød, at eleven ville

bruge al sin energi på at sætte sig igennem mundt-

ligt og ikke få skrevet noget. Endelig var der elever,

som slet ikke var interesserede i at deltage i det

skriftlige arbejde, men først og fremmest betragtede

gruppearbejdet som en mulighed for at få kontakt

med de andre elever. Disse elever hørte ofte til

blandt de socialt udsatte i klassen.

Gør det, du er god til

Samarbejdet mellem Hasse, Anders og Martin bærer

præg af en tydelig arbejdsdeling. Martin er god til at

skrive, så han har naturligt taget pladsen ved tas-

terne. Det er også ham, som er garant for sammen-

hængen i teksten, og han er den, som bringer Hasse,

den kreative idémand, til orden. Anders, som ikke er

så stærk fagligt, nøjes derimod med at bakke op om

de to andres forslag, og hans bidrag til samarbejdet

begrænser sig til det mere tekniske. 

»Anders kommer bare med kommentarer til, hvor-

dan de kan rykke rundt med computersiden. Han

Gruppearbejde kan være stimulerende, men det er en myte, at fagligt stærke elever hiver de svagere elever op. Snarere tværtimod

siger lektor Bettina Perregaard, som i et år har fulgt gruppearbejdet i en 2. klasse.

har fundet sig en god rolle, hvor han kan gøre sig

nyttig med det, han kan, for han ved noget om com-

putere. I sammenhængen gælder det jo bare for

børnene om at være med, at være sammen om no-

get og gøre sig socialt gældende. De er fuldstændig

ligeglade med, om de lærer at skrive en god historie

– det er lærerens målsætning, ikke børnenes. Så An-

ders vil i situationen gøre, hvad han kan for at gøre

sig socialt gældende, og det betyder faktisk, at han

er med til at marginalisere sig selv fra det fagligt vig-

tige, nemlig det at formulere sig, skrive og gøre op-

mærksom på, når der er stavefejl og manglende

sammenhæng i teksten. Anders har sagt til sig selv, at

det er Martin og Hasse gode til, og derfor holder jeg

mig til det, jeg er god til,« siger Bettina Perregaard.

En anden dagsorden 

At være fagligt dygtig er imidlertid ikke ensbety-

dende med, at man også får stor indflydelse i grup-

pearbejdet. Det er Anna et godt eksempel på.

»I dag der glæder jeg mig rigtig meget til efter

skole,« siger Anna midt i gruppearbejdet. »Hvorfor?,«

spørger Jasmin, en af de andre piger. »Fordi så skal

jeg i kirke,« forklarer Anna. Desværre vækker oplys-

ningen ingen interesse, så et par minutter efter

prøver hun igen: »Ej, hvor har du egentlig sjovt hår,«

siger hun. Heller ikke denne gang er der respons, så

hun fortsætter: »I går havde jeg en hel masse flet-

ninger i håret, så i dag til morgen så havde jeg sådan

nogle rigtigt små bølger i håret.«, Denne gang har

Anna mere held med sit forehavende, og pigerne

snakker lidt videre om bølgerne i håret, indtil de at-

ter vender tilbage til historien.

Anna får om muligt endnu mindre ud af gruppe-

arbejdet end Anders. Hun er ellers en dygtig elev; >

»De er fuldstændig ligeglade med, om de
lærer at skrive en god historie – det er
lærerens målsætning, ikke børnenes.«

»Eleverne er godt klar over, at der er
noget, de ikke kan, og derfor bruger de
forskellige strategier til at melde sig ud
af den faglige udvikling.«
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> skriver og staver godt og laver sine lektier, så hendes

stilehæfter hører til de mest udfyldte i klassen. Hen-

des svaghed er ikke i første omgang faglig, men so-

cial. Hun skiller sig ud fra de andre piger ved at have

en anden baggrund: Hun kommer fra et østland og

tilhører et kirkesamfund, som de andre elever ikke

rigtig kender. For Anna har gruppearbejdet et helt

andet privat formål end at skrive en historie, nemlig

at gøre opmærksom på sig selv.

»Selvom man fagligt er nogenlunde med, er det

ikke sikkert, at man får lov at gøre sin faglighed gæl-

dende eller udvikle den, hvis man ikke har nogen

social status. Det er en vigtig pointe, at der er for-

skellige måder at være svag på. I uddannelsesforsk-

ningen fastholder man en forståelse af, at hvis man

er en svag læser eller svag til at stave, så er det deri,

ens svaghed består. Men det er meget vigtigt at få

gjort klart, at det også er en over tid konstrueret mar-

ginalisering fra det vigtige i undervisningen. Eleverne

er godt klar over, at der er noget, de ikke kan, og der-

for bruger de forskellige strategier til at melde sig ud

af den faglige udvikling. Det, der er utroligt vigtigt, er,

at der er mange måder at være svag på, for ellers kan

man ikke gå ind at hjælpe de svage elever,« siger

Bettina Perregaard.

Fagligheden fortaber sig

Bettina Perregaard har benyttet sig af etnografisk

metode i projektet. Båndoptagelser og ‘feltarbejde’ i

klasseværelset har gjort det muligt at komme helt

tæt på den enkelte elev. Modsat den almindelige

pædagogiske forskning, som fokuserer på gruppen,

klassen eller forholdet mellem klassen og læreren,

har Bettina Perregaard kunnet iagttage gruppearbej-

det fra det enkelte barns perspektiv. Det perspektiv

har naturligvis også sine begrænsninger. Der er tale

om en undersøgelse af én klasse med 15 elever,

som ikke udgør noget repræsentativt grundlag. Alli-

gevel tør Bettina Perregaard godt vove et øje og

hævde, at de strategier og samarbejdsformer, hun

har iagttaget, har mere generel karakter.

»Motivationen for at skrive er afgørende for, om

gruppearbejdet fungerer. Hvis eleverne har en idé og

er gode til at udvikle den sammen, kan man godt

tale om et godt samarbejde – også selvom eleverne

har forskellige funktioner i det og ikke har lige stor

indflydelse på produktet. Men der ligger en potentiel

fare i gruppearbejdet, for med en eller to meget ak-

tive, motiverede og produktorienterede elever, ser

læreren kun det færdige produkt og får ikke indblik

i, hvordan den enkelte elev har bidraget eller ikke bi-

draget,« siger Bettina Perregaard.

Hvad er det bedste faglige argument for at lade

eleverne arbejde i grupper?

»Det klassiske argument er, at det udvikler børne-

nes samarbejdsevne, selvstændighed og ansvars-

følelse over for det færdige produkt. Det gør det

også, hvis de stærke elever kan få frisat deres kreati-

vitet og kan få lov at gøre det, de allerede kan.« 

Men er samarbejdsevner, selvstændighed og an-

svarsfølelse ikke sociale kompetencer? 

»Jeg tror ikke, at færdigheder som at lære at læse,

stave og formulere sig godt er noget, man alene kan

lære i gruppearbejde. Jeg tror heller ikke, at lærerne

har en intention om at benytte gruppearbejdet til

den del af undervisningen. Man kan sige, at det hjæl-

per læreren til at skabe variation i undervisningen,

men det sociale bliver ofte så stor en del af gruppe-

arbejdet, at det tager energi fra det, der skulle resul-

tere i faglig udvikling.« 

Gruppearbejdets styrke skal findes i den kreativitet

og det engagement, eleverne udviser, mener Bettina

Perregaard. Desuden ligger der et stort potentiale i

at udnytte elevernes eget interaktionsmønster. De-

res skriftlige færdigheder ville blive forbedret, hvis de

ligesom i gruppearbejdet vænnede sig til at læse,

hvad de selv har skrevet for at sikre sammenhæng

og fremdrift i teksten, at gentage formuleringer for at

undersøge deres rytmiske og stilistiske kvaliteter el-

ler at argumentere for den indholdsmæssige konsi-

stens af det, de skriver.

»Man kan uddrage en reel undervisningsmetode

af den måde, børnene samarbejder på. Hvis ele-

verne løbende opfordres til at følge disse enkle ret-

ningslinjer, så ville man kunne forhindre mange af

de problemer, der i dag ses i de større elevers stile,«

siger Bettina Perregaard. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk 

Lige børn skriver bedst

Lektor, ph.d. Bettina Perregaard

Institut for curriculumforskning, 

Danmarks Pædagogiske Universitet
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Sundheds- og miljøpædagogik
i ideologisk perspektiv 
- alternativer til den ’pædago-
giske apparat-fejl model’?

Du er din egen sundheds smed er et

populært synspunkt inden for sund-

hedsområdet – et synspunkt, som gør

individet ansvarlig for sin egen sund-

hed og sygdom. Tilsvarende gøres den

enkelte borger til ansvarlig på miljø-

området. I sin tiltrædelsesforelæsning

vil professor Bjarne Bruun Jensen be-

handle kritikken af dette individualisti-

ske perspektiv og samtidig undersøge

de begrænsninger og barrierer, der lig-

ger i den naturvidenskabelige domi-

nans inden for både sundheds- og

miljø-pædagogik.

Tiltrædelsesforelæsningen finder sted

24. oktober kl. 14 i Festsalen, Dan-

marks Pædagogiske Universitet.

Socrates' salary - Teaching,
giving, paying

Sokrates tog sig aldrig betalt for sin

undervisning. Han betragtede den

som en gave. Dr. phil. Marcel Hénaff

fra University of California, San Diego,

vil i forelæsningen argumentere for, at

videnstransmission og intellektuel ud-

veksling kan sammenlignes med en

udveksling af gaver. En sådan gaveud-

veksling rummer altid et aspekt af

gensidig anerkendelse – vi giver ikke

blot en gave, men også noget af os

selv. Dermed får gaven en central pla-

cering i ethvert politisk og etisk sam-

fund, et synspunkt som Hénaff vil do-

kumentere med eksempler fra den

antropologiske forskning.

