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Forandring
Hvem puster? 
Og hvem flytter sig?



’Du er ikke alene, der er en som følger dig’ er et kendt uddrag fra

en Sebastian-klassiker. Fra den gang i 1978, hvor vi også forholdt

os bekymret til at være alene. I dag synes kuren mod at være alene

strengere i tekst og tone: Du må ikke være alene. Andre skal være

med dig! 2004-budet hænger sammen med tiltroen til samspil,

samarbejde, medinddragelse, medindflydelse, medejerskab, tvær-

faglige teams, projektarbejde i projektgrupper, dialog-ledelse etc.

Vores formuleringer om hinanden kan ikke undvære disse ord. Og

sådanne sætnings-selvfølgelige ord demonstrerer altså, at du fak-

tisk får ganske vanskeligt ved at være helt alene. 

I uddannelsesverdenen er tendensen til af få øje på: Nyansatte

lærere er automatisk en del af tværfaglige team, hvis ikke, ja så

efterlyses de. Studerende bliver en del af en projektgruppe. Og en

universitetslærer holder ikke forelæsning, men forelægger sine

foreløbige tanker for – forhåbentlig – gruppe- og diskussions-

orienterede studerende. Det betyder, at planer og tanker ikke må

være færdig- og fastlagt for andre.  

Det ufærdige har vundet over det færdige. Det diskutable over

det definitive. Diskussioner er endeløse. De bliver højst midlerti-

digt afbrudt. Afgørelser, midlertidige forståelser, falder som konse-

kvens af diskussionsudmattelse. Ikke af ’det bedre arguments

tvang’. Diskussionen er blevet indiskutabel. 

Baggrunden for disse påstande lyder sådan her: Ændringen i

samfundets forandringshastighed og -retning gør forudsigelse af

den relevante viden usikker. Det er svært at vide, hvad man bør

vide. Og derfor er det svært at vide, hvad andre bør vide. Selve spil-

let mellem spørgsmål og svar er blevet en dynamisk og åben af-

fære. I samme takt som dét sker, opprioriteres kvalifikationer som

evnen til samvær, samarbejde og retoriske evner i at overbevise

andre. Her står vi så – med en balanceringsopgave. Men hvordan

sørger vi for, at opprioriteringen af samværskvalifikationer ikke be-

tyder en nedprioritering af en relevant faglig-saglig indsats? 

Immanuel Kants forestilling var, at oplysningens – eller rettere

pædagogikkens –  raison d’être var ’kunsten at opdrage’. Men når

vi i dag har en forestilling om, at hin enkelte kan lede sig selv, så

slides opdragerens autoritet til at fortælle andre, hvad de skal gøre,

ned til det rene ingenting – altså til at forelægge sine foreløbige

tanker. Oplysning lider af demokratitis, når vi ikke anerkender, at vi-

den hviler på forskel. Når opdragere bilder sig ind, at de ikke ved

bedre, og bilder studerende ind, at de, selv med deres erfarings-

baggrund, ved mindst lige så godt, har vi et problem: Ligeværdig-

Ufærdige tanker

hedens dilemma. Og det er i det perspektiv, at man skal se lære-

rens afgørende rolleskift fra vidensautoritet til vejleder. Konse-

kvensen er, at vi er konfronteret med det umulige spørgsmål: Hvor-

dan er det muligt at lede den anden, når det er den anden, som

kender vejen? 

Moderne læreres svar er: ’Vi vil ikke være pædagoger, men tera-

peuter’. Og de studerende er med på det: ’Giv os vores daglige su-

pervision!’ Det vækker uro og modstand. For eksempel hos kanon-

forkæmpere, der mener, at faglighed og saglighed må styrkes ved

at indføre en bindende kanon, som læreren kan forelæse, ikke blot

forelægge, fra. 

Lad os dog i stedet have tiltro til en balancering mellem en vej-

ledning, der overlader for meget til den enkelte, og en kanontanke,

der overlader for lidt – og ikke tager individualiseringen og per-

sonskabet tilstrækkeligt alvorligt som vor tids grundvilkår.  Er der

noget vi ikke lider af, så er det influenza. Vi er nærmest selvgjorte.

Pædagogisk ledelse må tage bestik af det vilkår – og imødegå det,

hvor det antager uacceptable former. 

Samspil, medinddragelse og alle de andre selvfølgelige ord

antyder en ny massetænkning, som handler om at få lov til at ud-

folde sig som sig selv i andres øjne og øren – at få andres respekt

for det, de hører og ser. Ganske vist er vi her sammen, men vi er

ikke de samme – og vi holder kun sammen, så længe vi er brug-

bare for hin andens ligeværdige projekter. Hvad er de konkrete

konsekvenser. En konsekvens er, at vi ikke alene i folkeskolen, men

nu også i gymnasiet gør faglighed og saglighed til et spørgsmål, der

kan løses didaktisk. Også en moderne gymnasielærer skal i højere

grad være vejleder for projektarbejder. Huller mellem fagene skal

stoppes med tværfaglighed. Og kræves andre personer, skal der

dannes team. Er teambuilding virkelig den nye forestilling om

’Bildung’? Eller forstokker en sådan reform blot det danske skole-

systems fagrække yderligere. I hvert fald er vi i gang med at

fremme gruppekonstruktioner, hvor læreren overlader eleverne til

at tage ansvar for egen læring.

Vi er vidner til en ny – selv-hyggende – kollektivisme, der risike-

rer at fremme glæden ved selvgod undervisning og læring. At være

åben og rummelig for den enkeltes projekt overlader nemlig i vir-

keligheden vedkommende til sig selv og til ligeværdigheden. Det

bliver man imidlertid træt af. Men orker vi at overskride os selv. Eller

er vi definitivt færdige med det? Det er en diskussion værd. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Modstand mod læring

En stor gruppe pædagoger og institutio-

ner udtrykker modstand mod læring med

den begrundelse at ville fastholde

Fröbels legeorienterede børnehave-

tradition. Men her går de galt i byen.

Fröbel ville både ”leg” og ”læring”. Det var

nødvendigt dengang – og i dag, skriver

Stig Broström.

Kulturen til forhandling

Badeforhæng, halalslagtning og moders-

målsundervisning. Der er rigeligt med

konflikter i det multikulturelle samfund.

Skal det fremtidige Danmark fungere,

kræver det en udfordring af den natio-

nale majoritetstænking, mener lektor

Christian Horst.

Vi vil aldrig opnå total transparens

Asterisk fangede filosoffen Richard

Shusterman i en pause på den interna--

tionale konference ”Filosofisk praksis – et

spørgsmål om Bildung”.  Richard Shuster-

man søger at bringe den akademiske filo-

sofi tættere på praksis. Desuden må den

konkrete kropsbevidsthed skærpes.

Teori er én ting…

Alle danske uddannelser veksler mere

eller mindre mellem teori og praksis.

Ifølge en række undersøgelser kan det

imidlertid være svært at få teori og prak-

sis til at spille sammen. Ny bog handler

om at kunne omsætte teoretisk viden til

praksis – og hvordan man reflekterer

teoretisk over sin praksis.

Ranglisten, reformerne 

og resultaterne

Blandt skolefolk er Korea først og frem-

mest kendt for topplaceringen i OECDs

PISA-målinger. Dermed burde unge i

Korea også være de bedst rustede til

fremtidens arbejdsmarked. Men for at

klare sig i videnssamfundet skal uddan-

nelsessystemet i Korea reformeres, så

eleverne lærer at tænke kreativt og selv-

stændigt. 

Træt af de bedrevidende

Nogle kalder folkeskolen for udviklings-

resistent. Men måske har folkeskolen

bare været udsat for alt for mange

ukoordinerede udviklingsprojekter og

bedrevidende forandringsagenter?

Det kollektive skaber forandring

Kulturen og samarbejdsånden på en

skole spiller en betydelig rolle for den

faglige og sociale udvikling. Forskere ved

Danmarks Pædagogiske Universitet har

undersøgt den kollektive samarbejdsånds

betydning for skoleudvikling, og resulta-

terne er opsigtsvækkende.

Where have all the subjects gone?

Dorthe Staunæs, Institut for pædagogisk

psykologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, fortæller om at studere

opdelingen i passende og upassende

individer på en måde, der ikke fryser folk

fast i entydige skurke- og helteroller, men

lukker op for forandring 
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Blandt skolefolk er Korea først og fremmest kendt for topplaceringen i OECDs PISA-målinger. Dermed burde unge i

Korea også være de bedst rustede til fremtidens arbejdsmarked. Men for at klare sig i videnssamfundet skal

uddannelsessystemet i Korea reformeres, så eleverne lærer at tænke kreativt og selvstændigt. Forskningslektor i

komparativ pædagogik Terri Kim fra Brunel University i England har forsket i det koreanske uddannelsessystem.

4

Det koreanske samfund har de seneste år gen-

nemført en række reformtiltag for at modernisere

uddannelsessystemet. Hvad er baggrunden for

reformerne?

»Ligesom andre Sydøstasiatiske lande er den

pædagogiske stil i Korea meget belærende og gam-

meldags. Klassekoefficienten er høj, og undervisnin-

gen er lærer-orienteret. Reformerne har haft til hen-

sigt at gøre undervisningen mere elev-centreret, så

man fremmer elevernes kreativitet og selvstændige

tænkning. Koreanske uddannelsesplanlæggere har

ledt efter gode eksempler i blandt andet USA og

Storbritannien, hvor undervisningen er mere elev-

centreret, ligesom det er tilfældet i Danmark. Korea

har adopteret idéen om åben uddannelse – dog

uden den store succes. Og man har tilstræbt at for-

bedre lærernes undervisningskvalifikationer. Den

mest synlige forandring har været ændringer i

undervisningslokalernes fysiske indretning, hvor

man for eksempel har fjernet vægge mellem klasse-

lokaler. Men det har ikke ændret på, at skolesyste-

met fortsat er meget eksamensorienteret – og hvad

angår principperne for læreprocesser og tilegnelse af

viden, er der næsten intet sket.«

Hvem har ønsket at reformere skolesystemet?

»De seneste år har forældre fået større indflydelse

på skolesystemet, og reformerne udspringer i høj

grad af forældrekrav. Forældrene ønsker, at skolen

skal være forberedt på det vidensbaserede samfund

– og dermed de unges kommende jobmuligheder.

Men der er ikke sket meget. Det akademiske og

eksamensorienterede findes fortsat. 

Hvorfor har forandringerne været så beskedne?

Det handler om, at der mangler offentlige midler

til at ændre betingelserne for undervisningen og

lærernes uddannelse. Staten har altid fokuseret på,

at det koreanske uddannelsessystem skal være så

økonomisk effektivt som muligt. Konsekvensen har

været, at koreanske forældre har været nødt til at

bruge mange penge på privatlærere til deres børn.

Det er ikke nødvendigvis skidt, at man har mulighed

for at modtage forældrefinansieret privatundervis-

ning. Problemet er, at omfanget er så stort, at man

har skabt et elitært uddannelsessystem, hvor for-

skellen mellem rig og fattig er stigende. Det er en

ulighed, som uddannelsessystemet har bidraget til.

Hvor meget privatundervisning modtager kore-

anske skolebørn uden for skoletiden?

For dem, der har råd, er det typisk hver dag. Det er

ikke ualmindeligt at læse lektier fra tidlig morgen til

klokken 23 om aftenen. Et amerikansk tv-show ‘Bel-

ieve it or not’ skildrede engang unge koreaneres lek-

tielæsning, og det blev fremstilet som lidt af en vit-

tighed, men det er faktisk sandt. Studerende er

pressede til at læse så meget for at kunne klare sig.

Korea har søgt inspiration i USA og Storbritannien

for at gøre undervisningen mere elev-centreret. Har

vestlige lande også kigget på Korea for at udvikle

deres egne uddannelser?

Jeg ved ikke, om de skandinaviske lande har kig-

get nærmere på uddannelse i Sydøstasien for at

hente inspiration. Men i Storbritannien har man i

mange år talt om, hvad man kan lære af det korean-

ske eksempel. Resultatet er, at man i Storbritannien

er begyndt at investere store summer i eksamens-

orienteret undervisning, ligesom man gør i det kore-

anske og japanske uddannelsessystem. Det synes

jeg er et interessant eksempel på, hvordan der sker

en international udveksling inden for uddannelses-

politik.

Hvis jeg som europæer besøgte en skoleklasse i

Korea, hvad ville jeg møde?

Som europæer ville du nok bemærke, at elever og

lærere sjældent blander sig med hinanden i klasse-

lokalet. Gruppearbejde er fortsat meget sjældent. På

de laveste skoletrin er der i dag lidt mere gruppe-

arbejde og diskussion mellem eleverne. Men på de

højere klassetrin er undervisningen fortsat meget

traditionel. Jeg tror ikke, at disse karakteristika æn-

drer sig væsentligt eller forsvinder helt. 

Da jeg selv gik i skole i 1980’erne, var vi 70 elever

i hver klasse. Nu ligger gennemsnittet for de ældste

klasser i grundskolen på 44 elever.

I Korea taler man om Che-Myon – et begreb, der

handler om, at man ikke må tabe ansigt. Hvad be-

tyder Che-Myon for relationen mellem lærer og

elev?

Eleverne ved, at de skal være meget forsigtige

med at overskride grænser, positionere sig selv eller

underminere lærernes autoritet. Man skal selvfølge-

lig passe på med ikke at generalisere, men der er en

stor respekt for mennesker, som er ældre end en

selv – for eksempel lærere. Der er dog sket en ud-

vikling i lærer-elev-forholdet, som man ikke tidligere

har set i Korea. 

Men på universiteterne er den hierarkiske relation

mellem lærer og elev øget, og det er jo ganske iro-

nisk. De studerende ved godt, at professorerne spil-

Ranglisten, reformerne og resultaterne

>

»Da jeg selv gik i skole i 1980’erne
var vi 70 elever i hver klasse.«
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Reformer af det 
sydkoreanske 
skolesystem skal
gøre eleverne mere
selvstændige og 
kreative. Billedet
viser tegninger fra
ansøgere til en 
sydkoreansk 
kunstskole. 
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Det sydkoreanske paradoks

Historien om Korea er historien om et yderst fattigt landbrugs-
land, som takket været uddannelse har oplevet en enorm øko-
nomisk vækst de seneste 40 år. Investeringerne i uddannelse
ses ikke kun i bruttonational-produktet, men fremgår også af
OECDs PISA-målinger af 15-årige skoleelevers færdigheder i
læsning, matematik og naturfag.