Forelæsningen er på engelsk. Tid og

sted: 17. november, kl. 15-17, lokale

A200, Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet.

Historisk studie-
samling

Om to år vil historikere med

interesse for det pædagogiske

område få adgang til en stor

mængde nyt materiale. Da åb-

ner Danmarks Pædagogiske

Universitets Historiske Studie-

samling nemlig. Samlingen

kommer til at indeholde mate-

riale fra Danmarks Lærerhøj-

skole, Danmarks Pædagoghøj-

skole, og Danmarks Pædagog-

iske Institut. 

»Samlingen vil gøre det muligt

at studere, hvad de forskellige

institutioner betød for folke-

skolen og børnehaven. Den vil

give overblik over, hvad der

blev forsket i på det pædagogi-

ske område, og hvilken form

for efteruddannelse, man har

givet lærere og pædagoger,«

forklarer Hans Vejleskov, som

er medlem af samlingens be-

styrelse.

Opbygningen af samlingen er

lagt i hænderne på Morten

Petersen. Han er historiker og

i øjeblikket bogaktuel forfatter

til ”Oplysningens gale hund” –

en historisk biografi om sam-

fundskritikeren Niels Ditlev

Riegels.

2,2 millioner til folke-
skoleforskning

Disciplin, samarbejde og lærings-

udbytte i folkeskolen er fokus for et

nyt forskningsprojekt. Lektor Mads

Hermansen fra Danmarks Pædago-

giske Universitet er leder af projek-

tet, som har fået bevilget 2.2 millio-

ner kroner af Rockwool Fonden.

Sociale omgangsformer er i sti-

gende grad noget, vi stiller spørgs-

mål ved og forhandler om. I folke-

skolen kommer det til udtryk, når

elever og forældre stiller stadigt

højere krav om individuel behand-

ling. Det giver sig udslag i de hyp-

pige diskussioner om disciplin og

stiller samtidig høje krav til lærerne

om at træde i karakter som ledere.

Denne samfundssituation er ud-

gangspunktet for Mads Herman-

sens forskningsprojekt, som skal

undersøge, hvordan begreber som

disciplin, samarbejde og lederskab

har indflydelse på elevernes ud-

bytte af undervisningen.

Dansk præsident for
verdens 
filosoffer  

På verdenskongressen for filosofi i

Istanbul i august blev professor, dr.

theol. & phil. Peter Kemp fra Dan-

marks Pædagogiske Universitet

valgt til præsident for Føderationen

af filosofiske foreninger. Hans op-

gave i de næste fem år vil være at

lede forberedelsen af den næste

verdenskongres i filosofi, som vil

finde sted i Seoul i 2008. 

N
Y

T

FORSKNING FORELÆSNINGER FORELÆSNINGER 15

Filosofi og Religion

Fra en position som kuriøst marginal-fænomen har

spørgsmålet om religion – eller religion som spørgs-

mål – de senere år indtaget en stadig mere central

plads i offentlige diskussioner. Samtidig, og formo-

dentlig ikke uden sammenhæng med de aktuelle de-

batter, er religion, og mere specifikt kristen tænkning,

rykket ind på filosofiens scene med fornyet styrke.

Forelæsningsrækkens sigte er at introducere til

forskellige klassiske og aktuelle religionsfilosofiske

forsøg. Hvilket perspektiv kaster religion på menne-

skets forhold til naturen, til det andet menneske, til

samfundets institutioner og til sig selv? Spørgsmålet

er ikke kun: Hvad er religion? Spørgsmålet er også:

Hvad gør religion?

23. oktober

Arne Grøn: Grænsens perspektiv. Religionsfilosofi-

ske overvejelser

30. oktober.

Niels Grønkjær: Hans Blumenbergs kritik af sekulari-

seringsteoremet

6. november

Kirsten Hyldgaard: Zizek, Badiou og kristendommen

– eller det universelle subjekts fødsel

13. november

Peter Kemp: Kristendommens sprog

20. november

Henrik Vase Frandsen: Livets tavse ytringer – reflek-

sioner ud fra K.E. Løgstrup

27. november

Jørgen Huggler: Moral og fornuft – helst intet andet:

Immanuel Kants religionsfilosofi

11. december

Werner G. Jeanrond: Difference, Conflict and Desire:

Philosophical and Theological Reflections on Love

Forelæsningerne finder sted torsdage kl. 19-21,

Bygning C, rum 001, Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet

Læs mere om forelæsningerne på www.dpu.dk/ka-

lender

FORSKNING, UDNÆVNELSER

Aster i sk ·  13 · 2003
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Vil du kende dine kollegers evne til at teame, skal

du foreslå din chef et kursus i at lave god mad sam-

men. Gastronomisk teambuilding, som kurserne kal-

des, har afløst 1980´ernes kanindræberkurser og

1990’ernes adventurekurser, hvor medarbejderne

skulle overvinde frygt og udmattelse ved at bygge

tømmerflåder og rappelle ud over stejle klipper. I

dag er kanindræbernes æra overstået. Medarbejder-

kurser bliver i stigende omfang henlagt til store og

eksklusive samtalekøkkener, hvor kaninerne er ned-

lagt på forhånd. I stedet kan medarbejderne tilbe-

rede kaninragout i rødvinssauce. Men hvad får en

virksomhed ud af at sende medarbejdere af sted for

at lave gourmetmad sammen? De fleste kursister

kommer ikke fra restaurationsbranchen, men fra alle

andre dele af erhvervslivet, og spørgsmålet er, om et

kursus i madlavning giver viden, der kan overføres til

virksomhedens hverdag. Eller om det snarere hand-

ler om at pleje og hygge om skattede medarbejdere.

Asterisk har givet spørgsmål og påstande videre til

tre forskere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet: Ida Winther, Søren Langager og Helle Brøn-

num Carlsen.

Sans og samhandling

Ida Winther er ved at færdiggøre en ph.d.-afhandling

om ’Det foranderlige hjem’ ved Institut for pædago-

gisk antropologi på Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet. Hun siger, at 1980’ernes kanindræberkurser

handlede om at få erfaringer med at trænge delta-

gerne så meget op i en krog, at de blev nødt til at

samarbejde for at overleve. Derfor var mande- og ma-

chohørm hovedingredienser på kurserne. Men køk-

kenet handler traditionelt set også om overlevelse.

»Tidligere var det simpel nødvendighed at mestre

et køkken og madlavning for at sikre familiens over-

levelse. I dag er køkkenet et rum, som i bredere for-

stand knytter sig til familiens velbefindende. I

50’erne og 60’erne var køkkenet et husmoder-, et

ordens- og et rengøringsprojekt forbundet med det,

jeg kalder en sans for det sociale, det vil sige en evne

til at håndtere en multifacetteret sammenhæng. I et

moderne køkken skal man stadig have næse for det

hele. Du skal lave lasagnen, men også have øje for,

om noget brænder på andre steder: Om Peter er ved

at falde ned fra sin trip-trap-stol, og om Ursula har

brug for lidt lektiehjælp. At have næse for det sociale,

det opøver man i et køkken. Det er en evne til at have

en vifte af ting i gang samtidigt,« siger Ida Winther.

Hun tilføjer samtidig, at gastronomiske teambuil-

dingskurser risikerer at gå galt i byen, hvis man tror,

at personer med sans for at holde køkken også me-

strer andre rum på samme vis. 

»Nogle gange vil det være tilfældet, men lige så

ofte er det det ikke. Køkkenet er ikke et kontor, men

et bestemt sted med sin særlige blanding af krav til

færdigheder, krav til at følge en række regler og at

have en sans for det sociale,« siger hun.

Hendes kollega lektor Søren Langager fra Institut

for pædagogisk antropologi vurderer umiddelbart

kurserne mere positivt. Hans forskning i nye kund-

skabsmål og evalueringsveje i det digitale samfund

har ført ham frem til, at faget hjemkundskab i folke-

skolen er et eksemplarisk fag, når det gælder om at

udvikle elevernes evne til at organisere et samar-

bejde eller ‘samhandle’, som han kalder det. 

»De fleste fag i skolen er bygget op om individu-

elle præstationer. Det gælder også for meget af det

arbejde, som foregår på moderne virksomheder.

Men hjemkundskab er et sted, hvor det er indly-

sende for elever eller kursister, at de må arbejde

sammen i hver deres gruppe, ved hver deres kogeø

for at få et ordentligt resultat. Ved en kogeø bliver

den enkelte elevs samarbejdsevner meget synlige.

Adgangsbilletten til samhandlende fællesskaber er,

at man kan arbejde individuelt og selvstændigt,

samtidig med at man kan samarbejde med andre

om at skabe et samlet resultat – også selv om man

ikke lige svinger med de mennesker, som man er sat

sammen med.«

Ifølge Søren Langager bunder behovet for at sam-

handle i en øget erkendelse af, at man i grupper ikke

bare kan tale sig frem til et godt resultat.