I PISA-tabellen ligger Korea i top tre sammen med Japan og
Hong Kong efterfulgt af Finland. Danmark befinder sig på en
mere beskeden 19. plads blandt 41 lande.

PISA har blandt andet til formål at dokumentere, om unge i
OECD-landene er rustede til fremtidens udfordringer. Er de i
stand til at analysere, ræsonnere og kommunikere deres idéer
effektivt? Og har de kompetencerne til livslang læring?

Støttet af analyser fra blandt andre OECD har skiftende rege-
ringer i Korea de seneste år vurderet, at uddannelsessystemet
trods PISA-resultaterne ikke er fremtidssikret. Af OECDs
‘Reviews of National Policies for Education, Korea’ fra 1998
fremgår det blandt andet, at det koreanske uddannelses-
system skal reformeres for at klare globaliseringens ud-

fordringer og fremkomsten af et samfund baseret på viden og
information.

Ifølge det koreanske undervisningsministerium er der tale om
et paradigmeskift, hvor unge skal kunne bruge og skabe viden
– ikke blot tilegne sig den. En kompetent person i informations-
samfundet er ifølge ministeriet kreativ, selvstændig, åben og
samarbejdsvillig.

Ønsket om at forandre uddannelsessystemet har ført til en
række reformer inden for åben uddannelse, bedre lærer-
uddannelse og IT-undervisning. Reformerne har til hensigt at
gøre undervisningen mere elev-centreret og fremme mangfol-
dighed, kreativitet og originalitet – træk, som Verdensbanken
mener skolesystemet i Korea har negligeret fuldstændigt.

Sammenlignet med andre lande er uddannelsessystemet i
Korea meget statsstyret. Korea er desuden et af de OECD-
lande, hvor forældre bruger fleste midler på privatundervisning
af deres børn. Ifølge Verdensbanken bruger forældre med børn
i skolealderen næsten 25 procent af deres indkomst på deres
børns uddannelse.
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7ler en stor rolle for de fremtidige arbejdsmuligheder.

Det betyder, at relationen ofte er meget høflig, hvil-

ket er positivt. Men rummet for intellektuel uenig-

hed er begrænset, med mindre professoren er

meget åben og ukonventionel. De fleste professorer

foretrækker formel respekt og ønsker ikke at blive

udfordret – og i et vist omfang gør det sig også gæl-

dende blandt skolelærere.  

Hvad kræver det at være en succesfuld elev i

Korea?

Gode eksamensresultater er lig med succes. Alle

elever inddeles efter eksamensresultater, så karakte-

rer spiller den største og vigtigste rolle. Selv om man

i dag forstår betydningen af, at nogle elever måske er

særligt dygtige på nogle områder – og mindre dyg-

tige på andre – så skal man være god i alle fag for at

komme på universitetet.

Uddannelse er nok det største og vigtigste sociale

tema i Korea, fordi befolkningen ved, at uddannelse

forbedrer chancerne for at få beskæftigelse og et

godt liv. Opgavefordelingen mellem det offentlige og

private uddannelsestilbud er, at den offentlige sektor

opstiller reglerne, mens den private sektor gennem

privatundervisning sikrer, at du kan opfylde kravene.

Så der er en slags symbiose mellem de to. 

Hvilke eksamensformer benytter man sig af i

skolen?

Tidligere brugte man først og fremmest skriftlige

multiple choice-eksamener. Nu er eksamensfor-

merne blevet mere varierede. Ved siden af multiple

choice skal eleverne også skrive et essay og deltage

i en mundtlig eksamen, og det er en god udvikling. 

Med indførelsen af essays er der imidlertid sket

det, at privatlærerne er begyndt at undervise ele-

verne i den teknik, det kræver at skrive et essay. Der

er en bestemt måde at lave et essay på, som bety-

der, at du overlever, og det er noget, man lærer hos

sin privatlærer. Koreanere er kendt for at være meget

omstillingsparate, og mestrer man reglerne, vinder

man. Det betyder, at når reglerne ændres, tilpasser

koreanerne sig hurtigt. 

For at øge ligheden på uddannelsesområdet er

staten begyndt at sende en slags skole-tv for offent-

lige midler. I stedet for at eleverne modtager privat-

undervisning efter skolen, ønsker man, at eleverne

skal se programmerne på de landsdækkende tv-ka-

nalers skole-tv. Rationalet er, at hvis eleverne ser

skole-tv, har de en bedre chance for at bestå opta-

gelsesprøven til college. Det vil sige, at man igen

fokuserer mere på udbyttet end på læreprocessen. 

Er det almindeligt kendt i Korea, at landet har kla-

ret sig så godt i PISA?

Det er selvfølgelig noget, man er stolte over, men

jeg ved ikke, om regeringen er stolt over, at det i høj

grad skyldes privatundervisning. Uddannelse bety-

der meget for landets selvforståelse. Når de unge går

til eksamener, er det tophistorie i medierne. 

Det paradoksale er, at mange koreanske børn bli-

ver sendt til udlandet af deres forældre for at læse,

fordi de ikke stoler på kvaliteten af uddannelse i

Korea – trods Koreas høje placering i PISA. Foræl-

drene er bange for, at børnene ikke får en fremtids-

sikret uddannelse, og derfor sendes børn og unge til

engelsksprogede internationale skoler i USA, Cana-

da, Storbritannien, Australien eller Kina. Det er også

blevet populært at sende børnene på de lidt billigere

sommerkurser. Konsekvensen er, at to-tredjedele af

eleverne i nogle klasser er taget på sommerkursus,

før sommerferien er begyndt.

I Danmark har den middelmådige placering i

PISA betydet fornyet debat om, hvordan vi får et

bedre skolesystem. Hvad har topplaceringen i PISA

betydet for incitamentet til at reformere uddannel-

sessystemet i Korea?

Den koreanske strategi er at klare sig godt i PISA.

Men PISA viser kun visse aspekter af det koreanske

udannelsessystem. Uddannelser handler om andet

og mere end de tests, som OECD gennemfører. Det

ved alle. Så selv om Korea klarer sig fint i PISA, er til-

liden til uddannelsessystemet fortsat lille – og øn-

sket om forandring så stort, at de fleste er enige om,

at landet skal have et bedre fundament for fremti-

den. Det koreanske uddannelsessystem passede

perfekt til industrisamfundets masseproduktion.

Men det vil ikke være tilfældet i fremtiden, hvis ikke

vi gennemfører reformer. y

Jakob Albrecht, 

jaal@dpu.dk

Terri Kim

forskningslektor, ph.d., beskæftiger sig blandt andet

med komparativ uddannelsesforskning og internatio-

nale relationers betydning for uddannelse. Hun er ansat

ved Department of Education ved Brunel University,

England og tilknyttet institut for uddannelsesforskning

ved Yonsei University i Seoul.

I Korea har hun blandt andet arbejdet for OECD og

Brain Korea 21.

Terri Kim har skrevet om baggrunden for Koreas ud-

dannelsesreformer i blandt andet The World Yearbook

of Education 2000.

Terri Kim blev interviewet til denne artikel i forbin--

delse med den 21. konference i Comparative Education

Society in Europe (CESE), der fandt sted på DPU 

27. juni – 1. juli 2004.

»Alle elever inddeles efter eksamens-
resultater, så karakterer spiller den
største og vigtigste rolle.«

»Det er ikke ualmindeligt at læse lektier fra
tidlig morgen til klokken 23 om aftenen.«
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Engang lavede Mads Hermansen en rapport, hvori

han evaluerede mere end 80 udviklingsarbejder i

folkeskolen. I rapporten konkluderede han, at 8-9 af

projekterne var interessante, mens resten var umå-

deligt uinteressante. Til medierne sagde han, at han

personligt kun ville lægge børn til fem af skolerne.

Den slags giver sammenstød med folkeskolen og

dens lærere. Og set i bakspejlet er det måske heller

ikke den måde, man bedst skaber udvikling og for-

andring i folkeskolen på, mener Mads Hermansen,

der bortset fra opbakning fra en lille fanklub mest fik

bank og ellers ikke oplevede, at der skete noget ved

det, han gjorde.

Lektor, dr. pæd. Mads Hermansen, Danmarks

Pædagogiske Universitet, har i mange år forsket i or-

ganisations- og institutionsudvikling og har som

både forsker og konsulent været involveret i et hav

af udviklingsprojekter i den danske folkeskole.

Han skelner mellem tre former for forandrings-

agenter, hvor han ifølge ham selv har bevæget sig fra

at tilhøre den første til at tilhøre den sidste kategori:

1) de bedrevidende, 2) de ideologiske og 3) de

systemiske forandringsagenter.

Den første kategori består af dem, der opfatter sig

som eksperter, der vil lave systemer eller organisati-

oner om, fordi de ved, hvori det gode består. De be-

tjener sig af en klassisk rådgivningsstrategi, der tager

udgangspunkt i, at nogle ved mere end andre.

Den anden kategori består af folk, der udstikker

de værdier, der kan laves forandringer efter, men

som ikke selv påtager sig arbejdet med at skabe for-

andringer – typisk præster, politikere og offentlige

meningsmagere.

Og den sidste gruppe består af dem, som har

erkendt, at man hverken kommer langt med bedre-

viden eller ideologier i et system som folkeskole-

systemet, der befolkes af mennesker, der er til eva-

luering hele tiden.

»Som systemisk forandringsagent laver man en

kontrakt med systemet. Man går ind og anerkender

systemet som godt nok, selvom det ikke er godt nok.

Man siger: »Grundlæggende løser I jeres opgave,

men jeg vil gerne drøfte med jer på jeres præmisser,

hvilke ting I kunne tænke jer at gøre bedre. Og så vil

jeg gerne hjælpe jer med at hjælpe jer selv til at gøre

jer bedre,« siger Mads Hermansen.

Prioritér forandringerne

Mads Hermansen fremhæver, at lærerne selv er for-

andringsagenter; at de forandrer nogen fra noget, de

endnu ikke er, til noget, de gerne skulle blive. Og

denne ’forandringsbranche’, som han kalder den, er

kendetegnet ved en meget høj grad af sårbarhed:

»Hvis man føler, at man er til evaluering hele tiden

i forhold til elever, forældre, ledelse og politikere, og

man er i tvivl om, at man gør tingene godt nok, så

har man også svært ved at forpligte sig på at gøre sig

selv bedre. Man går i forsvarsposition. De første 10 år

jeg arbejdede i folkeskolen, var jeg bedrevidende og

så ikke, hvor sårbare de var. Det var først, da det gik

op for mig, at jeg blev nødt til at være meget mere

ydmyg og sige: ’Har I noget for med jer selv, så vil jeg

gerne hjælpe jer. Men hvis ikke, kan jeg ikke hjælpe

jer’. Jeg vil ikke påtage mig noget arbejde, som

’nogen’ ønsker.«

Mads Hermansen fremhæver, at den bedre-

vidende forandringsagent tit er allieret med ledel-

sen, og derfor ofte anbefaler en fyringsrunde af de

meste fodslæbende medarbejdere:

»Det er den klassiske konsulentvirksomheds

måde at ændre på. I systemisk forandringsvirksom-

hed hjælper man folk til at undersøge sig selv og lave

selvdiagnostik. Som konsulent vil jeg gerne hjælpe

med at tolke deres egen undersøgelse og finde ud af

hvilken intervention, der skal til for, at uhensigts-

mæssige ting kan blive lavet om. Grundlæggende

handler det om, hvem der får ejerskab til forandrin-

gen. Hvis man ikke tager folk med på råd, så vil det

gode råd, man giver, altid blive mødt med: ’Ahrj, det

var ikke lige det, vi havde brug for, vi vil hellere have

noget andet’. Det vil sige, at man flytter ejerskabet fra

forandringsagenten, som alligevel kun har magt i det

øjeblik, hvor nogen vil gå med ind i sagen.«

»Men jeg tror, at meget af det, man kan kalde ’ud-

viklingsresistens’, faktisk er et dårligt møde mellem

en forandringsagent og et system. For der er sket

meget i folkeskolen i løbet af de sidste 10-15 år: Man

er begyndt at arbejde i teams, man er begyndt at

acceptere, at man overhovedet skal have ledelse,

man accepterer at blive evalueret osv. Men i ethvert

system, og specielt i systemer, der består af menne-

sker, hvoraf mange er uddannede for mange år si-

den, kan det jo være næsten uoverstigeligt at følge

med i forhold til de udviklingskrav, der er. Som en

lærer sagde til mig i et udviklingsforløb: ’Indtil sidste

år var jeg en rost og agtet kollega, børnene og for-

ældrene syntes, at det var godt, det jeg lavede, og så

kommer der en ny skoleleder, og pludselig er alt det,

jeg gør, ikke godt nok’. Og jeg må give ham ret i, at

8

»De første 10 år, jeg arbejdede i folke-
skolen var jeg bedrevidende.«

>
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Nogle kalder folkeskolen for udviklingsresistent. Men måske har folkeskolen bare været udsat for

alt for mange ukoordinerede udviklingsprojekter og bedrevidende forandringsagenter?

FOTO: SC ANP IX

»Forandringer skal starte med det
positive – for da får man øje på
muligheder frem for elendigheder,«
råder Mads Hermansen
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sådan kan oplevelsen være. Hvis man i mange år

ikke har udviklet undervisningen eller relationen til

eleverne, kan den forandring, et skolelederskifte gi-

ver, være det, der gør, at man opdager, hvordan kra-

vene har ændret sig. Meget ubehag ved udvikling

kommer af, at lærerne skal lave for meget om på

samme tid. Så som forandringsagent må man også

gå ind og hjælpe skoler og skolesystemer med at pri-

oritere udviklingsinitiativer.«

Start med det nemme

»Man skal planlægge udviklingen, så man har en rul-

lende udvikling. Man skal planlægge de to-tre udvik-

lingsinitiativer, som man til næste år vil kaste energi

i. Og så skal man ikke tage noget nyt ind, selvom fo-

rældre, skolebestyrelse eller politikere finder ud af,

at man skal det ene eller andet på baggrund af en

aktuel debat i pressen. Selvfølgelig skal det med ind

i diskussionen om fremtidige indsatsområder. Men

man skal holde fast i sin planlægning, så man både

bliver tilfreds med, at man gør noget, og at man gør

det ordentligt, samtidig med at man beskytter sig

mod ’voldtægt’ af nye udviklingstendenser.«

Mads Hermansen mener, at det grundlæggende

handler om at respektere systemet, uanset hvor

umuligt det er:

»Det er et blændende pædagogisk spørgsmål, når

man møder en fuldstændig udbrændt skole, at sige:

’Er alt sammen lige dårligt, eller er der noget af det,

I gør, der er lidt bedre end noget andet? Prøv at pege

på det.’ Så kan man begynde en positiv reformule-

ring, hvor man får øje på muligheder frem for elen-

digheder. Og det at få øje på muligheder betyder, at

man kan begynde at orientere sig mod forbedringer.

Men ofte kan man starte med at plukke de lavthæn-

gende frugter, og derefter vil man opdage, at hver-

dagen er blevet nemmere på nogle bestemte områ-

der, og at man dermed også får nemmere ved at

tackle de hurdler, der er så store og så uovervinde-

sig tilfreds med at prøve ting af uden at gøre det til

en del af kulturen. Og så er det klart, at man vender

tilbage til rutinerne. Og der har konsulenterne – og

dermed i sidste instans også politikerne – ikke været

skrappe nok i deres kontrakt med dem, der ville lave

udvikling.« y
Asterisk@dpu.dk

Steen Bruun Jensen

>

Træt af de bedrevidende

lige, at man næsten ikke kan have med dem at gøre.

Derved hjælper man skolen til både at få øje på de

nærliggende muligheder, men også med at få lavet

en struktur, så man kan begynde at se på de mulig-

heder, der ligger længere ude i fremtiden.«

En del af kulturen

Mads Hermansen mener, at når det har været svært

at lave forandringer i folkeskolen trods mange udvik-

lingsprojekter, så skyldes det også, at projekterne har

været ukoordinerede, og at man temmelig uprofessi-

onelt har forsømt at samle sammen på resultaterne:

»Jeg har arbejdet i en stor firespors folkeskole,

hvor man ikke vidste, hvad der foregik af udviklinger

og forandringer i den anden ende af skolen, mens

disse var meget berømte på andre skoler i kommu-

nen. Hvis man skal professionalisere udviklings-

arbejdet – erfaringsindsamlingen, evalueringen, im-

plementeringen – skal det blive til en del af skolens

historie. Alt for tit er man vendt tilbage til gammel

praksis, når udviklingsperioden var slut, ofte med en

undskyldning om, at ’nu får man jo ikke længere

midler til at gøre noget’. Det får skoleledelser, politi-

kere og skoleforvaltninger til at rive sig i håret. Jeg

arbejdede på en skole i Århus i slutningen af

80’erne, hvor de lavede en fantastisk flot indsko-

lingsordning med rullende indskoling og samlæst

børnehave-, 1. og 2. klasser. Men da de lærere, der

var ildsjæle i forsøgene, blev håndplukket til andre

stillinger, så holdt det bare op, fordi der ikke var

nogen til at overtage det.«

»Inden for organisationsudvikling taler man om, at

når man laver et udviklingsarbejde i en organisation

for at ændre rutinerne, så skal indfasningen af de

nye rutiner helst krydse optimalt med udfasningen af

de gamle rutiner. Det professionelle arbejde er

netop at tage hånd om denne opgave. I alt for me-

get ’såkaldt’ udviklingsarbejde er der ikke blevet ta-

get hånd om den konkrete implementering af nye

rutiner. Man indfaser noget nyt og gør ikke noget ved

det gamle. Og så kommer man i virkeligheden til at

lave dobbeltarbejde. Implementering af udviklingen

forudsætter, at man gør det til en daglig praksis i or-

ganisationen, men mange udviklingsarbejder stiller

Mads Hermansen

Lektor ved Institut for pædagogisk antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

I sin afhandling ’Den fortællende skole’ fra 2001 oprem-

ser Mads Hermansen en række forhold, der hænger tæt

sammen med en vellykket skoleudvikling. Her står

blandt andet:

• Kaosangsten reduceres

• Offeridentiteten erstattes med aktøridentitet

• Konsulenten afstår fra at lave arbejdet og magter at

hjælpe systemet til at hjælpe sig selv med at påtage

sig det

• Systemet udvikler refleksive og metarefleksive kom-

petencer

• Lærersårbarheden kommer ned i realistisk højde

med problemernes omfang

• Systemet indretter sig med mulighed for at få be-

arbejdet og perspektiveret løbende problemer, så

den negative historie efterfølgende bliver fundament

for positive historiefortællinger

• Tjenestetid og udviklingsbehov passer sammen

• Lærerarbejdet monteres ind i sammenhængende

begrundelser

• Skoleudviklingen ejes og plejes af skolens personale

»Hvis man skal professionalisere udvik-
lingsarbejdet, skal det blive til en del af
skolens historie.«
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768 nye kandidatstuderende 
på DPU

Igen i år har DPU oplevet en stigning i

ansøgere til universitetets syv kandidat-

uddannelser. I alt 963 søgte om optagelse –

en stigning på syv procent i forhold til 2003.

Den største fremgang i antallet af ansøgere

ses på kandidatuddannelsen i pædagogisk

filosofi. Her har 30 procent flere søgt ind i år

– 59 ansøgere mod sidste års 45.

Den mest populære uddannelse er dog fort-

sat kandidatuddannelsen i pædagogisk psy-

kologi, som modtog 517 ansøgninger. Trods

en udvidelse med 50 studiepladser i forhold

til sidste år må DPU afvise hver anden

ansøger på den eftertragtede uddannelse. 

Masteruddannelserne har også haft stor

fremgang. 225 er blevet optaget i år mod

157 sidste år – en stigning på 43 procent.

Og så er der godt nyt til ansøgerne til de to

nye masteruddannelser i vejledning og

børnelitteratur. Begge uddannelser bliver

oprettet med hold på henholdsvis 24 og 18

studerende.

En enkelt uddannelse har oplevet stor tilba-

gegang. Det er uddannelsen til underviser i

dansk som andetsprog for voksne (DAV).

Her bliver der kun optaget 38 studerende.

Sidste år var tallet næsten dobbelt så stort,

nemlig 70.

Beyond the 
competent child

I Norden er barnet ofte blevet op-

fattet som kompetent. Det gælder

både i rollen som familiemedlem,

elev, forbruger og medborger.

Idéen om det kompetente barn

hænger nøje sammen med det

moderne projekt, hvor børn betrag-

tes som rationelle væsener med

egne rettigheder. I dag, hvor det

moderne projekt bliver udfordret,

rejser det en række spørgsmål om

idéen om det kompetente barn:

• Hvem er kompetent, og hvem

bliver udelukket?

• Hvilke magtforhold er involveret?

• Er kompetence noget, man kan

lære?

• Hvilke voksne skaber begrebet

om det kompetente barn?

• Er begrebet egnet til at forstå

børn i en skrøbelig verden?

• Er det tid for en ny forståelse af

barnet?

Disse spørgsmål vil blive diskuteret

på konferencen, som er arrangeret

af forskningsnetværket NordBarn i

samarbejde med Danmarks Pæda-

gogiske Universitet.

Tid og sted: 19. november 2004 på

Danmarks Pædagogiske Universitet

– tilmelding senest 13. september

(konferencen er gratis).

Læs mere på 

www.dpu.dk/konferencer

Pædagogikkens filosofi –
tanker om menneskets
frembringelse

Pædagogik handler ikke kun om børn og

unge. Når ‘folk skal motiveres til at arbejde

mere’ eller ‘vi (borgerne) skal opdrages til

at spise sundere’ er det udtryk for, at ledel-

se og politik i dag har stærke pædagogiske

træk. Det rejser en række filosofiske

spørgsmål om, hvad mennesket er og skal

være, hvad er muligt, og med hvilken ret

der overhovedet gribes ind pædagogisk.

I Pædagogikkens filosofi præsenterer

medarbejdere ved Institut for Pædagogisk

Filosofi på Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet eksempler på, hvad de forsker og

underviser i. Bidragene spænder vidt såvel

historisk som emnemæssigt: fra oldtidens

paideia til nutidens børnerettighedskon-

vention; fra dannelsesteori til natur- og re-

ligionsfilosfi, fra metaforteori til psykoana-

lyse. Alle kredser de dog om de samme

grundlæggende spørgsmål: Hvordan men-

nesker kommer til menneskelighed og

myndighed, karakteren af det pædagogi-

ske forhold og værdigrundlaget for pæda-

gogisk praksis.

Pædagogikkens filosofi – tanker om men-

neskets frembringelse, Anne-Marie Eggert

Olsen (red.), 230 sider/ 248 kr.

Roskilde Universitetsforlag

N
Y

T
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3 millioner til forskning i den
civiliserende velfærdsstat

Hvilken civiliserende rolle spiller insti-

tutioner i danske børns liv? Og hvor-

dan er børnehaver og skoler med til

at skabe sociale individer og ansvar-

lige medborgere? Lektor Eva Gulløv

fra Institut for Pædagogisk Antropo-

logi ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet har netop modtaget 3 millio-

ner kroner til at forske i de spørgsmål.

Pengene kommer fra Statens Sam-

fundsvidenskabelige Forskningsråd og

går til projektet Civilizing institutions

in a modern welfare state.

Projektet består af en række mindre

delprojekter i form af etnografiske

feltstudier i børnehaver, folkeskoler og

friskoler. Deltagerne i projektet er

Laura Gilliam og Eva Gulløv begge fra

Institut for Pædagogisk Antropologi,

Danmarks Pædagogiske Universitet,

Karen Fog Olwig og Helle Bundgaard

begge fra Institut for Antropologi,

Københavns Universitet, og Sally

Anderson, der tilknyttes Institut for

Antropologi, Københavns Universitet.

Derudover vil der blive opslået et

ph.d.-stipendium. Projektet går i gang

i januar 2005 og forventes at være

afsluttet i december 2007.

BØGER 11
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Ansøgere og optagne til DPUs kandidatuddannelser

Studieretning Ansøgere Optagne i alt Heraf på 2. prioritet

Didaktik mshp. matematik 13 12 
Didaktik mshp. dansk 31 31
Pædagogisk filosofi 59 64 7
Pædagogisk antropologi 80 88 8
Generel pædagogik 95 142 47
Pædagogisk sociologi 168 179 36
Pædagogisk psykologi 517 252

Ialt 963 768 98

7% 30%

963
517



Det kollektive skaber forandring12
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Kulturen og samarbejdsånden på en skole spiller en betydelig rolle for skolens faglige og

sociale udvikling. Forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt den

kollektive samarbejdsånds betydning for skoleudvikling, og resultaterne er opsigtsvækkende.

FOTO: POLFOTO

»Helheden er mere end summen af delene – og skoler med kollektiv samarbejdsånd
er bedre til at håndtere forandring end skoler med en individuel orientering.«
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Hvilken gennemslagskraft har det egentlig på den

enkelte skole, når politikerne beslutter sig for at

spendere et milliardbeløb på en landsdækkende

kvalitetsudvikling af skolevæsenet?

Det har forskningsleder Poul Skov og seniorfor-

sker Lars Klewe fra Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet undersøgt i samarbejde med SINTEF, Norge. I

perioden 2000-2003 investerede den norske stat

670 millioner norske kroner og kommunerne no-

genlunde det samme beløb i det landsdækkende

initiativ ‘kvalitetsutvikling i den norske grunnskole’. 

En af de afsluttende rapporter fra forskerteamet

har fået titlen ‘Norsk skole i utvikling, men i ujevn

takt’ – og den titel er ikke tilfældig. For undersøgel-

sen blandt cirka 6.400 skoleledere, lærere, forældre,

elevråd og kommunale skoleforvaltninger viser, at

kulturen og samarbejdsånden på den enkelte skole

spiller en betydelig rolle, når landsdækkende politi-

ske tiltag skal omsættes til lokal udvikling.

Skoler med en kollektiv samarbejdsånd udvikler

sig således hurtigere og mere positivt end andre

skoler. De kollektivt orienterede skoler er for eksem-

pel bedre til at leve op til kravet om undervisnings-

differentiering, de har det bedste samarbejdsklima

og de mest tilfredse ledere, lærere og elever. Intenti-

onerne i den norske grundskoles læreplan om at sti-

mulere elevernes faglige, personlige og sociale ud-

vikling er også slået mest igennem på kollektivt

orienterede skoler. Med andre ord: Kollektivt orien-

terede skoler rykker.

»Kollektivt orienterede skoler har et større bered-

skab for forandring, og de er bedre til at gribe mu-

lighederne, når de opstår. Evalueringen viser, at alle

de norske skoler har udviklet sig i løbet af den fi-

reårige satsningsperiode, men på kollektivt oriente-

rede skoler er der sket den største og mest positive

udvikling. På individuelt orienterede skoler er der

sket mindst,« siger Poul Skov.

En ny faktor

Mens evalueringer som regel opererer med katego-

rier som social baggrund, urbanitet og alder, intro-

ducerer det dansk-norske forskerteam ‘kollektiv ori-

entering’ som en faktor i skoleudvikling. Kollektivt

orienterede skoler er blandt andet kendetegnet ved,

at lærerne samarbejder om undervisning og kompe-

tenceudvikling, at skolen er præget af en samar-

bejdsånd, og at ledelse og lærere har samme opfat-

telse af skolens udviklingsretning.

»Fra begyndelsen var det ikke et erklæret formål at

sammenligne kollektivt orienterede skoler med indi-

viduelt orienterede skoler. Vi havde slet ingen fore-

stilling om, at det var en faktor, vi ville inddrage. Men

da vi bearbejdede de første resultater, dukkede det

op, og det har vist sig som en empirisk styrke,« siger

Lars Klewe.

Datamaterialet har givet ham lyst til at undersøge

fænomenet nærmere.