»I 70’erne handlede det om at sidde i en rund-

kreds og snakke sig til rette. Nu om dage bliver vi i

stigende grad klar over, at noget går forud for sam-

talen. Samtalen forudsætter et fysisk mødested. Den

moderne IT- og computerteknologi fremmer indivi-

duelle lære- og kommunikationsprocesser og gør

den gensidige afhængighed og behovet for at tale og

handle sammen usynlig. I en køkken- og madlav-

ningssituation bliver nødvendigheden af at sam-

handle åbenbar. I et køkken duer 1970’ernes diskus-

sionsklub ikke, hvis man skal undgå at noget

brænder på,« siger Søren Langager, der mener, at

gastronomikurserne netop kan tydeliggøre en

gruppe medarbejderes evne til indbyrdes kommuni-

kation og læring. »Jeg tror, at gastronomisk team-

building har samme vigtige formål, som hjemkund-

skab har i fjerde klasse.« 

Bundet kommunikation

Alt-mulig-kvinden – seminarieadjunkt, folkeskole-

lærer, ph.d.-studerende og madanmelder ved dag-

bladet Politiken – Helle Brønnum Carlsen er ved at

lægge sidste hånd på ph.d.-afhandlingen Æstetiske

læreprocesser med hensyn til mad og måltider.

»Kommer middagen til at bestå af suppe til forret,

kogt fisk og purerede grøntsager til hovedret og bud-

ding til dessert, vil gæsterne sidde med en fornem-

melse af at være inviteret til middag på et plejehjem,

hvor gebisserne er til reparation. Hvis man ikke kom-

munikerer om og igennem den materielt bundne

proces, der finder sted i udviklingen af et måltid, så

kan kompositionen mislykkes totalt,« fortæller hun.

»Kravene til kommunikation, koordination og af-

stemning af de individuelle indtryk er høje, når man

Kanindræberkurser bliver skiftet ud med køkkenkurser i gastronomisk teambuilding. At lave mad sammen afslører de ansattes

evne til at samarbejde i et køkken. Men kan køkkenkvalifikationer bruges på arbejdspladsen? Tre forskere kaster opklarende,

kritiske og konstruktive ord efter kurserne. 

Kaninerne ind i køkkenet

»At have næse for det sociale, det opøver
man i et køkken.«

»Jeg tror, at gastronomisk teambuilding
har samme vigtige formål, som hjem-
kundskab har i fjerde klasse.«
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arbejder sammen med andre om opgaver, der er

bundet i materien. Du kan sætte fem mennesker til

at lave en middag eller male et fire gange fem meter

stort vægmaleri. I begge tilfælde kan det mislykkes,

og går det galt, så vil det give sig tydeligt til kende.

Enten vil man ikke kunne holde ud at sætte tæn-

derne i bøffen eller se på det færdige maleri,« siger

Helle Brønnum Carlsen.

Men hun pointerer samtidig, at hvis en gruppe

medarbejdere skal have udbytte af et kursus i gas-

tronomisk teambuilding, er det vigtigt, at kursus-

lederne tør give deltagerne plads til at kvaje sig.

»Udbyttet bliver tyndt, hvis virksomheder køber

kurser med kokke, der er ude af stand til at kommu-

nikere med deltagerne. Hvis kokken har planlagt alt

i mindste detalje, er der jo blot tale om en slags

gastronomisk diktat.  Kursisterne får ikke en reel

chance for at udvikle handlingsstrategier i et samar-

bejde, hvis alt er tilrettelagt på forhånd. Det gælder i

alle samarbejder – også i et køkken. Arbejde, læring

og undervisning i et køkken skal have mål og ram-

mer, men inden for de rammer skal den enkelte

have mulighed for at give sig til kende og udvikle sig.

Selv et mislykket måltid kan være en opbyggelig

læreproces,« siger hun.

Demokrati og hierarki

‘For mange kokke fordærver maden,’ konstaterer Ida

Winther og fortsætter: »Når det moderne og rum-

melige samtalekøkken beskrives, så handler mad-

lavning om at være en del af et demokratisk projekt,

da du bliver nødt til at besinde dig på, at du ikke kan

gøre det hele alene. Mange skal være med, for at det

lykkes. Og derfor handler det om at lære at være

med – og lære at være med på sit niveau. Her kom-

mer hierarkiet ind. Et lille barn kan skrælle gulerød-

der, mens de voksne må gøre noget andet og mere

avanceret. Alle skal falde ind i nogle roller for at få et

godt samlet resultat. Det kræver en dirigent, solister

ud i sovse, mens andre må agere køkkenslaver.«

Ifølge Ida Winther kan man ikke på forhånd afgøre

rollefordelingen. Det bliver bestemt af de tilstede-

værendes blanding af færdigheder og sans for at få

’delheder’ og helheder til at fungere. Rollerne vokser

ud af sammenhængen. Køkkenet er et sted, hvor

man lærer at handle fleksibelt i forhold til situatio-

nen og afpasse sine handlinger efter andres. Og hvis

fleksibiliteten mangler, så går det galt. Det kan ikke

nytte noget, at alle vil bestemme, hvordan maden

skal krydres. Samtidig med, at det ikke én gang for

alle lader sig gøre at bestemme, hvem som gør hvad.

»Selv om jeg er skeptisk over for, hvor meget der

kan overføres fra køkkenet til kontoret, så tror jeg, at

kurser i teambuilding i køkkener kan være frugtbare

på andre måder. Kursets konsekvens kan være at

åbne for kommunikationslinjer, der ellers er lukkede

i hverdagen henne på kontoret. Det hænger sam-

men med, at i et stort og moderne køkken kan alle

se, hvad der sker, og alle føler sig i stand til at evalu-

ere, om de kan lide resultatet. Alle har nemlig hjem-

lige erfaringer med at lave mad med sig, som plud-

selig bliver trukket ud i en arbejdssammenhæng. Det

giver en tryghed og sikkerhed og derfor en friere

tone end den, som lader sig føre på arbejdsplad-

sen,« siger Ida Winther. 

Forsoning ved bordet

Ifølge Helle Brønnum Carlsen er der gode grunde til

at vælge teambuildingkurser i madlavning sammen-

lignet med for eksempel et kursus i at danse. 

»Hvis du teambuildede ved at deltage i et danse-

kursus, ville du også få noget at vide om den enkelte

deltagers samarbejdsevner, men det ville være over-

stået, når der var danset færdig. Maden kan noget

mere, da det både drejer sig om at lave maden

sammen og spise den sammen. Begge dele er vig-

tige kulturelle kompetencer. Når kursisterne under

tilberedningen har måttet slibe de personlige kanter

af hinanden, kan de sætte sig ned for at spise – og

sikkert også drikke en hel del vin,« siger Helle Brøn-

num Carlsen og henviser til, at Karen Blixens historie

om Babettes Gæstebud, hvor den lille menighed

ganske vist var samlet om et ugudeligt overdådigt

måltid, men alligevel blev forsonet, ikke mindst fordi

de blev skidefulde. 

»Men det handler også om at blive forbrødret ved

at lave mad til hinanden og spise sammen. For an-

tropologer har det for eksempel været vigtigt at blive

inviteret til middag hos vilde og voldelige stammer,

før de gik i gang med deres undersøgelser. Hvis de

siden hen kom til at krænke stammen, gik det nem-

lig ikke så galt. Man halshugger nemlig ikke en per-

son, man har spist sammen med,« siger Helle Brøn-

num Carlsen. y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Lektor Søren Langager

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet

»Man halshugger nemlig ikke en person,
man har spist sammen med.«

Kaninen er allerede nedlagt. I gastronomisk
teambuilding handler det ikke om personlig
overvindelse, men om fornemmelse – fornemmelse
for råvarer, kommunikation og samarbejde.

Ph.d.-studerende Ida Winther

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet

Ph.d.-stud. Helle Brønnum Carlsen

Institut for pædagogisk filosofi,

Danmarks Pædagogiske Universitet
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De kridhvide, stivede uniformer bliver sendt

rundt. Omklædningen synes at sætte liv i selskabet.

Specielt kokkehattene vækker jubel. De er one-size

og afslører stærkt varierende hovedstørrelser. »Måtte

du give øl i gymnasiet?,« bliver en af de kvindelige

deltagere med et velvoksent hoved spurgt, og igen

bliver der grinet. En anden deltager bryder ind og

spørger, hvorfor de professionelle kokke skal have

de højeste kokkehuer, når alle andre deltagere har

huer i samme størrelse. 

»Det er så vi bedre kan se hinanden,« kommer det

hurtige svar fra Kim og Kent, konferencecenteret

Schæffergårdens kokke, der de næste to-tre timer

skal lede den gastronomiske teambuilding – og, skal

det snart vise sig, holde deltagerne i kort snor.

Skovtur og køkkenbesøg 

11 medarbejdere fra det internationale sekretariat i

KL er kommet til Schæffergården i Gentofte nord for

København som afslutning på dagens teambuilding-

arrangement. Til daglig indtager de stillinger som se-

kretariatsleder, fuldmægtige eller studentermed-

hjælpere, men det er ikke til at se på deres påklæd-

ning i dag, hvor alle er klædt i ens hvide kokkehuer,

hvide jakker og sorte forklæder.

Aftenens gastronomiske teambuilding er anden

og sidste etape i dagens aktivitet. Den første del

fandt sted i de nordsjællandske skove. På baggrund

af en personlighedstest (MBTI-test) blev medarbej-

derne inddelt i to hold, som skulle konkurrere mod

hinanden. En af øvelserne gik ud på, at deltagerne

med bind for øjnene skulle arrangere et reb i et kva-

drat på jorden. I sig selv en harmløs øvelse, men når

præstationen aflønnes i hårde kontanter, som skal

bruges til at købe frokost for, bliver situationen an-

derledes alvorlig. Undervejs blev de enkelte deltage-

res præstationer desuden vurderet og diskuteret i

samarbejde med en konsulent. Alt sammen har det

haft til formål at skabe mere sammenhold i gruppen,

som til daglig er fysisk adskilt mellem sekretariatet i

København og en afdeling i Bruxelles. Nu, hvor grup-

pen skal i gang med dagens sidste arrangement,

handler det imidlertid ikke om at konkurrere, men

om samarbejde. Med hjælp fra kokkene Kim og Kent

skal medarbejderne tilberede en treretters gourmet-

middag til hele selskabet.

Kunsten at slå en hummer ihjel

Med det store fritstående bord i midten ligner køk-

kenet en overdimensioneret udgave af et moderne

samtalekøkken. Langs den ene væg står to mindre

arbejdsborde, som har udsigt til en lille gård. Delta-

gerne står på den ene side af det lange centrale køk-

kenbord. Bag frugt og grøntsager har Kent og Kim ta-

get opstilling på den anden side.

Samtalen er næsten forstummet, da man pludse-

lig kan høre lav barnegråd fra gården. Den stammer

fra Evas tre måneder gamle søn. Eva forsvinder ud af

køkkenet for se til sin dreng, og Kent går i gang med

at præsentere aftenens menu: Havtaske og hummer

til forret, berberiand til hovedret og passionsfrugt-

mousse og sorbet til dessert. 

Især præsentationen af hummeren giver anledning

til en større etisk diskussion. For hvordan afliver man

en hummer på den mest humane måde? Der tegner

sig en diskussion med to fronter. De kvindelige del-

tagere på den ene side argumenterer for, at hum-

merne skal koges ihjel eller alternativt vendes med

hovedet nedad, hvilket angiveligt skulle bedøve dy-

ret. Det må være den mest humane fremgangs-

måde, mener de. Kim og Kent på den anden side af

bordet ser ikke ud til at lade sig overtale, og Kim af-

slutter diskussionen ved at kløve den levende hum-

mers hjerne i to med sin store kokkekniv.

Også berberianden giver anledning til diskussion.

Regnskabsmedarbejderen Mette, en af de ivrige del-

tagere i hummerdebatten, vil gerne vide, om Kents

fremgangsmåde også egner sig til udskæring af jule-



Køkkenets hierarki satte sit tydelige præg, da 11 medarbejdere fra KL tog på gastronomisk teambuilding.

Målet var at lære at samarbejde – og at have en hyggelig aften.
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and? Kort efter vil Mette desuden vide, hvorfor man

først skal salte fond’en til sidst? 

Hun finder ikke Kents argumenter helt overbe-

visende. 

En vis rastløshed er ved at brede sig blandt de

øvrige i gruppen. De vil gerne i gang med deres op-

gaver. »Du skal altid diskutere,« kommer det fra en af

deltagerne, mens et par andre ruller med øjnene.

Deres tålmodighed bliver dog ikke sat på yderligere

prøve. De indledende øvelser er overstået, og tre

hold kan gå til hver deres bord, hvor de skal tilbe-

rede henholdsvis forret, hovedret og dessert.

Ribs og hindbær

Sekretariatslederen Uwe, studentermedhjælperen

Signe og Eva, som er fuldmægtig, skal stå for des-

serten. Opskrifterne har de fået udleveret i et hæfte

af kokkene. Som daglig leder føler Uwe et ansvar for

at fordele rollerne. Han slår straks op i hæftet og be-

gynder at komme med forslag til, hvordan de skal

gribe opgaven an. Han når dog ikke langt, før kokken

Kim dukker op. Efter en kort debat er der enighed

om en arbejdsdeling, hvor Eva og Signe tager sig af

moussen, mens Uwe klarer sorbetten. 

Det betyder en opsplitning af den lille gruppe, for

Uwes arbejde kommer til at foregå ved et blus et

stykke væk, mens Eva og Signe bliver stående ved

dessertbordet. 

Der er dog stadig jævnlig kontakt mellem de to

grupper, for de er fælles om råvarerne. For eksempel

skal begge grupper bruge frugt til desserten. Der går

således ikke længe, før Uwe vender tilbage og spør-

ger, om det er i orden, at han tager nogle hindbær og

ribs. Eva spørger Uwe, om ribsene ikke er for sure til

sorbetten. Det er en overvejelse, Uwe ikke har gjort

sig og heller ikke når at gøre, for igen dukker Kim op

og intervenerer. Resultatet bliver, at Uwe får lov at be-

holde hindbærrene, men må give afkald på ribsene.

Grænser for kreativitet

Klokken 20 summer køkkenet af livlig aktivitet. En

parterer havtaske, en bager brød, to er i gang med at

lave sauce, og en kæmper en ulige kamp med at

samle knive, skål og låg til en foodprocessor. Ar-

bejdsgangen er tilrettelagt efter tayloristisk forbil-

lede, hvor hver medarbejder tager sig af sin isolerede

opgave udstukket af de to kokke. Til sidst skal alle

enkeltdele passes ind i det fælles projekt: Måltidet.

Ved det store bord har Jonas og Lilse taget initia-

tiv til deres eget projekt og tilmed et, som falder

uden for den officielle dagsorden. De steger skivede

auberginer, selv om auberginer slet ikke fremgår af

menuen. De har arrangeret det således, at Jonas ste-

ger, mens Lilse står og ser til over et glas rødvin. »Vi

teamworker,« insisterer Jonas og rækker sin spatel

over til Lilse, så hun kan tage lidt over. Kokken Kent

kommer forbi. 

»Hvem har gang i det ypperligste af det ypperligste?,«

spørger han Jonas og Lilse. Det er imidlertid ikke de-

res auberginer, han hentyder til, men den herreløse

gryde ved siden af dem, hvor hummer-sovsen bob-

ler lystigt løs. »Det er Mette,« forklarer Jonas, »hun er

lige ude at passe baby – ikke hendes egen, men

Evas,« tilføjer han. 

Lilse griber muligheden for at få et godt råd fra

kokken, mens han er der. Ville det ikke være en god

idé at pakke auberginerne i filodej sammen med

asparges? Det synes Kent ikke. De skal bruge filode-

jen til noget andet. »Men det er godt, at du ser dig

omkring og tænker dig om,« roser han. Kim, den an-

den kok, er nu kommet til, og han er mere direkte.

Han mener, at Jonas og Lilse skal droppe deres au-

bergineprojekt. 

»Hvad ville du sige til at få serveret sådan en lille

skive her, mens din sidemand får denne her?,« spør-

ger han og peger på en stor skive. »Vi skal visualisere

og tænke i det færdige produkt, og så går det jo ikke,

at portionerne har forskellige størrelser,« siger han >
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> og sætter dermed et definitivt punktum for Jonas’ og

Lilses gastronomiske improvisationer.

15.000 kroner kiloet

Hen mod klokken 21.30 er aktiviteten i køkkenet ta-

get væsentligt af. En del af deltagerne er blevet fær-

dige med deres opgaver, og de frie agenter samles

nu omkring det lange køkkenbord. Centrum for

kredsens opmærksomhed er et højt sylteglas. Det in-

deholder aftenens mest ekstravagante ingrediens:

Sorte trøfler. Deltagerne diskuterer prisen på trøf-

lerne. »De koster 10.000 kroner kiloet,« skønner en

af deltagerne. En anden mener, at man snarere skal

regne med 15.000 kroner. Så høje er priserne dog

ikke, forklarer Kim. »1.000 kr. kiloet kan gøre det,« si-

ger han og fisker en af de sorte knolde op af glasset.

Med et trøffeljern skærer han forsigtigt tre skiver af

og lægger knolden tilbage i glasset. Og så sker det.

Ingen når rigtig at opfatte, hvad der foregår, før det

er overstået. Mette, som ikke har deltaget i den ind-

ledende del af diskussionen, skyder pludselig frem

ved Kims højre side, snupper den største trøffelskive

og putter den i munden. Kredsen snapper efter vej-

ret. I det øjeblik går det op for Mette, at hun er gen-

stand for alles opmærksomhed, og hun ved tydelig-

vis ikke, hvad hun skal sige. »Ups,« bliver det til,

hvilket udløser en befriende latter fra kredsen.

Efter to en halv times madlavning er de fleste fær-

dige med deres opgaver. Enkelte feinschmeckere

står stadig og kæler for detaljerne, men reelt er der

kun anretningen tilbage. Og vinvalget. Kim spørger,

hvem der vil påtage sig den opgave, men ingen synes

umiddelbart at ville melde sig. Det giver Uwe chan-

cen for at træde i karakter som leder. Han mener, at

holdet bag hovedretten skal vælge vin. Sådan bliver

det så. Dermed er aftenens sidste opgave på plads,

og deltagerne har nu blot tilbage at sætte sig ved det

festdækkede langbord, som i mellemtiden er blevet

gjort klar, og nyde resultatet af deres indsats. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk
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Dagen derpå
»En meget positiv oplevelse.« Sådan vurderer sekretariats- chef Uwe Lorenzen det

gastronomiske teambuilding-arrangement på Schæffergården. Også medarbejderne

har været glade for aftenen, »men de fleste tilbagemeldinger har handlet om, at det

var en hyggelig aften,« siger han.

Det internationale sekretariat i KL har i fællesskab evalueret deres udbytte af team-

building-dagen. Her var dog også enighed om, at der manglede opfølgning på det

gastronomiske arrangement. 

»Under formiddagens øvelser i skoven blev der løbende kommenteret på præstatio-

nerne og refereret til de personlighedstests, som deltagerne havde taget inden

arrangementet. En sådan opfølgning manglede vi under middagen,« siger Uwe

Lorenzen og tilføjer, at det ville have krævet en observatør udefra, f.eks. at kokkene

gik ind og mere systematisk vurderede samarbejdet.