»Hvad betyder det for pædagogikken, at en skole

er kollektivt orienteret? Og hvordan kan det være, at

det tilsyneladende også smitter af på elevernes fag-

lige udvikling? Er det, fordi lærerne er mere op-

mærksomme på den enkelte elev end på de indivi-

duelt orienterede skoler? Der ligger nogle spørgsmål

dér, som det kunne være spændende at få besvaret.

Det kunne for eksempel være interessant at sam-

menligne vores fund med prøver i for eksempel

dansk og matematik for at se, om man stadig kan

konstatere en forskel mellem de to skoletyper«, siger

Lars Klewe.

Ifølge Poul Skov har man inden for pædagogisk

forskning længe haft en forventning om, at kollektiv

orientering er forbundet med en række gevinster. Nu

kan forskerne med undersøgelsen dokumentere, at

det rent faktisk forholder sig sådan.

»Undersøgelsen stemmer overens med ten-

densen til, at flere skoler i Danmark for eksempel

bruger lærerteams. Det er jo ikke en tilfældighed.

Det må være, fordi skolerne, sammenlignet med en

gammeldags individuel organisering af undervisnin-

gen, har gode erfaringer med lærerteams,« siger

Poul Skov.

Medejerskab

Ifølge Poul Skov og Lars Klewe er undersøgelsen in-

teressant, fordi det norske skolevæsen ligesom det

danske er organiseret efter en decentral model med

høj grad af lokal selvforvaltning.

Samtidig viser internationale sammenligninger, at

fagligheden i den danske folkeskole også trænger til

et kvalitetsløft. Det fremgik senest af OECDs review

af folkeskolen i foråret. 

Men hvordan giver en investering i kvalitet value

for money, når satsningen involverer tusindvis af le-

dere, lærere og elever? 

Med henvisning til de norske erfaringer handler

det ifølge Poul Skov og Lars Klewe blandt andet om

at give skolerne medejerskab til forandringsinitiati-

ver. Alle omkring skolen skal være medspillere, hvis

man ønsker en positiv udvikling.

»Undersøgelsen peger i retning af, at det er en god

idé at lave en differentieret satsning på udvikling i

skolen, hvor centrale og lokale aktører arbejder sam-

men. Forårets OECD-rapport har herhjemme givet

anledning til, at kommuner, lærere, forældre og ele-

ver tager stilling til, hvordan man forholder sig til den

evalueringskultur, som OECD gerne ser fremmet.

Det er en god idé, fordi man i et samarbejde mellem

disse parter har mulighed for at finde frem til en

dansk model for evaluering i skolen. Det kan med-

»Lærerne på kollektivt orienterede skoler
oplever evalueringerne som en hjælp –
ikke som kontrol.«

>
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virke til, at evaluering og udvikling dels bliver foran-

kret i danske forhold, dels bliver et fælles anliggende

for skolens parter«, siger Poul Skov.

I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt,

at norske skoler og kommuner har sat deres lokale

fingeraftryk på kvalitetssatsningen – uden at de op-

rindelige nationale intentioner blev udvandede.

»Kommuner og skoler har grebet de områder, der

lå i satsningen. Forklaringen er, at initiativerne i høj

grad passede til de tiltag, man allerede var i gang

med. Staten havde med andre ord en rimelig god

fornemmelse af, hvad der skulle satses på, men det

udelukker jo ikke, at kommuner og skoler kan få et

ejerforhold til det,« siger Lars Klewe.

Lederne mangler tid 

I undersøgelsen har forskerne også spurgt kommu-

nerne om, hvad der har størst betydning for, at sko-

ler udvikler sig i en positiv retning. Her svarer 98 pro-

cent af kommunerne, at skolens ledelse spiller en

central rolle. Det gælder skolelederens opfølg-

ning/evaluering på iværksatte initiativer, et godt

samarbejde mellem ledere og lærere og en fælles

holdning til skolens udvikling.

»Det, der giver anledning til ændringer, er, at

skolelederen tager initiativ til forandringer, og at

ledelse og lærere har et godt samarbejde. På en af

de skoler, jeg besøgte, havde rektor for eksempel

lavet en liste med nogle af punkterne fra den norske

læreplan. Han påtog sig et ledelsesansvar ved at sig-

nalere, at punkterne i læreplanen skulle prioriteres

på denne skole – og det var dermed ikke overladt til

individuelle initiativer fra lærerne,« siger Poul Skov.

Ifølge Poul Skov kan undersøgelsen måske give

anledning til, at lederne får mere tid til at udvikle

skolens kultur. Tid er ifølge de norske skoleledere

imidlertid en af de største barrierer for udvikling.

Rektorerne har for mange administrative opgaver, og

arbejdsbyrden er blevet større i forbindelse med de-

centralisering. 

Lærerevalueringer hjælper 

For skoleledere kan det næppe overraske, at man får

en bedre skole ud af en god samarbejdskultur. Men

det kan nok overraske mange, at virkningen er så

stor. Et eksempel er evalueringer af lærernes under-

visning – et tiltag, som i mange tilfælde bliver mødt

med skepsis blandt lærere. Sådan forholder det sig

ikke på kollektivt orienterede skoler. Her er evalue-

ring af undervisningen i højere grad blevet en natur-

lig del af den pædagogiske praksis.

»Lærerne på kollektivt orienterede skoler oplever

evalueringerne som en hjælp – ikke som kontrol.

Det synes jeg siger meget om klimaet på skolerne,«

fortæller Lars Klewe.

Besvarelserne viser, at regelmæssige evalueringer

af skolens praksis har en række fordele. Ifølge de

norske lærere øger det elevernes faglige og sociale

udbytte af undervisningen, lærernes mulighed for

faglig udvikling og lærernes indflydelse på egen

arbejdssituation. Lærere på kollektivt orienterede

skoler oplever med andre ord ikke, at evalueringer er

en trussel mod deres autonomi.

Lars Klewe og Poul Skov peger på, at modstand

mod evalueringer af lærere og elever som regel op-

står, fordi der ikke er klarhed over, hvad resultaterne

skal bruges til. Før man begynder at evaluere, er det

derfor vigtigt at fastslå, at evalueringen skal forbedre

kvaliteten af undervisningen. Den skal ikke bruges til

at hænge lærere ud, hvis resultaterne skuffer.

»Rigtigt anvendt kan man godt have glæde af at

evaluere for eksempel elevernes læsefærdigheder,

fordi det kan kvalificere undervisningen. Læsetest

kan bruges til gavn for elevernes faglige udvikling,

men det er vigtigt, at målet med evalueringen er me-

get eksplicit,« siger Poul Skov.

Konkurrence spiller en birolle

Til gengæld synes der i Norge ikke at være stor tiltro

til, at en af tidens politiske darlings – konkurrence

mellem skoler – er vejen til positiv skoleudvikling.

Kun 6 procent af de norske kommuner mener, at

konkurrence mellem skoler er fremmende for en po-

sitiv udvikling. 

Tallet får Poul Skov til at konstatere:

»Det er åbenbart ikke i konkurrence, at man ser

udviklingspotentialet i Norge«.

Lars Klewe siger, at han heller ikke er overrasket.

»Men det modsiger tesen om, at konkurrence er

meget vigtigt for skoleudvikling. Der er god grund til

at formode, at fokus på konkurrence mellem skoler

ikke er særlig udviklingsfremmende, og at den sna-

rere er med til at skabe mistillid blandt lærerne, fordi

de ser det som kontrol,« siger Lars Klewe.

Heller ikke udsigten til at blive udpeget som

mønsterskole – eller bonusskole, som det kaldes på

norsk – har nogen nævneværdig betydning som in-

citament for at skabe en bedre skole. 

»Jeg tror, de fleste synes, at det er vigtigere at ud-

vikle den skole, man er på, end at sammenligne sig

med en skole i Kristianssand eller Bergen. Det er

klart, at man kan blive inspireret af at besøge andre

skoler. Men om eleverne læser lidt bedre eller lidt

dårligere på en anden skole, er ikke drivkraften i ens

eget arbejde,« siger Poul Skov.

Lars Klewe og Poul Skov kan ikke entydigt for-

klare, hvorfor nogle skoler er kollektivt orienterede,

mens andre ikke er. Det handler for eksempel ikke

om skolens størrelse, placering eller budget. Men

kan en skole beslutte sig for at blive kollektivt orien-

teret?

»Det kan den da godt. Det er bare ikke sikkert, at

den dermed bliver det. Men det er et godt udgangs-

punkt, at man på skolen diskuterer, hvilken retning

man ønsker at udvikle sig i,« siger Poul Skov

»Det handler om skolekultur, og kan man beslutte

sig for, hvordan den skal være? Det er fint nok at

etablere lærerteams, men det er ikke sikkert, at man

bliver kollektivt orienteret alene af den grund. Det

handler også om, at der på skolen etableres en

diskussionskultur, hvor det ikke blot er skoleledel-

»Det er åbenbart ikke i konkurrence, at
man ser udviklingspotentialet i
Norge.«

>

Det kollektive skaber forandring
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sen, der udstikker retningslinjerne for udviklingen.

Det er vigtigt, at lærerne oplever et reelt medejer-

skab til udviklingen«, siger Lars Klewe.

»For mig viser undersøgelsen, at der var et poten-

tiale for forandring i den norske grundskole. Under-

søgelsen viser, at der er sket betragtelige ændringer,

og forskellen mellem de kollektivt og individuelt ori-

enterede skoler bekræfter, at der er skjulte potentia-

ler. Måden, man griber det an på, bestemmer, hvor

meget potentialet kommer til udtryk. Og der er ingen

grund til at tro, at den danske folkeskole adskiller sig

fra den norske grundskole på dette punkt«, siger

Poul Skov. y

jaal@dpu.dk

Jakob Albrecht

Poul Skov

forskningsleder

Danmarks Pædagogiske Universitet

Lars Klevwe

seniorforsker

Danmarks Pædagogiske Universitet

Karakteristik af de kollektive skoler

Forskerne udarbejdede i forbindelse med evaluerin-

gen af den norske kvalitetssatsning et indeks over to

skoletyper: Kollektivt orienterede skoler og individuelt

orienterede skoler. Placering i indekset er blandt an-

det et spørgsmål om, hvorvidt lærerne samarbejder

eller arbejder individuelt i forbindelse med undervis-

ningen, og om skolen er præget af samarbejdsånd.

Indekset er baseret på skoleledernes og lærernes svar

på følgende spørgsmål:

• Lærerne har det seneste år deltaget i kompe-

tenceudvikling gennem netværk eller samarbejde

i grupper på skolen.

• Lærerne har det seneste år deltaget i kurser for

grupper af lærere, som samarbejder på skolen

• Skolen har delegeret ansvar for planlægning og

gennemførelse af undervisningen til team

• Lærerne samarbejder i lærerteam om evaluering

af undervisningen

• Skolen er præget af en samarbejdsånd

• Lærerne bruger tværfaglig undervisning

Sammenligninger af kollektivt orienterede og indivi-

duelt orienterede skoler viser, at kollektivt orienterede

skoler har udviklet sig mest i forbindelse med kvali-

tetssatsningen. De er bedre til at leve op til kravet om

undervisningsdifferentiering. Socialt har de et bedre

samarbejdsklima og de mest tilfredse ledere, lærere

og elever.

På kollektivt orienterede skoler svarer 67 procent af

lærerne, at undervisningen i høj grad er tilpasset den 

enkelte elevs forudsætninger. På individuelt oriente-

rede skoler er andelen blot 35 procent

Besvarelserne fra lærere på kollektivt orienterede sko-

ler viser også, at eleverne er mere motiverede, selv-

stændige, ansvarlige og bedre til at udvikle gode

arbejdsvaner.

Flere lærere på kollektivt orienterede skoler end

lærere på mere individuelt orienterede skoler svarer,

at eleverne arbejder med en bred variation af ar-

bejdsmåder, og at eleverne er bevidste om lærings-

målene.

Samtidig svarer halvt så mange lærere på kollektivt

orienterede skoler, at de oplever deres arbejde som

belastende. På individuelt orienterede skoler svarer

32 procent, at arbejdet er belastende. På kollektivt

orienterede skoler har 15 procent den samme ople-

velse.

Undersøgelsen er finansieret af det norske undervis-

ningsministerium, og resultaterne er publiceret i: 

Thomas Dahl, Lars Klewe og Poul Skov, 2004, En

skole i bevægelse. Evaluering af satsning på kvali-

tetsudvikling i den norske grundskole. Danmarks

Pædagogiske Universitets Forlag

Thomas Dahl, Lars Klewe og Poul Skov, 2004, Norsk

skole i utvikling, men i ujevn takt. Noen momenter

fra evalueringen av kvalitetsutvikling i grunnskolen

2000 – 2003. Danmarks Pædagogiske Universitets

Forlag.
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Where have all the flowers gone lyder titlen på en

kendt anti-krigssang. For adjunkt, cand.psych.

Dorthe Staunæs ved Institut for pædagogisk psyko-

logi ved Danmarks Pædagogiske Universitet handler

det imidlertid ikke om blomster, men om subjekter.

Hvor er de blevet af i forskningen i køn og etnicitet?

Dorthe Staunæs mener de er forsvundet, og hun vil

gerne have dem tilbage. Men hvorfor og hvordan?

»Når man forsker i etnicitet og køn, så henter man

som regel inspiration fra sociologiske teorier. Teori-

erne indeholder typisk forklaringer om strukturer og

undertrykkelsessystemer. Men teorierne fortæller os

kun lidt om, hvordan folk faktisk handler og tænker

i disse systemer. Vi får for eksempel at vide, at syste-

met undertrykker bestemte grupper på den og den

måde. Men hvad det faktisk betyder for de grupper,

der er tale om, får vi ikke at vide. Subjekternes egen

betydningssætning forsvinder. Min ambition er at

finde ud af, hvordan forskellige grupper betydnings-

sætter de overordnede forhold, som sociologien be-

skriver. I mange år har forskere sat en sociologisk til-

gang sammen med en individualpsykologisk. Men

som socialpsykolog er jeg optaget af, hvordan de to

verdener forbindes i det levede hverdagsliv. Hvordan

det enkelte individs indre tanker forbindes med de

ydre rammer,« fortæller Dorthe Staunæs.