Den gastronomiske aften har imidlertid fungeret som et godt supplement til

formiddagsar-rangementet, vurderer Uwe Lorenzen. 

»Vi var enige om bagefter, at det var andre medarbejdere, som trådte i karakter om

aftenen, f.eks. en medarbejder som til dagligt er mere tilbageholdende. Der blev

grinet meget, og arrangementet har opfyldt det formål, at vi er kommet mere ind

under huden på hinanden.«
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Nummer ét. Det er den plads, danske gymnasieelever indtager i en international undersøgelse 

af unges indsigt i demokratiets grundprincipper. Resultatet kan nuancere billedet af nutidens

unge, men siger i sig selv ikke meget om kvaliteten af gymnasiernes undervisning.
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De eneste, som må formodes at blive oprigtigt

overraskede over at læse ‘Gymnasieungdommens

politiske dannelse’ er samtidspessimister, der tror, at

danske gymnasieelever udelukkende er egoistiske

og komplet uinteresserede i det omgivende sam-

fund. Undersøgelsen peger nemlig stort set kun i én

retning – og den er positiv.

Blandt 50.000 unge fra 16 lande ligger de danske

gymnasieelever ikke kun på en klar førsteplads, hvad

angår kendskab til de økonomiske, politiske og de-

mokratiske mekanismer, der styrer et moderne sam-

fund. De er også særdeles interesserede i politik.

Faktisk lever eleverne så fornemt op til gymnasie-

lovens §1 om at udvikle elevernes interesse for og

evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, at

artiklen burde slutte her.

Tillad os alligevel at dvæle ved nogle af pointerne

i den 456 sider lange undersøgelse, som projekt-

leder Jens Bruun, lektor Jens Johansen og professor

Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitet

har stået for.

Projektet indgår i det såkaldte Civic Education Study,

der er gennemført af The international Association for

the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Det er en fortsættelse af de tre forfatteres under-

søgelser af politisk dannelse blandt danske folke-

skoleelever, der blev offentliggjort i 2001 og 2002 .

Undersøgelsen blandt folkeskoleeleverne viste også,

at danske skolebørn klarede sig fint, hvad angår po-

litisk dannelse. Der er ifølge to af undersøgelsens

bagmænd, Jens Johansen og Jens Bruun, med andre

ord ingen større overraskelser i den nye rapport –

med mindre man tror, gymnasieungdommen er en

fortabt generation.

»Man kan sige det på den måde, at hvis man er

fortrolig med fremstillingen af fucked up-generatio-

nen, som kun interesserer sig for sig selv, kan man

ikke få den generationsbeskrivelse bekræftet i

undersøgelsen. De danske unge fremstår ikke kun

afklarede hvad angår holdninger til demokrati, øko-

nomi og politik. De ligger også bedst, når det gælder

faglige færdigheder,« siger Jens Johansen. Hans kol-

lega på Institut for pædagogisk antropologi, Jens

Bruun, supplerer:

»Undersøgelsen tegner et andet billede end tidli-

gere internationale undersøgelser, hvor danske ele-

ver har vist faglige svagheder. De har ofte givet an-

ledning til kritik af det danske uddannelsessystem.

Det særlige ved denne undersøgelse er, at diskus-

sionen om faglighed sættes ind i en meget mere

omfattende social kontekst,« forklarer Jens Bruun.

Et mere nuanceret billede

Frem for at tilbagevise enhver kritik af danske unge

som umodne og uengagerede ønsker de to forfat-

tere, at undersøgelsen kan være med til at nuancere

billedet af nutidens unge, så fremstillingen bliver

mere end blot negativ. Jens Johansen henviser til, at

unge blandt andet er blevet kritiseret for ikke at del-

tage aktivt i partier og interesseorganisationer, og

det billede bekræfter undersøgelsen da også. Men

derved ligner de unge resten af befolkningen. Den

manglende opslutning bag politiske partier er med

andre ord ikke et ungdomsproblem, men en sam-

tidstendens.

»De træk, vi finder i de unges svar, karakteriserer

Fucked up-generationen aflyst

Test dig selv

Gymnasieeleverne blev stillet i alt 43 spørgsmål.

Her er 11 af spørgsmålene, hvor de danske elever i

gennemsnit havde 9,2 rigtige svar. Blandt disse 11

spørgsmål svarede flest rigtigt på nummer 4 

(98,8 %) og færrest på det økonomiske spørgsmål 7

(67,3 %). I gennemsnit var 85,6 % af svarene rigtige.

De rigtigt svar kan ses på side 30.

1. I et demokratisk samfund er det vigtigt med

mange foreninger, som folk kan melde sig ind i,

fordi... 

A. ■■   der så er en gruppe, der kan forsvare de

medlemmer, der bliver arresteret.

B. ■■   der så er mange steder, hvor staten kan op-

kræve skat.

C. ■■   der gives muligheder for at udtrykke for-

skellige synspunkter.

D. ■■   staten på den måde kan underrette folk om

nye love.

2. I hvilken af følgende situationer er det mest

sandsynligt, at en regering vil blive kaldt 

udemokratisk?

A. ■■   Det er forbudt at kritisere regeringen.

B. ■■   De politiske partier kritiserer tit hinanden.

C. ■■   Folk skal betale meget høje skatter.

D. ■■   Alle borgere har ret til et arbejde.



2323

Aster i sk ·  10 · 2003

typisk også den voksne befolkning. De unge frem-

træder absolut ikke som en umoden befolknings-

gruppe. Heller ikke den desperate gråd over, at unge

er mere optagede af at være forbrugere end løfte

samfundsansvar, kan vi genkende. Ud fra under-

søgelsen kan vi simpelthen ikke se, at unge skulle

være så egoistiske og lade, som det er blevet frem-

ført,« siger Jens Johansen. 

Et samtidsbillede

Undersøgelsen består af 43 faktuelle spørgsmål, der

tester elevernes viden om samfundets økonomiske,

politiske og demokratiske indretning. Desuden er

eleverne blevet stillet en række holdningsspørgsmål

om for eksempel borgerrettigheder, internationalt

samarbejde, og hvordan man karakteriserer en god

borger. 

Undersøgelsen rummer besvarelser fra knap

2.800 elever i det almene gymnasium, hf, hhx og htx,

men den kan ifølge Jens Johansen og Jens Bruun

ikke bruges til at sige noget om kvaliteten af under-

visningen på gymnasieniveau. Eleverne får nemlig

også deres viden om samfundets opbygning og po-

litik fra mange andre steder end netop skolen. Der-

for har forfatterne heller ikke valgt at kalde bogen for

‘gymnasieskolernes politiske dannelse’, men givet

rapporten den noget bredere titel ‘gymnasieung-

dommens politiske dannelse’, fordi den mere er et

samtidsbillede af ungdommen end en evaluering af

gymnasierne. 

»Det er klart, at undervisningen i gymnasierne

spiller en rolle, men det spiller også en rolle, at de

unge lever i et samfund, hvor forberedelsen til del-

tagelse i demokratiet – sammenlignet med for ek-

sempel de østeuropæiske lande – foregår på mange

implicitte måder, fordi elementer af demokratisk or-

ganisering er en del af hverdagen fra vuggestuer til

børnehaver, skoler, boligforeninger, arbejdspladser

og fritidsklubber. Den demokratiske diskurs er såle-

des alle vegne i det danske samfund, og det betyder,

at unge i Danmark har et mangfoldigt demokratisk

erfaringsgrundlag, mens unge i mange andre lande

svarer ud fra andre forudsætninger,« siger Jens

Bruun og peger på, at den sociale kontekst både

smitter af på de unges faktuelle indsigt i demokrati-

ets principper og deres personlige holdninger.

I undersøgelsens afsnit om holdninger til demo-

krati fremgår det for eksempel af de danske unges

svar, at de har en større tillid til, at det er muligt at

påvirke den demokratiske beslutningsproces.

»Især i nogle østlande ved man godt, at det ikke

nytter noget at demonstrere. Man kan ligefrem se

mistilliden til det politiske system i deres svar, og det

er naturligvis ikke fordi, de er mindre demokratisk

sindede. Det hænger sammen med deres materielle

virkelighed. Hvad angår tilliden til gennemsigtighed i

den politiske proces, ligger Danmark fornemt place-

ret, mens man i svarene fra andre lande tydeligvis er

opmærksom på demokratiets begrænsninger, og at

der er andre kræfter på spil – for eksempel korrup-

tion eller en styrende elite,« siger Jens Johansen.

Pligt eller frit valg

Sammenlignet med unge i andre lande er et interes-

sant træk ved de danske unges svar, at de er mere til-

bøjelige til at opfatte deltagelse i den demokratiske

3. Hvad vil der sandsynligvis ske, hvis én stor avis

opkøber mange af de mindre aviser i et land?

A. ■■   Der er større sandsynlighed for, at staten vil

censurere nyhederne.

B. ■■   Der vil ikke blive offentliggjort så mange

forskellige synspunkter.

C. ■■   Avisprisen vil falde.

D. ■■   Annoncemængden i aviserne vil blive

mindre.

4. Hvilket af følgende udsagn beskriver en politisk

rettighed?

A. ■■   Elevers ret til at lære om politik i skolen.

B. ■■   Borgeres ret til at stemme og til at stille op 

til valg.

C. ■■   Voksnes ret til et arbejde.

D. ■■   Politikeres ret til at få løn.

5. To mennesker udfører det samme arbejde,

men den ene får en lavere løn end den anden.

Det vil være i strid med lighedsprincippet, hvis

personen får en lavere løn på grund af ...