Forhandlet subjektivitet 

Ifølge Dorthe Staunæs er ordet subjektivitet et be-

greb for en persons følelse af et selv. Det bygger på

en særlig forståelse af forholdet mellem personens

selvfølelse og den sociale kontekst, hvori subjektivi-

teten løbende bliver til. Denne forståelse er inspire-

ret af filosoffen Michel Foucault. Han forstår subjek-

tivering som en tosidet proces, hvori et subjekt både

er handlende og underkastet de konkrete kontek-

stuelle betingelser.

Men hvordan bringer Foucaults abstrakte for-

ståelse dig tættere på bestemte subjekters betyd-

ningssætning? Hvordan får du fat i folks opfattelser

af deres situation?

»Det gør jeg ved at benytte mig af en processuelt

orienteret forskningstilgang, hvor jeg er optaget af,

hvad der gør, at vi bliver set som et passende, inklu-

deret og entydigt subjekt. Eller et upassende og eks-

kluderet subjekt. Det handler om spillet mellem in-

klusion og eksklusion. I mit perspektiv kan det ikke

afgøres på forhånd og en gang for alle, om man er et

legitimt eller illegitimt subjekt. Der forhandles hele

tiden, om hvad der er inkluderet og ekskluderet,«

siger Dorthe Staunæs og fortsætter: 

»Tag for eksempel Wahid fra min ph.d.-afhandling

’Etnicitet, køn og skoleliv’. Wahid er et eksempel på

illegitim grænsefigur. Han har affarvet hår og går i

røde trompetbukser. Gennem forskellige elevers ud-

sagn fandt jeg frem til, at han bliver vurderet på bag-

grund af en række normer om entydighed, som han

ikke lever op til. Han gør sig ikke entydigt som dreng,

heller ikke som entydigt pakistansk, dansk eller

heteroseksuel. De øvrige elever kan ikke finde ud af,

hvad han er for én. Hvid? Sort? Dreng? Pige? Bøsse?

Hetero? Og det er netop Wahids mangel på entydig-

hed, hans etnisk kønnede og seksuelle skævheder,

der gør ham ’klam’ i de andre elevers øjne.«

Men hvem står bag opdelingen i passende og

upassende positioner?

Spørgsmålet får Dorthe Staunæs til at opponere:

»Det er der ikke én person eller én gruppe, der gør.

Egentlig er din måde at spørge på et forsøg på at re-

ducere forklaringen til én faktor. Det tror jeg ikke

lader sig gøre. I stedet for at lede efter én årsag bag

opdelingen i passende og upassende, vil jeg be-

gynde med at lede efter noget, som kan opdele. Og

med denne optik opstår der et helt spektrum af

komponenter, der er med til at skabe subjekter og

de positioner, som de kan indtage. Komponenterne

kan være vores kroppe, bygninger, tøj, strukturer,

betydninger osv. En lang række humane og ikke-

humane komponenter er på spil og har betydning

for, hvorfor en bestemt struktur – og subjekternes

placering i den – bliver, som den bliver. Forandringer

sker, hvis nogle eller noget gør noget andet end

sædvanligt. Det sker ikke så ofte. Men netop fordi

en stabil opdeling er afhængig af, at vi hele tiden

gentager et spil på bestemte måder, så er der mulig-

hed for at stikke en kæp i hjulet for denne genta-

gelse og åbne for, at noget andet kan ske.«

Strategier uden strateger

’Folk ved, hvad de gør. Ofte ved de også, hvorfor de

gør det, men hvad de ikke ved er, hvad det de gør

gør’. Sådan formulerede Michel Foucault, at folk kan

være medvirkende uden at være fuldt medvidende

om den strategiske effekt af deres virke. Vi får med

»I mit perspektiv kan det ikke afgøres på
forhånd og en gang for alle, om man er
et legitimt eller illegitimt subjekt. Der
forhandles hele tiden, om hvad der er
inkluderet og ekskluderet.«

Where have all the subjects gone?
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andre ord en kompleks situation med strategier

uden strateger. Ganske vist kan vi gå ud i verden og

finde konkrete menneskers vilje til at forandre og

opnå et bestemt resultat, men den samlede strate-

giske effekt af den enkeltes indsats lader sig ikke kal-

kulere eller beherske af den enkelte. Eller gør den?

Dorthe Staunæs forklarer: »For at noget skal flytte

sig eller forandre sig, så er det ikke nok, at du vil

have, at det skal forandre sig. Der er en masse andre

ting, som skal flytte sig. Men selvfølgelig er man ikke

magtesløs. Vi er stillet forskelligt. Opdelingerne i de

rigtige og de forkerte, det upassende og det pas-

sende, finder sted i en verden, hvor magten allerede

er ranet, det vil sige, hvor opdelingerne allerede er

fikseret og frosset fast. Det betyder, at nogle positio-

ner er mere indflydelsesrige end andre. Når jeg for

eksempel underviser, så har jeg alt andet lige bedre

mulighed for at rokke ved de studerendes perspek-

tiver, end hvis jeg var ’en studerende på bagerste

række’. Og det forsøger jeg så konkret på ved at give

de studerende et engangskamera. Med kameraet

beder jeg dem om at gå ud i deres hverdagsliv og

forsøge at indfange det eller de menneskers per-

spektiver, som de ekskluderer. Nogle studerende gør

det ved at følge børn rundt i deres verden. Derved

opdager de pludselig, hvordan perspektiver ser

anderledes ud et andet sted fra. Helt konkret sidder

et dørhåndtag  højt set fra et barneperspektiv. Men

det afgørende ved øvelsen er, at de studerende over-

hovedet finder ud af, at de har et bestemt perspek-

tiv, der gør bestemte og uforudsete ting ved andre.«

Mennesker og monstre

Betyder din koncentration om opdelingen i de pas-

sende og de upassende, at du gerne vil vise, at det

kan forholde sig sådan, at bestemte subjekter ikke

nødvendigvis er upassende og undertrykte? Holder

du som forsker på bestemte politiske heste?

»I den videnskabelige analyse er pointen at opgive

at være meget, meget solidarisk med bestemte

grupper af mennesker. Hvad enten det er kvinder,

piger, mænd, drenge, indvandrere eller danskere,

elever eller lærere. Hvis man på forhånd er optaget

af, at kvinder med etnisk baggrund er en undertrykt

minoritet, så bliver man det, jeg vil kalde stand-

punktsteoretiker og identitetspolitiker. Det vil sige en

forsker, hvis forskningsmæssige perspektiv og resul-

tat kommer til at smelte sammen med dem, som

man i forvejen var solidarisk med. I stedet vil jeg

gerne vise, hvordan det går til, at nogle bliver majo-

ritet og andre en del af den undertrykte minoritet.

Og nogle gange er det kvinder med etnisk baggrund,

der bliver de små. Men det skifter også. Og for mig

drejer det sig om at afvise frosne kategorier, løsne

begrebet om entydigheden og skubbe til etablerede

helte- og skurkebilleder. Ved at iagttage tæt på, hvor-

dan det går til, at drenge med etnisk minoritetsbag-

grund formår at gøre læreren til en ekskluderet idiot.

Og hvordan det går til, at læreren på sin side eksklu-

derer drenge fra Tyrkiet som umulige at undervise.

Når de gør dette, så låser de hinanden i rollen som

monstre i stedet for mennesker, man kan tale med.

Men ved at udpege og beskrive udfoldelsen af disse

situationer i detaljen tør de frosne kategorier op. Der

åbnes for mere flertydige og komplekse sammen-

hænge. For forskydninger i magtforhold. Og for mu-

ligheden af at den upassende ikke længere per defi-

nition behøver at være den upassende. Det giver

forandringsmuligheder for subjekter. Det moralske

spørgsmål – også for mig som forsker – bliver så

hvilke muligheder, der skal investeres i. y

Claus Holm, 

clho@dpu.dk

Adjunkt, cand. psych. Dorthe Staunæs

Institut for pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Dorthe Staunæs modtog af Foreningen for Kønsforsk-

ning i Danmark i 2004 KRAKA-prisen for sin ph.d.-

afhandling ‘Etnicitet, køn og skoleliv’. Prisen gives med

det formål at hædre en studerende eller forsker, der har

bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning.

Dorthe Staunæs ph.d.-afhandling er for nylig udkommet

som bog på forlaget Samfundslitteratur. 
»Folk ved, hvad de gør. Ofte ved de også,
hvorfor de gør det, men hvad de ikke
ved er, hvad det de gør gør.«

Dorthe Staunæs, Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet fortæller om at studere opdelingen i

passende og upassende individer på en måde, der ikke fryser folk fast i entydige skurke- og helteroller, men lukker op for forandring
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Børnehavens pædagogik rækker tilbage til Friedrich Fröbel, som gav denne et

første udtryk i en kostskolepraksis i Keilhau i Thüringen i 1817 og senere i ‘Anstalt

til virksomhedens pleje’, der efterfølgende fik navnet børnehave. En metafor, der

giver plads til såvel børnenes (blomsternes) vækst i overensstemmelse med

egne medfødte anlæg og pædagogens (gartnerens) kyndige støtte og regulering

med henblik på at bidrage til børnenes læring og udvikling. 

Her var læringsmiljøet udformet således, at børnenes egne oplevelses- og er-

faringsbaggrund og deres særlige individuelle måde at tilegne sig viden på blev

taget i betragtning. Via børnehavelærer(inden)s støtte og udfordring skulle bør-

nene gives mulighed for selv at skaffe sig indsigt i og forståelse for de indholds-

temaer, som børnehavens indretning gav mulighed for at beskæftige sig med.

Fröbel betegnede dette første skridt i barnets læring som ‘en anende indsigt’, og

her indgik anskuelsen og den sanselige, aktive praktiske handling – og især legen

– som en afgørende virksomheds- og læringsform.

Vel betonede Fröbel legen og de såkaldte ‘legegaver’, først og fremmest bol-

den, hvorigennem barnet ‘inderliggør det ydre og yderliggør det indre’. Men han

bidrog i høj grad også til en børnehavedidaktik i betydningen refleksioner over

pædagogikkens indhold. Ikke kun remse- og byggesange samt kreds- og be-

vægelseslege. Lærerige og indholdsrettede dialoger, praktisk-musisk virksomhed

(male-, flette-, formeaktiviteter) samt temaarbejder om samfund og kultur hørte

også til pædagogikkens indhold. Man kan således sige, at en række børnehave-

fag blev formuleret. Fag og aktiviteter blev udtrykt og dokumenteret i dag-, uge-

og årsplaner, fagplaner, rammeplaner og læreplaner, eller hvad man nu har kaldt

disse dokumenter i forskellige historiske epoker.

Derfor er det ude af proportioner, når mange danske pædagoger i dag hæv-

der, at indførelsen af læreplaner i daginstitutionerne er et brud på børnehavetra-

ditionen. Loven om læreplaner markerer seks temaer, pædagogerne som mini-

mum skal arbejde med: Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige

kompetencer), sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og na-

turfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Ved en umiddelbar betragt-

ning vil mange måske sige, at man næppe kan undgå at beskæftige sig med de

nævnte dimensioner i et aktivt professionelt virke med børn, hvorfor lovgivnin-

gen synes at være lidt fattig. 

Men sådan forholder det sig ikke. Undersøgelser fra såvel 1995 som 2002 om

børnehavens pædagogik finder, at blandt andre ovennævnte faglige dimensioner

er lavt prioriteret i institutionernes egne mål- og indholdsformuleringer, som det

fremgår af de såkaldte års-/virksomhedsplaner. Hertil kan man indvende, at det

måske ikke er så vigtigt, at pædagogerne i mindre omfang magter at skrive om

deres egen pædagogik. Blot de sammen med børnene er nærværende og enga-

gerede i bearbejdelsen af forskellige indholdsformer, hvorigennem børnene

lærer og udvikler sig. For selv om pædagoger i dag skal kommunikere om egen

pædagogik med forældre, skolen og politikere og dermed har brug for en didak-

tisk kompetence, kan man måske hævde, at småbørnspædagogik først og frem-

mest er et levet liv, hvor sansemæssige og kropslige oplevelser sammen med

empatiske voksne er omdrejningspunktet. 

Selv om man nu godtog denne (mis)forståelse, går regnestykket ikke op. For

sagen er, at de to undersøgelser viser, at pædagogerne i mange (men ikke alle)

børnehaver i meget stort omfang i praksis undlader at udfordre børnene med et

fagligt indhold og efterfølgende at skabe mulighed for på mangfoldige måder at

bearbejde oplevelserne med henblik på erfaringsdannelse, læring og udvikling.

Pædagogerne ser deres opgave som at lytte til børn, forholde sig empatisk til

dem samt give plads til og støtte børnene i selv at skabe samvær og kontakt til

kammerater med henblik på, at de selv igangsætter aktiviteter. Kodeordene er at

skabe frirum, selvbestemmelse og selvforvaltning. Det betyder, at børnehavens

hverdagsliv er domineret af børnenes egne lege og selvbestaltede aktiviteter og

samværsformer, hvorimod børnehavens traditionsrige faglige områder er stærkt

forsømte. Det gælder for eksempel sang og musik, male og tegne, rytmik, idræt

og bevægelseslege samt sprog, oplæsning og historiefortælling. Didaktisk udtrykt

kan man sige, at den didaktiske trekant er reduceret til kun at bestå af bundlinien

(top er indhold, bundlinien er relationen barn-pædagog).

Naturligvis er billedet rundt om i landet mere nuanceret. Mange institutioner

er i udvikling. Her inddrages børnene i alle ovennævnte fagområder (samtidig

med at der er god plads til børnenes selvbestemte aktiviteter, leg og samvær).

Endvidere ser vi institutioner, hvor der eksperimenteres med nye pædagogiske

metoder, og for eksempel matematik og begyndende læsning inddrages og be-

handles på en legende måde. 

Endelig viser en sammenligning af de to undersøgelser, at børnehaverne er på

vej i en udviklingsproces, hvilket dokumenteres af pædagogernes beskrivelse af

egen pædagogik i års-/virksomhedsplaner og observationer af praksis. I forhold

til 1995 inddrager flere institutioner i dag de nævnte faglige områder i den pæda-

gogiske praksis. En bevægelse kan anes, men store barrierer skal overvindes.