A. ■■   færre uddannelsesmæssige kvalifikationer.

B. ■■   mindre erhvervserfaring.

C. ■■   færre arbejdstimer.

D. ■■   sit køn.

>

Danske gymnasieelever har en udbredt
forståelse for, at civil ulydighed kan være
berettiget. Men der er størst tilslutning til, at
lovgivning må stå over personlig etik. Her har
eleverne på Frederiksborg Gymnasium besat
deres skole i protest mod nedskæringer.

>
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Fucked up-generationen aflyst

proces som et personligt anliggende – end som en

borgerpligt, der gælder for alle. Sammenlignet med

især østeuropæiske lande – men også Norge og Sve-

rige – forlanger unge i Danmark i relativt mindre

grad, at borgere skal involvere sig samfundspolitisk.

»Når vi spørger til de unges definition på en god

borger, er det tydeligt, at man ikke ønsker at tilslutte

sig en snæver, forpligtende definition. Men samtidig

viser de valg, hvert enkelt individ træffer, at deres

holdninger og adfærd rent faktisk lever op til de klas-

siske definitioner på en god demokratisk borger,

fordi man individuelt træffer beslutning i respekt for

fællesskabet. Spørgsmålet om involvering opfattes

tilsyneladende af mange som en beslutning, indivi-

det selv skal træffe. Med andre ord er den individua-

liserede position ikke til fare for demokratiet som

fællesskab – man ønsker bare ikke at opstille regler

for godt borgerskab på vegne af andre,« siger Jens

Bruun.

Et eksempel er, at unge i Danmark er mere tilba-

geholdende med at kræve, at en god borger de-

monstrerer for sin sag. Men samtidig viser deres svar,

at de er blandt de mest parate til at demonstrere,

hvis de selv finder det rigtigt

»Svarene er interessante, fordi de viser, at selv om

man tager stilling individuelt, forsvinder samfundets

sociale bånd ikke. Man forholder sig bare til det på

en mere individuel måde end tidligere«, siger Jens

Johansen.

Han stiller dog samtidig også spørgsmålstegn ved,

hvor selvberoende de unge i virkeligheden er.

»Det er påfaldende, at de er så forsigtige med at

formulere normer for alle borgere – for samtidig sva-

rer de, som om normerne var gældende for dem alle

sammen.«

Størst kønsforskel

Lige ved siden af topplaceringen i kundskabstesten

skiller Danmark sig ud på et område, som trods alt

overraskede forfatterne. Danmark er nemlig det land

med størst kønsforskel mellem drenge og piger.

»Det er jo nok en almindelig forestilling, at Dan-

mark sammenlignet med især de østeuropæiske

lande har større ligestilling. Så da vi så forskellen

første gang, tænkte vi, at det var da lige godt pok-

kers,« husker Jens Bruun.

Da den første overraskelse havde lagt sig, kunne

Jens Bruun og Jens Johansen dog også konstatere, at

de danske piger fagligt set klarede sig bedst af alle

pigerne i undersøgelsen. 

»Måske skyldes forskellen, at gymnasieskolen op-

tager en større andel piger end drenge af en årgang,

og dermed er andelen af piger, som ikke så dygtige,

måske også større,« siger Jens Bruun, der peger på,

at drenge på alle faglige områder gennemsnitligt er

lidt dygtigere end pigerne. Det kan i nogle tilfælde

hænge sammen med, at drenge og piger har lidt for-

skellige opfattelser af demokrati. Spørgsmålene i un-

dersøgelsen er opstillet med fire svarmuligheder, og

pigerne vælger i en del tilfælde nogle svar, som tek-

nisk set er forkerte, men ikke nødvendigvis er direkte

ufornuftige,« mener Jens Bruun.

Få vesteuropæiske lande

Forfatterne har ikke lavet nærgående profiler af ele-

vernes svar i forskellige lande. Men der tegner sig et

billede, hvor især østeuropæiske unge lægger større

vægt på patriotisme og respekt for autoriteter, mens

danske unge – i lighed med jævnaldrende i Sverige

og Norge – lægger vægt på internationalt samar-

bejde, ved at for eksempel EU fremmer humanisti-

ske værdier.

Ifølge forfatterne er forklaringen, at mange østeu-

ropæiske lande er i gang med at etablere national-

staten efter Murens fald.

Ifølge Jens Bruun kunne det være interessant at

sammenligne danske unge med flere vesteuro-

pæiske lande. I undersøgelsen optræder kun unge

>

6. Hvad er en koalitionsregering? 

En regering, der …

A. ■■   består af medlemmer fra ét stort, politisk

parti.

B. ■■   består af medlemmer fra to eller flere

politiske partier.

C. ■■   er dannet uden deltagelse af politiske

partier.

D. ■■   er dannet med støtte fra ledende erhvervs-

folk.

7. Regeringen har sænket skatteprocenten på ind-

tægter fra renter og investeringer (kapitalind-

komst) og hævet skatten på lønindkomster. En

stor gruppe mødte i protest op foran Christi-

ansborg. De prote-sterende var sandsynligvis …

A. ■■   Folk, som har sparet mange penge op i

banken.

B. ■■   Folk, som ejer aktier i firmaer.

C. ■■   arbejdsløse, der modtager understøttelse.

D. ■■   Folk, der er ansat på fabrikker.

8. Et land har faldende fødselsprocent og stig-

ende levealder. Hvilket af de følgende proble-

mer må derfor løses? Hvordan man får ...

A. ■■   bygget skoler.

B. ■■   finansieret folkepensionen.

C. ■■   bygget boliger til folk med lav indkomst.

D. ■■   bekæmpet kriminalitet og vold.

Test dig selv>
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25fra seks vesteuropæiske lande. Italien, Tyskland og

England, som var med i folkeskoleundersøgelsen,

valgte ikke at deltage i gymnasieundersøgelsen, selv

om den er den eneste af sin slags.

»Når vi taler med kolleger i andre lande, er det en

almindelig opfattelse, at matematik- og læseprojek-

ter er højere prioriteret. Derfor har flere lande valgt

denne undersøgelser fra til fordel for klassiske fær-

dighedsundersøgelser af matematik- og læsefærdig-

heder,« siger Jens Johansen. y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Gymnasieungdommens politiske dannelse udkom

på Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag den

26. september. Bogen er på 456 sider og koster 265

kroner inklusiv moms. Den kan købes ved henven-

delse til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Publika-

tionssalget, Postbox 840, 2400 København NV,

bogsalg@dpb.dpu.dk

Helt Fucked Up
»Dér, hvor det er virkelig galt og fucked up, er, at vi godt ved, at demokratiet er skabt af personer og

fællesskaber, der er gået på barrikaderne for bestemte sagers skyld. Og at demokratiets institutioner

er dér, hvor forandringen kan foregå. Så hvis man vil forandre virkeligheden, må man investere sig

selv i det. Men det gider vi ikke. I stedet har vi en lille million fællesskaber, der kun består af os selv.«

Morten Albæk, 27-årig cand.mag. i historie og filosofi om  generationen af 16-30-årige i Danmark.

Morten Albæk er medstifter af projektet Generation Fucked Up. 

Kristeligt Dagblad 29. november 2002

9. Højlands ambassadør i Lavland bliver kaldt

hjem. Hvad er den mest sandsynlige grund til

dette?

A. ■■   Forholdet mellem Højland og Lavland er

blevet mere og mere venligt.

B. ■■   Lavland ønsker at indgå en traktat med

Højland

C. ■■   Lavland ønsker at udvide handelssam-

arbejdet med Højland.

D. ■■   En begivenhed i Lavland har krænket 

Højland.

10. Hvad bidrog sidst i 1990erne mest til væbnede

konflikter i forskellige dele af verden?

A. ■■   Stigende priser på råvarer såsom olie.

B. ■■   At antallet af demokratier i verden blev 

formindsket.

C. ■■   Konflikter mellem nationale, etniske eller 

religiøse grupper.

D. ■■   Ulovlig våbenhandel på tværs af lande-

grænser.

11. Hvis der i Brasilien var en høj toldafgift på biler

lavet i Japan, hvem ville så have størst fordel af

den?

A. ■■   Bilproducenterne i Japan.

B. ■■   Brasilianere, som køber biler lavet i Japan.

C. ■■   Bilproducenterne i Brasilien.

D. ■■   Den japanske stat.

Ph.d.-studerende Jens Bruun

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet

Lektor, mag. art. Jens Johansen

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet
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Skoler er markedsplads for miljøundervisning

Det er nemt og bekvemt. Billigt og underhol-

dende. Og så er det autentisk undervisning baseret

på oplevelser og erfaringer: Lad et energiselskab

eller en interesseorganisation undervise om miljø i

folkeskolen, og resultatet er win-win for de implice-

rede parter. Skolen opfylder kravet om, at eleverne

skal arbejde med ‘grønt islæt’. Læreren får inspira-

tion udefra og et tiltrængt frikvarter. Eleverne er

glade for at bryde det monotone skoleskema, som

når de besøger et kraftværk, laver udstillinger om

miljø eller lytter til en udefrakommende, der fortæl-

ler miljøhistorier på en autentisk og fængslende fa-

con. Og den eksterne aktør får mulighed for at sætte

sine budskaber på skolens dagsorden, samtidig med

at aktøren viser sig som en god samfundsborger. 

Det er næsten for godt til at være sandt. Og des-

værre er samarbejdet mellem skolen og de eksterne

aktører ikke uden problemer. Det fortæller Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmann, som i nogle år har

arbejdet sammen om projektet ‘Undervisning om

energi – børns rolle og handlemuligheder på ener-

giområdet’. De har forskellige indfaldsvinkler til em-

net, men samarbejder på baggrund af en fælles

interesse for udvikling af lære- og forandrings-

processer på miljøområdet. Mens Monica Carlsson

er cand.pæd. og adjunkt ved Danmarks Pædagogi-

ske Universitet, er Birgitte Hoffmann uddannet in-

geniør og lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.

De er forankret i to fagmiljøer, som har arbejdet

sammen om emnet gennem 10 år. Begge ser de

skolen som central aktør til at sætte processer i gang

i lokalsamfundet. De har for nylig afsluttet et projekt

om evaluering af den energirelaterede undervisning

i folkeskolen og er ved at lægge sidste hånd på en

antologi, der belyser samarbejdet mellem skole og

eksterne aktører om undervisning om energi og de

mange interesser, der er i spil, når miljø og energi er

på skoleskemaet. 

De mange tilbud 

Ifølge Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann er der

et behov for at undersøge, hvordan skolen og de

eksterne aktører ’bruger’ hinanden, og hvilke barrie-

rer og potentialer der er i det samarbejde. 

»Antologien er et forsøg på at sætte miljøunder-

visning på dagsordenen. Vi har set, at der er et be-

»Det er et show, vi kommer til. Vi bliver
inviteret, og de betaler bustransporten
frem og tilbage – det er en fin tur.«
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Gratis undervisningsmaterialer og ekskursioner er populære midler, når miljøorganisationer og energivirksomheder skal sælge

grønne budskaber. Det kræver imidlertid kritiske lærere at uddanne elever til miljøagenter, konkluderer forskningsprojekt.

miljø og energi. Mange lærere er søgende og føler,

at de mangler noget. Typisk er der lærere, som un-

derviser i natur/teknik, som ikke er uddannet til det.

Så der er virkelig et marked her, som man kan

komme ind på, hvis man gerne vil profilere sig over

for skolen. Og det er der rigtig mange, der gerne vil,«

siger Birgitte Hoffmann.

Shopping i skolen

I projektet »Undervisning om energi – børns rolle og

handlemuligheder på energiområdet« har Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmann set på syv caseak-

tører, som alle har tilbud til folkeskolen og er synlige

aktører på området: Eksperimentariet, Elmuseet,

Energihuset, Grønt Flag – Grøn Skole, NESA, Skoler-

nes EnergiForum og Shell. En central pointe i Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmanns projekt er, at samar-

hov for at tematisere det, for der er i stigende grad

tilbud udefra til folkeskolen. Der er masser af aktører,

som gerne vil slå kløerne i skolen og vil have dem til

noget,« siger Birgitte Hoffmann. Og Monica Carlsson

tilføjer: »Det styrende for projektet og antologien er,

at undervisning om energi og miljø ikke bare er én

ting, da forskellige folk konstruerer det på forskellige

måder afhængigt af, hvor de sidder henne i samfun-

det. Vi prøver at løfte interesseperspektivet frem og

sige, at det er vigtigt at afdække interesser, og det

skal også indgå i læreprocesserne for eleverne. De

skal være med til at afdække interesserne.« 

Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann oplever, at

stadig flere aktører gerne vil samarbejde med folke-

skolen om undervisning om energi. »Nogle af de

eksterne aktører er meget bevidste om, at der er be-

hov for materialer og behov for undervisning om

bejdet mellem skole og eksterne aktører er præget

af ’shopping’-relationer, hvor skolerne shopper mel-

lem tilbuddene fra de eksterne aktører. Er disse til-

bud billige, eller måske endda gratis, og er de oven i

købet tilpasset læseplanerne, tager skolerne velvil-

ligt – og ofte ukritisk – imod dem. For det er vitterlig

nemt og bekvemt. Som en lærer siger om skolens

valg af NESAs undervisningstilbud: »Vi har altid sagt

ja til alt sammen. Det kostede ikke skolen en øre. Og

så sparer vi jo en masse penge, for de har jo alle ma-

terialerne med.« En anden lærer beskriver en 7. klas-

ses besøg på det lokale energiselskab med disse

ord: »Det er et show, vi kommer til. Vi bliver inviteret,

og de betaler bustransporten frem og tilbage – det

er en fin tur.«

Da mange skoler ikke har ressourcer til at købe

deres egne miljøundervisningsmaterialer og efterud-

Energibranchen vil gerne have fat i de helt unge forbrugere. De skal nemlig lære deres forældre at spare på strømmen.

FO
TO
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Skoler er markedsplads for miljøundervisning

danne lærerne til at undervise om miljø, natur og

energi, falder de eksterne aktørers lukrative tilbud på

et tørt sted. Men ifølge Monica Carlsson og Birgitte

Hoffmann er det for nem en løsning at invitere de

eksterne indenfor i folkeskolen, hvis ikke man er kri-

tisk og reflekterer over aktørernes interesser. Ellers ri-

sikerer man, at eleverne bliver bærere af andres

budskaber:

»I det øjeblik, der kommer eksterne aktører ind i

skolen og tilbyder undervisningsmaterialer, kurser

osv., er der en masse interesser i spil. De eksterne

aktører har jo nogle interesser og nogle mål, som de

nærmest har defineret på forhånd, som handler om,

at der for eksempel skal skæres ti procent i energi-

forbruget. De kommer ind i en skolekontekst, som jo

ikke handler om at opfylde de mål, men nogle andre

mål. Vores projekt viser, at der er nogle klare interes-

seforskelle mellem de mål, som ligger i de eksterne

aktørers tilbud, og det overordnede mål for skolen

som er, at eleverne skal udvikle deres evne til at

kunne deltage i samfundet,« siger Monica Carlsson.

Undervisning eller ej?

Hos de eksterne aktører møder man mange forskel-

lige mål, interesser og typer af tilbud: »Nogle er me-

get optaget af idealistiske forestillinger om miljø og

energi, for eksempel nogle af NGO’erne, som gerne

vil sætte et tema på dagsordenen og gerne vil i dia-

log med skolen. Så er der andre typer af aktører, som

har nogle mere snævre erhvervsmæssige interesser

og gerne vil profilere sig, for eksempel i forhold til

fremtidige kunder. De vil meget gerne ind i skolen og

have at børnene tager det materiale, de får, videre

med hjem til forældrene, så de kan profilere sig som

et seriøst selskab. Det er for eksempel Shell og

NESA. De profilerer sig på at lave undervisningsma-

teriale. NESA har en specifik lovmæssig forpligtelse.

De har aftaler med Miljøstyrelsen om, at de skal

iværksætte energibesparelser. Det kan de blandt an-

det gøre gennem undervisning,« siger Birgitte Hoff-

mann.

Er det forkert, at de eksterne aktører laver materi-

ale til miljøundervisning?

»Nej, men det er forkert, hvis man kalder det un-

dervisning, og det i virkeligheden er en adfærds-

kampagne. Så er det ikke godt nok til skolen,« siger

Birgitte Hoffmann. »I virkeligheden har aktørerne

mange andre interesser end undervisning. Det er

faktisk ikke undervisningen, der er aktørernes inter-

esse, men budskabet. Det bliver først til undervis-

ning, når der er nogle kvalificerede lærere, som har

ressourcer til at gribe de her aktører og bruge dem.

Derfor er det vigtigt, at der skabes støttestrukturer og

ressourcer, for at skolen kan give de eksterne et kva-

lificeret modspil. For det er da rigtig spændende, at

der komme en udefra, for eksempel fra NESA, og det

er kvalificerende for undervisningen, hvis eleverne

kan sige, ’hvad er det her for en type aktør; hvorfor

gør de, som de gør; hvad er det, de vil have os til’ osv.

Hvis man går ind i de refleksioner, er det godt nok.«

Når børn skal lære at være miljøagenter, er samar-

bejde mellem skole og eksterne aktører fornuftigt og

nødvendigt, siger Monica Carlsson og Birgitte Hoff-

mann. Det gør undervisningen autentisk, og det giver

skolen ressourcer til undervisning på et område, der i

høj grad er nedprioriteret. Men der skal være en gen-

sidighed i samarbejdet mellem skolen og lokalsam-

fundet, og der skal være et krav om participation.

»Det er en rigtig god ide, at man i for eksempel

miljø- og sundhedsundervisning bruger eksterne ak-

tører, fordi det er en undervisning, hvor eleverne

netop har mulighed for at komme i clinch med sam-

fundet og se aktørerne og de forskellige interesser

og værdier, der er i spil. Jeg er overbevist om, at en

form for samarbejde er væsentligt for det her om-

råde,« siger Birgitte Hoffmann.

Hvad kan skolen gøre for at få et godt samar-

bejde med de eksterne aktører?

»Skolen må i højere grad stille krav og gå ind i en

dialog med de eksterne aktører. Skolen må stille

spørgsmål til, hvad der foregår, og få eleverne til at

reflektere over det. Men det kræver klart flere res-

sourcer i forhold til at have tid til at planlægge for-

løbene og til at opbygge lærernes kompetencer til at

gøre det. Skolen og lærerne skal kvalificeres til at ar-

bejde mere med samarbejde og ikke bare vente på

de tilbud, der kommer. De eksterne aktører skal nok

tilpasse sig,« siger Birgitte Hoffmann.

Børn er aktører her og nu

Hvad er en god undervisning om energi og miljø?

»Det er en undervisning, som involverer dig. Som

ikke kun siger, hvad du skal gøre, men også stiller

krav til dig om at tage stilling, om at opstille nogle

mål, reflektere og handle,« siger Monica Carlsson.

Og først og fremmest er god undervisning om energi

og miljø forbundet med, at eleverne ikke bare får vi-

den, men også får mulighed for at udvikle erfaringer

med at handle, mener Monica Carlsson og Birgitte

Hoffmann.