Pædagogerne er skeptiske over for en målrettet pædagogik, mange føler ube-

Modstand mod læring

Mange børnehaver i Danmark er i udvikling. Der eksperimenteres med læringsformer og pædagogisk indhold

tilpasset aldersgruppen. Men samtidig udtrykker en stor gruppe pædagoger og institutioner modstand mod

læring med den begrundelse at ville fastholde Fröbels legeorienterede børnehavetradition. Men her går de

galt i byen. Fröbel ville både ‘leg’ og ‘læring’. Det var nødvendigt dengang – og i dag.
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hag ved at skulle påtage sig en ledende rolle over for børnene, og vægrer sig ved

at gribe ind i deres liv. De hylder fortsat den anti-autoritære linie og har en ten-

dens til at tage nyere teorier om ‘det kompetente barn’ til indtægt for, at barnet

er selvregulerende, og at det selv kan opbygge de nødvendige kompetencer. Der

skal blot stilles et inspirerende miljø til rådighed. Det er en forståelse, som får

udenlandske forskere til at betegne den danske børnehavepædagogik som den

‘romantiske model’.

Selv om der i den pædagogiske debat og på kurser igen og igen er blevet re-

degjort for et aktivt og dynamisk læringsbegreb, opfattes læring fortsat af mange

pædagoger som skolefaglig læring (læsning og matematik) gennemført på en

skolastisk måde. Således viser en BUPL-undersøgelse fra 2002, at flertallet af

pædagoger er skeptiske over for begrebet læring, forstået som når pædagoger

indstuderer læring. Pædagogers mistænkeliggørelse af ideen om at forstå bør-

nehaven som et læringssted har formentlig været medvirkende til, at socialmini-

steren ved fremlæggelse af lovforslaget om læreplaner så sig nødsaget til at

præcisere, at der var tale om et aktivt læringsbegreb, hvor barnet er hovedaktør

i sin egen udvikling. Blandt andet blev det fremhævet, at læring ikke er det

samme som katederundervisning, men derimod handler om dannelse, udvikling

og forandring. Det hedder blandt andet, at ‘barnet er medskaber af sin læring,

som det pædagogiske personale støtter, guider og udfordrer’.

Det er et dårligt udgangspunkt for implementering af lovgivningen om lære-

planer i daginstitutionerne, at pædagoger er betænkelige og måske endda øver

modstand mod børns læring og fortsat læner sig op ad en romantisk pædagogisk

model. Realiteterne er, at loven om læreplaner trådte i kraft i august i år, og det

stiller krav om, at den enkelte daginstitution skal formulere sin specifikke plan.

Det fortolker mange pædagoger som, at børnenes selvforvaltende liv skal ind-

dæmmes og presses ned i snævre fastlagte og færdigpakkede planer udformet

efter på forhånd skitserede mål-indhold-middel kategorier. Det er naturligvis en

(bevidst) fejlslutning, for selv om visse mål- og indholdsbestemmelser er beslut-

tet på forhånd – nemlig de seks temaer – siger loven ikke noget om det mere spe-

cifikke indhold, eller om hvornår og hvordan børn og pædagoger skal praktisere.

Vigtigt er det, at en personalegruppe tilegner sig didaktiske værktøjer, der kan

hjælpe til at formulere pædagogiske mål, indhold og principper. Men den pæda-

gogiske kvalitet opstår først, når værktøjet hjælper til en ny og forbedret praksis,

der igen virker tilbage på de didaktiske dokumenter – blandt andet læreplanen,

som er et nyt værktøj til videreudvikling af praksis.

Selv om det måske lyder ligetil, er der dog en del faldgrupper og fælder – eller

måske bare dilemmaer, som kan forstyrre den vej, daginstitutionen er ved at

bevæge sig ind på:

•  Der kan opstå afstand mellem læreplanens tekst og den faktiske praksis, ‘et

er teori, et andet praksis’. 

•  Læreplanen kan blive et udvendigt dokument, der skaber dårlig samvittig-

hed og frustration.

•  Eksistensen af en læreplan kan fejlagtigt give indtryk af, at pædagogerne ikke

behøver at tænke selv; læreplanen er kun et signal om selv at tænke videre.

•  Hvis pædagogerne ikke fortolker og personliggør læreplanens tekst, er der

risiko for, at den omsættes mekanisk, hvormed praksis stivner.

•  Læreplanens tekst rummer kun få pædagogiske mål- og indholdskategorier;

pædagogikken bliver fattig, hvis pædagogerne ikke skaber mulighed for

mere og andet.

•  Risiko for at læreplanens mål operationaliseres og gøres målbare, fx ind-

førelse af trinmål, hvormed pædagogikkens kompleksitet reduceres.

•  Forlagene ser et marked, og feltet bliver oversvømmet af kedsommeligt ma-

teriale, der dræber den dynamiske pædagogik.

Men hvis pædagoger skærper uviljen mod læring, læreplaner og didaktisk

tænkning og kun ser fælder og faremomenter, er der risiko for, at udarbejdelsen

af læreplaner blot bliver gjort på skrømt for at opfylde forældrebestyrelsens krav.

Sådanne planer er uden kvalitet og kan aldrig blive et tænke- og handleværktøj,

og der vil opstå en parallellisme mellem ord og handling.

Der er tale om en omstillingsproces, der blandt andet stiller krav om en øget

didaktisk kompetence hos pædagogerne. Det vil tage tid, og mange kræfter og

instanser må deltage i processen. Der er behov for institutionsdidaktisk forskning,

pædagogiske udviklingsarbejder, efteruddannelse, kurser og konsulentstøtte i in-

stitutionerne. Forandringer er på vej, og meget tyder på, at et målrettet og bevidst

didaktisk arbejde med udformning af læreplaner vil kunne øge den pædagogi-

ske kvalitet i daginstitutionerne – til glæde og gavn for børnene. y

19Af lektor Stig Broström, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Det er tyrkisk uge. Hassans mor er kommet på be-

søg i klassen og skal lave tyrkiske pandekager. Bag-

efter skal de se lysbilleder af den blå moské i Istan-

bul, tæppevævning på den anatolske højslette og

dansende dervisher – de kendte hvirvlende munke

fra Konya. Endelig sluttes dagen af med lidt fysisk ak-

tivitet for alle: Mavedans.

En karikatur? Måske – men ikke kun. Denne type

arrangementer forekommer og er uden tvivl lavet i

den bedste mening. Børnene skal gøres fortrolige

med deres forskellige kulturelle baggrunde. Men for-

men er pædagogisk tvivlsom. Og så er arrangemen-

tet ikke mindst et bevis på, at forestillingen om et

monokulturelt Danmark stadig er den primære for-

tolkningsramme i skolen; de ’fremmede’ opfattes i

højere grad som gæster end ligeværdige medbor-

gere.

Den forestilling må der gøres op med – vi er gan-

ske enkelt forpligtet til det, hvis vi vil tage demokra-

tiet alvorligt, mener lektor Christian Horst fra Institut

for Pædagogisk Antropologi ved Danmarks Pædago-

giske Universitet. Han har, sammen med Karen Lund

fra DPU, netop udgivet antologien Norm og Accep-

tabilitet, hvor han i sit eget bidrag argumenterer for,

at vi må gøre op med forestillingen om Danmark

som en kulturhomogen stat. I stedet efterlyser han

en uddannelsespolitisk vision om en reel ligestilling

af majoritet og minoritet, der bygger på demokrati

og et universelt værdigrundlag. De ’fremmede’ skal

ikke blot accepteres som et eksotisk indslag eller ud-

stilles som et socialt problem, men inddrages i den

måde, vi indretter skolen og undervisningen på eller

resten af samfundet for den sags skyld. 

Kampen om kroppen – og kulturen

»Konflikterne mellem dansk kultur og andre etniske

kulturer udspiller sig i alle samfundets arenaer. Fæl-

les for de fleste er dog, at de foregår inden for en

dansk kulturel fortolkningsramme. Det betyder, at

bestemte kulturelementer eller vaner som tørklæder

eller halalslagtning bliver gjort til nationale politiske

markører i debatten. Det kan virke begrænsende for

mulige løsninger – vi bliver simpelthen kulturelt

blændet,« siger Christian Horst. Som eksempel næv-

ner han problematikken omkring badeforhæng,

hvor forældre med minoritetsbaggrund har forsøgt

at få deres børn fritaget fra idræt, fordi de ikke øn-

sker, at de skal bade sammen med andre børn.

»Den måde, vi forholder os til vores krop på, er al-

lerede vanskelig. Fremstillingen af en dansk kultur,

hvor vi alle smider tøjet uden problemer, er en til-

snigelse. Det mangler en anerkendelse af, at børn,

når de bliver kønsmodne, også kan være blufærdige

og have svært ved at forholde sig til deres krop. Men

i stedet for at se på hvordan ’vi’ forholder os til hin-

andens kroppe i de her vanskelige situationer, slut-

ter ’vi’ os imod folk fra en anden kultur ved demon-

strativt at vise, at vi kan (og skal) være nøgne,«

forklarer Christian Horst.

Løsningen er ifølge Christian Horst besnærende

enkel, nemlig at forholde sig til det konkrete pro-

blem: at det handler om, at børnene skal være rene,

efter de har svedt. Og man kan skabe forståelse for

problemet ved f.eks. at invitere forældrene med ind

og se, hvordan man bader, hvordan drenge og piger

er adskilt. Situationen kan på den måde udnyttes til

at spejle forskellige kulturelle forestillinger om

kropslighed og blufærdighed.

»Hvis man går i dialog på en ordentlig måde med

forældre og børn, er der masser af muligheder for at

fortolke og forhandle. Men hvis man lægger det ud

som et politisk spørgsmål om muslimsk, kristen eller

dansk kultur, så kommer der nogle helt andre ting på

spil. Pludselig bliver det til, at ’vi’ giver efter for ’dem’,

og konflikten får en principiel karakter i stedet for at

give anledning til dialog og kulturel forhandling i

løsningen af et praktisk problem. Så kommer der in-

tet badeforhæng, for det er ikke det, det handler om.

Problemet får i stedet et helt andet liv som en græn-

sedragning mellem ’os’ og ’dem’,« siger Christian

Horst.

Først skal de lære dansk

Forudsætningen for folkeskolen har længe været, at

folket er dansk. Men det billede er ved at ændre sig

med en støt vækst i gruppen af borgere med anden

etnisk baggrund end dansk. I folkeskolen giver det

anledning til velkendte problemer, når forudsætning

og virkelighed ikke længere er i overensstemmelse

med hinanden. Som de politiske vinde blæser i øje-

blikket, lyder løsenet ’integration’, og med det me-

nes, at der ikke skal gives etnisk ’særbehandling’,

men at alle elever må klare sig på samme (danske)

vilkår uanset forudsætninger. Den kurs vil imidlertid

føre til mindre integration, mener Christian Horst.

»Det primære spørgsmål er, hvordan barnet hur-

tigst lærer fagene, hvordan åbner man curriculum

for børnene? Og hvordan lærer de hurtigst muligt

dansk på et niveau, hvor det kan fungere i et dansk

samfund? Undersøgelser har vist, at det tager 5 – 7

år at tilegne sig et sprog som læringssprog, hvis bar-

net skal nå op på en gennemsnitlig præstation. Skal

barnet vente på det, kommer det bagud i alle fag.

Det gælder ikke alle børn, men gennemsnitligt set vil

de etniske minoritetsbørn konstant præstere lavere.

Man kan overveje, om det ikke ville være en god idé

Badeforhæng, halalslagtning og modersmålsundervisning. Der er rigeligt med konflikter 

i det multikulturelle samfund. Skal vi have det fremtidige Danmark til at fungere, kræver

det en udfordring af den nationale majoritetstænking, mener lektor Christian Horst.

»Det tager 5 – 7 år at tilegne sig et sprog
som læringssprog, hvis barnet skal nå op
på en gennemsnitlig præstation.«

>
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»Konfliktløsning. Lændeklædet er 
et tilbud til blufærdige badegæster
i Frederiksberg Svømmehal..«
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at sikre børnene en undervisning hvor sprog, sprog-

lig forståelse og faglig udfordring hænger sammen.

Det kan bl.a. ske ved at inddrage en faglig undervis-

ning på modersmålet og arbejde med dansk som

andetsprog, så der kommer en udveksling mellem

sprogene,« siger Christian Horst.

»Hvis dine ambitioner for disse børn ikke er særlig

store, og de bare skal klare sig nogenlunde, så er

hele diskussionen overflødig. Men hvis du har en vi-

sion om, at disse børn som nuværende og kom-

mende medborgere i det danske samfund skal klare

sig på lige fod med andre, så skal man sikre, at bør-

nene hurtigst muligt når ind til kernen af fagene og

får den højest mulige kompetence. De meget små

forudsætninger børnene har for dansk, skal ikke ud-

vikles ved, at de møder fagene som andre danske

børn – det får de alt for lidt ud af. Husk på, at hele

undervisningssituationen er lagt til rette på at møde

børn, der i de første 5-6 år af deres liv har udviklet

sig i dansksproglige og danskkulturelle omgivelser.

De etniske minoritetsbørn magter ikke denne situa-

tion uden videre,« siger Christian Horst.

Ambitionen om at tilbyde modersmålsundervis-

ning er naturligvis ikke gratis, men pengene er givet

godt ud, og meget kan nås med små midler selv i

vanskelige situationer. Ifølge Christian Horst viser

alle undersøgelser, som er lavet på et tilstrækkeligt

stort grundlag, at indsatsen virker – modersmålsun-

dervisning hæver elevernes niveau både fagligt og

med hensyn til tilegnelsen af andetsprog, dvs. bør-

nene bliver bedre til dansk hurtigere. Spørgsmålet er

derfor snarere, om vi har råd til ikke at tilbyde mo-

dersmålsundervisning.

»Hvis man i en klasse med arabiske børn kun

kommunikerer på dansk, er der en risiko for, at en

stor gruppe af de arabiske børn ikke forstår under-

visningen. Og når børn ikke forstår, hvad der foregår,

hvad sker der så? Enten bliver de meget stille, eller

også bliver de urolige og bliver sat uden for døren.

Så skal de til specialundervisning, og der skal også

brev hjem til forældrene. Når børn ikke forstår un-

dervisningen – uanset hvor interessant undervisnin-

gen i øvrigt kan være – så afføder det en masse ak-

tiviteter, der kræver ressourcer. Samtidig gør

turbulensen undervisningen ringere for de øvrige

børn og stigmatiserer de børn, der i stigende grad ta-

ges ud af normalundervisningen. Chancen for, at der

ud af disse børnegrupper vokser en ungdom med

komplekse problemer, er rimeligt stor,« forklarer

Christian Horst. 

Demokratiet som ideal

Det multikulturelle samfund tager sig i nogle frem-

stillinger ud som en nærmest paradisisk tilstand,

hvor mangfoldigheden i sig selv bliver et ideal, der

‘stinker af idyl,’ som Christian Horst udtrykker det.

Selv nærer han ingen illusioner om en fremtidig

gnidningsfri sameksistens mellem de etniske grup-

per i Danmark. Idealet er ikke at være et konfliktløst

samfund – så er demokratiforståelse blevet ligegyl-

dig – men et samfund, hvor den etniske kompleksi-

tet forhandles ud fra demokratiske normer med

henblik på at skabe lige muligheder for alle med-

borgere, mener han.

»Vi bør være ligeværdige borgere i et demokratisk

samfund med ret til forskelligheder. Majoriteten må

inkorporere de etniske minoriteter i et ’nyt’ flerkultu-

relt nationalt fællesskab, hvor der sættets fokus på li-

gestilling af minoritet og majoritet. Omvendt må

minoriteterne genfortælle deres etniske fortællinger

inden for rammerne af en demokratisk velfærdsstat.

Det sidste betyder bl.a., at de må tage afsked med de

dele af fortællingen, som ikke er forenelige med ud-

viklingen af demokratiske principper, f.eks. kønskul-

tur og relationer til andre etniske grupper fra deres

tidligere nationale fællesskab – og sammen kunne vi

jo så fx kigge på, hvad det vil sige at adskille stat og

kirke på en mere fundamentalt demokratisk måde

end den, vi praktiserer i dag« siger Christian Horst.

Og hvor skal forandringerne så komme fra? Fra os

alle sammen, men de bliver først effektive når politi-

kerne lægger kræfter i projektet, vurderer Christian

Horst. Som forsker hører han selv til blandt foran-

dringsagenterne, og han håber at kunne sætte sit

præg på udviklingen. 

»Jeg mener, at vi skal drive videnskab, der gennem

gentagelser og udbygninger viser, hvad der er for-

nuftigt at gøre. Det er vores del af arbejdet. Bagefter

kan politikerne tage stilling til, om og i hvilket om-

fang de kan bruge det eller ej. Det er grundlaget i det

politiske demokrati,« slutter Christian Horst.

Antologien Norm og Acceptabilitet er udgivet på

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Se

mere på www.dpu.dk/forlag. y

Af Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Christian Horst

Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

>

Kulturen til forhandling
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Titlen på Shustermans foredrag d. 4. august var

’Somaesthetics and Bildung’. Soma er det græske

ord for legeme, og æstetik har da også rødder i det

græske. Aistehsis drejer sig om den erkendelse, vi

opnår via sansningen. I nyere tid er æstetik også

kommet til betyde en systematisk beskæftigelse

med oplevelsen af og erfaringen med kunst og andre

æstetiske fænomener. Det er meget vanskeligt at

oversætte ‘Somaesthetics’ til dansk; men det er fa-

miliebeslægtet med andre ord som ‘body-mind’ og

‘kropstanke’. Alle tre neologismer forsøger at ned-

bryde de konventionelle dualismer, der måtte have

en hang til at skelne absolut mellem krop på den ene

side og tænkning og bevidsthed på den anden.

At gøre brug af kroppen

– Er det muligt at give en kortfattet definition af

begrebet ‘Somaesthetics’?

Det er en disciplin, der er optaget af studiet af

kroppens brug som et sted, hvor du arbejder med

skabe dig selv, hvor du danner og former dig selv  –

men det er også stedet for æstetisk perception.

– Er ‘Somaesthetics’ et navn for en kompleks

mangfoldighed af fænomener eller et begreb?

Det er en disciplin, jeg følte, jeg måtte konstruere,

da den normale filosofiske måde at studere  æste-

tisk og kropslig praksis på manglede noget. Andre fi-

losoffer har også forsøgt at sammentænke krop og

bevidsthed; men der eksisterede ingen fast arkitek-

tonik, hvor ting kunne bringes sammen; f.eks. socio-

logiske studier af, hvordan vi afleder vore normer for

kropslig skønhed, sundhed, maskulinitet etc. Vi må

bl.a. se kritisk på ideologien bag forskellige diæter,

forskellige former for sport og mode. Der skal dan-

nes en ramme, hvor alle disse måder at forstå vore

kropslige erfaringer på kan studeres og forenes. 

– Er der tale om et tværvidenskabeligt forsknings-

program?

Ja. Filosofien spiller en større rolle end de andre

videnskaber ved at klargøre begreberne. Nu til dags

er den bedste filosofi tværvidenskabelig, tænk f.eks.

på Foucault og Bourdieu. Bourdieu var faktisk ud-

dannet som filosof og lærte sig selv sociologi i Alge-

riet. Han fik mig til at tage til Paris, hvor jeg arbej-

dede tæt sammen med ham. Ideen om, at filosofien

kun er begrænset til rene begrebslige studier, er en

forældet opfattelse, selv om den stadigvæk domine-

rer den akademiske verden.

– Du bestemmer ‘Somaesthetics’ som et kritisk

begreb. Er det funderet i en normativ, naturalistisk

opfattelse – eller i en historisk, lingvistisk eller eks-

perimentel…? 

I en naturalistisk, men også i en social og lingvi-

stisk opfattelse. Vi kan ikke udforme et abstrakt na-

turbegreb eller et rent socialt konstrukt uden for na-

turen. Vores sociale miljø er bygget i et naturligt

miljø. Det er nødvendigt for filosofien som for andre

videnskaber at kunne foretage abstraktioner. Men

hvis vi taler om et såkaldt naturligt sprog, så er dette

sprog baseret på evnen til at tale, på ekspressive,

biologiske dimensioner. Vor stemme, vor anatomi

hører med. ‘Somaesthetics’ er en kritisk og foræd-

lende praksis. Filosofi kan ikke bare være beskæfti-

get med at frembringe neutral viden. Det er min

pragmatiske orientering at ville undersøge og for-

bedre tingene. Jeg søger en normativ baggrund for

at hjælpe mennesker. Ethvert spørgsmål er kontek-

stuelt, og svaret afhænger ikke mindst af, hvilke mål

du har. 

– Har din filosofi et immanens telos? Ledes den af

en utopisk vision?

Det er at gå for langt. Min vision om fremskridt kan

måske virkeliggøres lidt efter lidt.

Så længe du er i live, er der altid en dimension, du

kan forbedre.

Hvis du sidder i en rullestol, så kan du lære at

trække vejret på den rigtige måde. Det drejer sig om

at føle sig vel tilpas, ikke blot om at få større musk-

ler. Alle skal ikke blive store sportsmænd. Det kan

være nok at lære at trække vejret. 

Praktiske konsekvenser

– Hvilke implikationer har din tænkning for uddan-

nelsesvæsnet? Hvordan bringes den sanselige krop

og det selv-skabende menneske ind i skolen? Fore-

stiller du dig eksempelvis, at matematik og litteratur

får nye dimensioner?

Jeg vil gerne eksperimentere med at lave en

workshop inden for uddannelsessystemets egen

kontekst, fordi det overhovedet at lære noget hjæl-

per dig til at lære, hvad det er, du gør. 

Det drejer sig ikke om, at alle partout skal lave

armbøjninger, men om at opnå større kropslig be-

vidsthed.

Det er en fordel at arbejde inden for den brede

uddannelsesbranche, hvor man kan foretage sig

mange andre ting, end man kan på et traditionelt

universitets filosofiske institut. 

Når jeg har filosofiklasser på universiteter, be-

stræber jeg mig aldrig på at foretage praktiske øvel-

ser, da jeg har respekt for de traditionelle discipliner.

Hvis du foretager dig overskridende ting, lægger folk

ikke engang mærke til, hvad du gør; de ser bare

overskridelsen. Så der er brug for den rette ramme at

gøre tingene i. Det går jo heller ikke at høre rap-mu-

sik i et  klasselokale på en skole. Det bedste ville

være at have et rum på skolen, hvor eleverne kunne

blive mere bevidste om deres kropslige sanser og

sanselighed og f.eks. på, hvordan de bevæger sig.

Der er ikke brug for en særlig form for matematik-

time.

Mange mennesker har en vane med at gå forkert.

Det kan umiddelbart være behageligt for dig – men

du ser ikke, at du hele tiden skader dig selv. Mange

Asterisk fangede filosoffen Richard Shusterman i en pause på den internationale konference

’Filosofisk praksis – et spørgsmål om Bildung (dannelse)?«.  Han søger at bringe den akade-

miske filosofi tættere på praksis. Desuden må den konkrete kropsbevidsthed skærpes. 
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atleter har det fint med, hvad de gør,

og de yder måske også store præstati-

oner – men ser ikke, at de får meget

korte karriereforløb med mange ska-

der. Det drejer sig om at forbedre ens

egen brug af sig selv, at blive mere op-

mærksom på, hvad man gør. Formålet

er, at du skal få mulighed for at gøre

ting på andre og bedre måder. Så du

kan komme til at vælge: Jeg er en god

cykelrytter, men jeg får altid skader;

jeg kan ændre min stil – og jeg vil ikke

nyde det så meget længere – faktisk

vil jeg aldrig komme til at nyde det så

meget som før…og ikke køre så stærkt

som tidligere. Men så er det op til den

enkelte selv at vælge, hvad han eller

hun vil gøre. ‘Somaesthetics’ foreskri-

ver ikke en fikseret rute, men giver en

frihed til at gøre noget på en anden

måde. De fleste mennesker er slet

ikke opmærksomme på hvilken fod,

de bruger mest og anvender som af-

sætfod – det véd de ikke, ej heller hvil-

ken fod de belaster mest. Og selvom

de ikke ved det, kan de jo godt fun-

gere; men de kan gøre mere med

denne viden.

Gøren før viden

– Hvilket forhold er der mellem den fi-

losofisk pragmatiske tradition, du ser

dig selv som en del af, og disse instru-

mentelle forslag?

Pragmatismen i James’ og Dewys

udgaver har også en instrumentel

side; men de understreger også ople-

velsen og tilfredsstillelsen. Et af må- >
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»Ideen om at filosofien er begrænset til
begrebslige studier er en forældet
opfattelse, selv om den stadigvæk
dominerer den akademiske verden.«
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lene er at forøge nydelsen. At reducere glæden ved

kroppen til, at du skal være en bedre og mere effek-

tiv robot, er forfejlet. I stedet handler det om glæden

ved at anvende sig selv som et instrument til for-

nøjelse, f.eks. når du trækker vejret. Det er en filoso-

fisk fejltagelse at se instrumentalitet som noget, der

er uforeneligt med vor finalitet. Når vi spiser, er ma-

den næring, som det at trække vejret er det. Det er

instrumentelt. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan

have glæde ved at spise, eller glæde ved at spise for

spisningens egen skyld. Det samme gælder for vor

kropslige praksis. Hvis vi lærer at bevæge os mere

harmonisk, med større elegance – så kan vi komme

til at nyde at gå, i stedet for blot at se på det at gå

som noget, der skal bringe os fra punkt A til B. Det er

vidunderligt at føle jorden under sine fødder og at

bemærke forskellen på at gå med og uden sko. 

Filosofien er jo også instrumentel i den forstand,

at den kan lede dig til visdom og måske til at blive et

bedre menneske; men den er også en glæde: filoso-

fien praktiseret som et mål i og for sig selv. Æstetik-

ken er meget vigtig, for den drejer sig om realiserin-

gen af dig selv som et centrum for nydelse og glæde. 

– Både verden og krop er gådefulde fænomener.

Bunder en del af glæden ved at være til ikke også i,

at vi ikke kan komme til at forstå alt, hvad der er

med bevidstheden? 

Vi vil aldrig opnå total transparens. Der foregår al-

tid processer, der sætter rammer for det, du fokuse-

rer på. Der er altid en baggrund for det, som be-

vidstheden kan bringe frem. Du kan aldrig opnå, og

du skal aldrig søge total transparens. Men mellem

det og intet at vide er der en stor forskel.     

- Fænomenologerne siger, at du er i stand til at

gøre meget, som du ikke ved, du kan. Deler du det

synspunkt?

Her rammer du også noget centralt for pragmatis-

men, der jo basalt set hævder, at gøren kommer før

viden – og at det at vide afhænger af gøren. Det ba-

serer ‘Somaesthetics’ sig på. Den refleksion, du op-

når, er resultat af en handlen, og den fører tilbage til

en anden handlen. Disse tanker anerkender praksis’

primære betydning. 

Redskaber må udvikles til at opnå erfaringer. Erfa-

ringer drejer sig om kohærens og refleksivitet og ikke

bare om følelser og fornemmelser, du gennemlever.

Måske kan en kritisk opmærksomhed få ubevidste

oplevelser gjort til bevidste erfaringer. Jeg har ingen

problemer med umiddelbarheden – men problemet

er blot, at den kan være fordrejet og fejlagtig. Så vi

har brug for refleksionerne. Filosofi skal ikke domi-

nere hvert minut af livet; du skal ikke reflektere hele

tiden. Men at filosofere kan du binde an med, hvis

du ønsker at reflektere over, hvad du gør. Det er en

mulighed for at forbedre din måde at tænke på. 

Væren og tænkning 

– Jeg ser to visioner for mig: Tænker du, at vor

væren og vor tænkning kan forsones – eller at de

tværtimod altid vil være på kollisionskurs med hin-

anden, og at de derfor aldrig kan forsones? 

Vi kan aldrig opnå at se væren og tænkning blive

forenet; men mere forståelse og mindre usammen-

hængenhed er det stadig værd at stræbe efter. Du vil

aldrig nå til total transparens.