»Det er også et spørgsmål om at uddanne nogle

mennesker i samfundet, som kan gå ind og agere

som borgere i et aktivt demokrati. Meget undervis-

ning handler om, at børn skal have en god adfærd

og blive gode borgere. Man ser på dem som fremti-

dige borgere, men vi ser børn som aktører her og nu.

Det er de på mange måder i forhold til miljøet. Børn

er forbrugere på en helt anden måde end tidligere,

og de indgår i meget højere grad i forhandlinger om

forbrug med hinanden og i hjemmene. Vi vil meget

»Der er masser af aktører, som gerne vil
slå kløerne i skolen.«
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gerne gøre op med tankegangen om børn som

fremtidige borgere, fordi børn er i høj grad aktører

her og nu,« siger Birgitte Hoffmann, og Monica Carls-

son indskyder: »Det nytter ikke, at man har den ind-

stilling, at børn skal beskyttes og ikke skal være ak-

tører, for hvis man er blevet behandlet som

ikke-aktør, indtil man er 18, træder man ikke lige

pludselig ind i rollen som aktør.«

Opgør med spare-dagsorden

Meget af den undervisning om miljø og energi, som

finder sted i folkeskolen i dag, peger på begrænsede

og ofte individuelle handlemuligheder, som ikke bli-

ver sat ind i en større global sammenhæng, fortæller

Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann. I dag hersker

der for eksempel en meget rationel spare-dags-

orden, som peger på, at såvel børn som voksne hver

især kan handle ved at skære ned på energiforbru-

get. Men når skolen og miljøkampagner fokuserer på

det enkelte individs muligheder for at spare, skæv-

vrider det miljøundervisningen:

»På den ene side lærer børnene, at der er en driv-

huseffekt og store globale problemer med sult, fat-

tigdom, oversvømmelser osv., samtidig med at de

handlemuligheder, de stilles over for, er, at de skal

huske at slukke for lyset, når de går ud ad døren. Det

hænger jo ikke sammen,« siger Birgitte Hoffmann og

bruger kampagnen om standbyforbruget som ek-

sempel på en skævvridning af miljødagsordenen:

»Det er en rigtig god ide, at man skal spare på sit

standbyforbrug. Men man skal ikke gøre sig nogen

illusioner om, at det redder verden. For samtidig har

børnene alle sammen fået computer, fjernsyn og

PlayStation på hvert deres værelse. Det er en enorm

forøgelse af energiforbruget på den ene side, og så

kan man så lige skære de øverste fem procent af ved

standbyforbruget. Der er sat en fuldstændig skæv

dagsorden på det område. Det er jo ikke nok, at man

sætter fokus på den individuelle handling. Man må

udvikle handlekompetencer, og det gør man ofte

stærkest i et kollektiv, for eksempel i en klasse,« siger

Birgitte Hoffmann og påpeger, at et godt udgangs-

punkt for undervisning er at se skolen som en arena,

som eleverne kan agere i, også på miljøområdet.

Skolen som institution er blevet en aktør i samfun-

det, og den er en miljøbelastning. Derfor bliver der i

stigende grad stillet krav til, at skolen som institution

skal forholde sig til miljø, for eksempel ved at gen-

bruge papir og sortere affald. Her kan eleverne spille

en afgørende rolle. Men skolens pædagogiske mål

må aldrig tilsidesættes, understreger Monica Carls-

son og Birgitte Hoffmann. For skolen er først og

fremmest et sted, hvor børn dannes og uddannes,

også når børn skal lære at være miljøagenter. Som

Monica Carlsson siger: »Skolen skal løse så mange

forskellige opgaver. Hvis skolen bliver indskrevet til at

løse samfundsproblemer, for eksempel miljøproble-

mer, og man glemmer dannelsesperspektivet, så sy-

nes jeg, den er glippet. Hver gang du frakobler

refleksionerne i undervisningen omkring, hvad ele-

verne skal lære og hvorfor, så bliver det sårbart. Men

princippet om, at skolen skal være i udveksling med

et omgivende samfund, synes jeg, er sund. Projekter,

der har det som perspektiv, har et godt potentiale.«y

Camilla Mehlsen

asterisk@dpu.dk

»Børn er forbrugere på en helt anden
måde end tidligere. De indgår i meget
højere grad i forhandlinger om forbrug
med hinanden og i hjemmene.«

Lektor Birgitte Hoffmann

Byg.DTU,

Danmarks Tekniske Universitet

Adjunkt Monica Carlsson

Institut for curriculumforskning,

Danmarks Pædagogiske Universitet
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Nye bøger modtaget på redaktionen

Dannelsens forvandlinger

Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie (red.)

Bogen fortæller vigtige kapitler af den danske og norske uddan-

nelses- og dannelseshistorie efter opløsningen af den dansk-

norske helstat i 1814 og frem til i dag.

P. Haase & Søns Forlag

Forældrenetværk i praksis

Empowerment og socialt gruppearbejde

Kjeld Pedersen, Eva Tverskov, Niels Rosendal Jensen

En beretning om hvordan det lykkedes at skabe et forældrenet-

værk i Fakse Kommune og om nødvendigheden af et samspil

mellem lokale politikere, opsøgende medarbejdere, politifolk og

det lokale erhvervsliv.

Systime

Pædagogisk forskning og udvikling

Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann

Bogen giver en række bud på, hvordan der kan arbejdes med ak-

tuelle uddannelsespolitiske begreber som ”forskningstilknytning”

og ”professionsorienteret udviklingsorientering”. 

Syddansk Universitetsforlag

Børn og moral

Om at styrke børns naturlige moralske udvikling

William Damon

William Damon understreger i Børn og moral nødvendigheden af

den voksnes engagement, der giver barnet mulighed for at erfare

personlig ansvarlighed og træffe ægte moralske valg.

Hans Reitzels Forlag

Ingrid Jespersen og hendes skole

N.E. Japsen

En beskrivelse af Ingrid Jespersens livsforløb og skolens udvikling i

de hen ved tre årtier, hvor hun personligt stod i spidsen for sit

ambitiøse skoleprojekt.

Klim

Pædagogik og lærerprofessionalitet

Tone Kvernbekk (red.)

Otte artikler om temaer der falder ind under det omfattende om-

råde, som uddannelse udgør, nærmere bestemt pædagogik som

fag, læreren som person og professionen som sag.

Klim

Ledelse af skoler og pædagogiske institutioner

- er det management?

Mai-Britt Herløv Petersen og Mads Hermansen (red.)

Bogen problematiserer de dilemmaer, mange ledere af offentlige

organisationer befinder sig i, og giver bud på, hvordan virksom-

heds- og ledelsesteori kan kombineres med faglig ledelse af skoler

og pædagogiske institutioner.

Klim

Menneske som råstof

Borgerservicerende organisationer i moderne samfund

Yeheskel Hasenfeld

En målrettet indføring i organisationsteoretiske begreber, som kan

læses af enhver, der har interesse for de organisationer, som

arbejder med mennesker.

Klim

Det vurderende øje

Observation, vurdering og udvikling i undervisning og

vejledning

Cato R. P. Bjørndal

Giver lærerstuderende, lærere og praktikvejledere en indføring i

observation og vurdering som et redskab til at udvikle pædagogisk

professionalitet.

Klim

Gymnasieungdommens politiske dannelse

Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup

Den tredje rapport fra den internationale undersøgelse ”Civic

Education Study”. Denne del indeholder resultaterne af en

spørgeskemaundersøgelse om unges viden, holdninger og

engagement i demokrati og demokratiske værdier.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Voksenuddannelse og voksenlæring

Knud Illeris

Et bidrag til forståelsen af voksenuddannelsernes situation og

praksis i det aktuelle samfund.

Roskilde Universitetsforlag

Om børns forståelse af andre mennesker

Hans Vejleskov

Bogen handler om, hvordan børn udvikler sig med hensyn til in-

tellektuelt at forstå eller erkende menneskelige og sociale forhold.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Børns forståelse af menneskelige og sociale forhold

Introduktion til social kognition

Hans Vejleskov

En lærebog for psykologistuderende, der fremlægger en væsentlig

del af de sidste 25 års forskning i social kognition.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Universitet til tiden?

Finn Horn og Henrik Kaare Nielsen (red.)

Bogens ti forfattere diskuterer på baggrund af den nye universi-

tetslov, hvad det vil sige at skabe et universitet til tiden.

Klim

Principper for god læseundervisning

Jørgen Frost

Indeholder forslag, til læsepraksis på forskellige trin – forslag, der

alle er baseret på forskning, som udfordrer den læsepædagogiske

tradition.

Psykologisk Forlag

Etik og læring

Sanne Nielsen og Ebbe Vestergaard

Bogen består dels af en kortfattet introduktion til filosofi og etik i

skolen, dels af en række praktiske eksempler på undervisningsfor-

løb i indskolingen.

Kroghs Forlag

Følelser, kompetence og udvikling hos småbørn

Susanne A. Denham

Den nyeste forskning på området præsenteres med en lang række

praktiske eksempler.

Klim

Evolution og læseplan

Fem måder at forstå på – fem måder at undervise på

Kieran Egan

Når børn vokser op, går de igennem fem forskellige ”læringsfa-

ser”. En sammenhængende læseplan i skolen skal ifølge forfatte-

ren følge de fem faser.

Gyldendal
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De rigige svar 
på de 11 spørgsmål i IEA-undersøgelsen på side 22-25 er:

1c, 2a, 3b, 4b, 5d, 6b, 7d, 8b, 9d, 10c, 11c.
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