– Betyder det, at vi på én gang må være kon-

struktive og dekonstruktive?

Sandheden om livet består i, at du må stræbe,

men også give slip. Denne form af dialektik er der

mange, der ikke forstår. Inden for kunsten kan man

sige, at du ikke kan blive en god maler, før du har til-

egnet dig særlige teknikker, men uden et personligt

udtryk bliver du bare en maskine. Ligesom inden for

kærlighed og venskab må du lære at give slip og

glemme dig selv. 

For at blive et geni i den nietzscheanske betydning

må du paradoksalt nok både være energisk og ska-

bende og i stand til give slip på dig selv på samme

tid. Du kan aldrig opnå total adækvans.

Inden for den tidslige dimension drejer det sig

om, at du altid findes i den nye tanke, og når du tæn-

ker det, fornyes tanken etc. Jeg tror ikke på total

transparens – men på at andre end genier både må

lære at arbejde hårdt og lære at give slip. y

Steen Nepper Larsen

Asterisk@dpu.dk

>

Richard Schusterman

Filosoffen Richard Shusterman er født i 1949. Uddan-

net i Jerusalem og Oxford. Professor i filosofi, Temple

University, Philadelphia, USA og Directeur de Pro-

gramme på Collège International de Philosophie,

Paris. Har været Fulbright-filosofi-professor i Berlin og

tilbragt et år hos en zen-mester i Japan. Taler engelsk,

tysk, fransk og hebraisk og har bl.a. skrevet ‘Analytic

Aesthetics’(1989), ‘Pragmatist Aesthetics’ (1992),

‘Sous L’interprétation’ (1994) og ‘Practicing Philos-

ophy’ (1997). Ved interviewets begyndelse siger han:

‘Ved siden af at være filosof, og Feldenkrais-praktiker,

var jeg i tre år soldat i den israelske hær, i den mili-

tære efterretningstjeneste fra 1973-76. Jeg har en kon-

kret sanselig erfaring og taler ikke ned til mennesker;

jeg vil ikke mystificere mit sprog. Det er filosoffens

etiske ansvar, at man taler klart og relativt befriet for

jargon’.

Vi vil aldrig opnå total transparens
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»Uddannelse skal gøre folk i stand til at forklare,
hvorfor de handler, som de gør. De skal med
andre ord kunne anvende teori i praksis.«

Teori er én ting…28
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En gruppe AMU-lærere var på et 10 dages pæda-

gogisk kursus. To måneder efter blev de spurgt om

deres udbytte af kurset. Lærerne svarede, at de ge-

nerelt havde været tilfredse med forløbet. Men sam-

tidig havde de svært ved at erindre, hvad de egentlig

havde lært på kurset. De fortalte, at de tydeligt hu-

skede læreren. Men fra undervisningen kunne de

kun huske nogle få konkrete øvelser – øvelser, som

AMU-lærerne uden videre kunne kopiere ind i deres

egen undervisning. 

Eksemplet om lærerne på efteruddannelseskur-

sus stammer fra professor Bjarne Wahlgren og ad-

junkt Vibe Aarkrogs nye bogudgivelse Teori i praksis.

Eksemplet illustrerer, hvad der sker, når det ikke lyk-

kes at knytte konkrete øvelser sammen med den

teoretiske viden, der ligger bag eksemplerne. Uden

en oversættelse af teorierne bliver udbyttet af un-

dervisningen reduceret til simple eksempler, der

overføres til praksis med et minimum af mellemlig-

gende refleksion.

Tendens i tiden

Lærebogen Teori i praksis er skrevet til pædagoger,

men henvender sig i realiteten til en bred vifte af un-

dervisere, studerende og medarbejdere, som be-

skæftiger sig med uddannelse, hvor der veksles mel-

lem teori og praksis. 

Ifølge Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog skal bo-

gen imødekomme behovet for bedre forståelse af

relationen mellem teori og praksis. Samtidig forven-

tes praktikerne på arbejdsmarkedet – for eksempel

pædagoger – at blive bedre til at reflektere over de-

res praksis.

»Den stigende teoretisering i uddannelserne og

behovet for at kunne reflektere teoretisk over sin

praksis er en meget udtalt tendens i tiden. En række

uddannelser, for eksempel pædagog- og sygeplejer-

skeuddannelserne, lægger stigende vægt på teori.

Og på arbejdsmarkedet forventer man, at medarbej-

derne er i stand til at reflektere kritisk over deres

egen praksis. De skal kunne systematisere deres er-

faringer og kombinere dem med teorier.

Med bogen vil vi gerne bidrage til, at samspillet

mellem teori og praksis bliver så godt som overho-

vedet muligt,« siger Bjarne Wahlgren.

Teorier bliver ofte opfattet som store komplekse

forklaringsmodeller. Det gælder for eksempel Freuds

psykoanalyse eller Piagets genetiske epistemologi –

blot for at nævne nogle. I andre sammenhænge sæt-

tes der næsten lighedstegn mellem teorier og (sko-

lebaseret eller boglig) viden. I Teori i praksis define-

res teorier eller teoretisk viden som noget, der

rummer hele spektret fra det abstrakte til helt kon-

kret viden. Fra Howard Gardners teori om syv intelli-

genser til en opskrift på lasagne.

»Abstrakte teorier er forståelsesrammer, der be-

skriver betingelserne for, hvorfor forskellige meka-

nismer eller sammenhænge finder sted. Men for os

har det været vigtigt at tænke teoretisk viden som

mere end teorier, man benytter sig af i akademiske

sammenhænge. Teorier kan også være retningslinier

eller viden, der sætter folk i stand til at handle bedre.

Handlingsanvisende teorier kan for eksempel være

teoretisk baseret viden om kundebetjening,« siger

Vibe Aarkrog.

Hun håber, at bogen kan inspirere til, at man på

for eksempel erhvervsuddannelserne reviderer sit

syn på forholdet mellem teori og praksis.

»På erhvervsuddannelser har man en tendens til

at tænke teorier som handlingsanvisende, og sjæld-

nere som forståelsesrammer. Det kunne være inter-

essant, hvis man blev opmærksom på, at teorier,

som ikke henviser direkte til en bestemt anvendelse,

også kan have en værdi i en erhvervsuddannelse,«

siger Vibe Aarkrog.

Oversættelsen

Uanset hvilken teori, man beskæftiger sig med,

kræver det ifølge Vibe Aarkrog og Bjarne Wahlgren et

oversættelsesarbejde at omsætte teori til praksis. Jo

mere abstrakt, teorien er, desto større er oversættel-

sesarbejdet. »Det er en væsentlig pointe, at der er et

oversættelsesarbejde – og at studerende eller kursi-

ster skal have hjælp til oversættelsen. Ellers opstår

paralleltænkning, hvor teorier og praksis lever sepa-

rate liv,« siger Bjarne Wahlgren.

Han siger, at det er centralt for tilegnelsen, at man

i undervisningen arbejder med at forbinde teorier

med konkrete eksempler. Oversættelsesarbejdet er

nødvendigt for at sikre transfer, det vil sige anven-

delse af tilegnet viden i nye sammenhænge.

»Nogle undervisere tror, at menneskets hjerne er

indrettet som en slags harddisk, hvor man lagrer teo-

rierne og trækker dem frem igen, når man senere får

brug for dem i praksis. Men det er der ikke meget

hukommelsesforskning, der tyder på. Tværtimod er

det vigtigt allerede under tilegnelsen af teorierne at

stille sig selv spørgsmålet: »Hvad betyder det i prak-

sis?« Oversættelsesarbejdet skal med andre ord

være en del af tilegnelsen,« fortæller Bjarne Wahl-

gren.

Men det hjælper også på hukommelsen, at man i

praksis bliver tvunget til at genkalde sig, hvad man

Alle danske uddannelser veksler mere eller mindre mellem teori og praksis. Ifølge en række undersøgelser

kan det imidlertid være svært at få teori og praksis til at spille sammen. Ny bog handler om at kunne

omsætte teoretisk viden til praksis – og hvordan man reflekterer teoretisk over sin praksis.

»Teoretisk viden er mere end teorier, man
benytter sig af på højere læreanstalter.
Teorier kan også være retningslinier eller
viden, der sætter folk i stand til at handle
bedre.«

>
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egentlig lærte i undervisningen. Det viser en under-

søgelse, Vibe Aarkrog og Bjarne Wahlgren lavede i

1990.

»Vi lavede et eksperiment, hvor en gruppe AMU-

lærere efter et efteruddannelseskursus skulle skrive

en dagbog om, hvad de havde brugt fra kurset. Dag-

bogen betød, at deltagerne genkaldte sig kurset og

blev fastholdt i en læreproces, hvor der skulle arbej-

des med anvendelse af den teoretiske viden,« siger

Vibe Aarkrog. Eksemplet viser, at systematisk fast-

holdelse af et krav om ’anvendelse’ øger indlærin-

gen og graden af kobling mellem teori og praksis.

Identitet og kunnen

Teorier i praksis henviser til undersøgelser, der do-

kumenter, at elever, kursister og studerendes ud-

bytte af teoretisk undervisning ofte er begrænset. For

eksempel viser undersøgelser, at efteruddannelse

kun afsætter et beskedent aftryk i lærernes praksis.

Faktisk er det ikke evnen til at reflektere over sam-

spillet mellem teori og praksis, men udviklingen af

en sprogkode og faglig identitet, der er det største

udbytte ved mange uddannelsesforløb.

»Det er fint at blive præsenteret for teorier, der er

med til at etablere en sprogkode og et fagligt fælles-

skab. Men det er ikke godt nok, at for eksempel

lærere og pædagoger, som skal forklare, hvorfor de

handler, som de gør, alene giver en praksisbundet

forklaring. På sigt er en praksisbundet begrundelse

ikke tilstrækkelig. Hvis man giver folk en teoretisk

uddannelse, er det jo fordi, deres begrundelser skal

kunne relateres til teori og systematisk viden,« siger

Bjarne Wahlgren.

Selv om uddannelser i sig selv præger den profes-

sionelles praksis, skal teoretisk uddannede fagper-

soner ifølge Bjarne Wahlgren også kunne gøre rede

for, hvorfor de handler, som de gør.

»At uddanne folk til at gøre ting, som de ikke kan

begrunde, er af flere grunde ikke tilfredsstillende. Vi

uddanner vel fagpersoner, fordi vi ønsker, at de skal

kunne være bevidste om, hvad de gør. Det er selv-

følgelig udmærket, at en uddannelse gør folk bedre

i deres praksis, men hvis de ikke er i stand til at for-

klare, hvorfor de er blevet bedre, kan de heller ikke

blive endnu bedre. Fortsat læring forudsætter reflek-

sion, begrebsliggørelse og bevidst viden. Vi uddan-

ner ikke robotter, men folk, der kan reflektere og

tænke med, og det forudsætter, at man er i stand til

at anvende teori i praksis« siger han. y

Teori i praksis udkommer i midten af september 

på Hans Reitzels Forlag.

Jakob Albrecht

Jaal@dpu.dk

»Hvis man giver folk en teoretisk uddan-
nelse, er det fordi deres begrundelser
skal kunne relateres til teori og systema-
tisk viden.«

»Allerede under tilegnelsen af teorierne
skal man stille sig selv spørgsmålet: Hvad
betyder det i praksis?«

Vibe Aakrog

adjunkt ved Institut for pædagogisk sociologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Bjarne Wahlgren

professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet

>

Teori er én ting…



313131

B
Ø

G
E

R

Nye bøger modtaget på redaktionen

Pædagogikkens filosofi – tanker om 

menneskets frembringelse

Anne-Marie Eggert Olsen (red.)

Hvad er og skal mennesket være? Hvad er muligt, og med hvilken

ret kan man gribe pædagogisk ind? Antologien spænder fra oldti-

dens paideia til nutidens børnerettighedskonvention i sin under-

søgelse af disse spørgsmål.

Roskilde Universitetsforlag

Historien om VUC – fra teknisk forberedelse 

til livslang læring

Erling Klinkby

En beretning om VUCs udvikling fra slutningen af 50’erne til i dag

med fokus på uddannelsespolitikken.

Roskilde Universitetsforlag

Praktik i læreruddannelsen

Ole Gade (red.)

Artikelsamling om faget Praktik. På baggrund af undersøgelser af

seminariekulturen og professionskvalificeringen i praksis, bliver

der skitseret en nytænkning af praktikskolens funktion.

Forlaget Unge Pædagoger

Pædagogisk antropologi – refleksioner over 

feltbaseret viden

Ulla Ambrosius Madsen (red.)

Bogen giver en introduktion til det i dansk sammenhæng relativt

nye forskningsområde pædagogisk antropologi. Både teoretiske

og metodiske problemstillinger bliver behandlet.

Hans Reitzels Forlag

Intern evaluering af undervisningen

Michael Andersen

Den første systematiske introduktion på dette område. Bogen

gennemgår en bred vifte af redskaber, som elever, lærere og

ledere kan bruge til intern evaluering af undervisning i skolen. 

Gyldendal

Kroppen husker. Om krop og psyke 

i traumebehandling.

Babette Rothschild

Bogen viser, hvordan kroppen er en vigtig ressource i traume-

behandling. Første del beskriver, hvordan kroppen ‘indspiller’

traumatiske oplevelser, og anden del gennemgår forskellige

behandlingsstrategier.

Klim

Hvad i alverbum?

Susanne Frimer og Lisbeth Frølund

Et genoptræningsmateriale til afasiramte med verbumproblemer. I

materialet arbejder man på enkeltordsniveau med produktion og

forståelse af verber. Cd-rom medfølger.

Special-pædagogisk forlag

Sociale forhold – en indføring i det sociologiske liv

Charles Lemert

En generel introduktion til sociologiens grundbegreber, hovedper-

soner, skoledannelser og udviklingsbaner. Bogen gennemgår en

række klassiske kerneproblematikker og samfundets udviklings- og

forandringsprocesser.

Systime Academic

Fællesskaber – en antologi om community psykologi

Peter Berliner (red.)

Antologien samler et bredt spektrum af teoretiske positioner,

emner og arbejdsopgaver, der viser community psykologiens

mangfoldighed.

Frydenlund
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