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KLIENTGØRELSE
Hvad sker der med
bevægelsesfriheden, 
når institutioner skaber 
klienter?



Om almueskolen fra 1814 ved vi, at formålet var ‘at danne dem

(de unge) til gode og retskafne mennesker, i overensstemmelse

med den evangelisk-christelige lære; samt bringe dem de kund-

skaber og færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige

borgere i staten’. Kigger vi på folkeskolelovens formålsparagraf står

der, ”at folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at

fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejds-

metoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs al-

sidige personlige udvikling”. Og videre står der, at ‘skolens under-

visning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd

og demokrat’. 

I almueskolens tid blev der talt om nyttige borgere - ikke om den

enkelte elev. Der blev talt om religion – ikke om åndsfrihed, lige-

værd og demokrati. Den vesterlandske civilisations kristne dyder

om 'tro, håb og kærlighed' er således i dag erstattet af en kultur-

specifik udgave, hvor den enkelte elev er gjort guddommelig på

linje med andre lige så gudsbenådede elever. Kort sagt: Samfun-

det og skolen tjener den enkelte, ikke omvendt. Det gør en verden

til forskel. På måden der forkyndes på – og på måden det er ble-

vet (u)muligt at holde skole på. For tiden møder vi en længsel mod

'de gode gamle' dages autoritative forkyndelse. Længsel mod tider,

hvor underordnede elever tålmodigt, stillesiddende og tavse mod-

tog undervisning fra en katederophøjet lærer. Hvorfor? Jo, fordi vi

for tiden hører beretninger fra lærere, der føler sig på herrens - for-

ældre og elevers – mark i forhold til urolige, ulydige og selvoptag-

ede elever. Hvad gør vi ved det? Moraliserer på fællesskabets

vegne – igen! 

I det 20. århundrede holdt man op med at betragte skolen som

udtryk for fællesskabets moralske krav til folket. Det hang sammen

med, at etikkens stemme forstummede, og psykologien tendenti-

elt blev enerådende inden for pædagogikken. Frem til det 20.

århundrede var den klassiske arbejdsdeling, at psykologien angav

midlerne, mens etikken angav fællesskabets mål. Gennem psyko-

logien blev pædagogikken til videnskab, men samtidig blev de

pædagogiske problematikker individualiserede og isolerede.

Pædagogikken blev til holdningsløs teknik. Derved gik den hel-

Fri os for de frisattes friheder

hedsforståelse tabt, der har været garanteret af etikken og 'det

godes problematik' siden antikken. Gennem etikken foreskrev

pædagogikken således tidligere regler for, hvordan en elev opfører

sig og udviser en socialt acceptabel adfærd. I dag har forkyndelsen

af, at den enkelte skal være lydig mod sin lyst sejret. Det giver pro-

blemer, ja, en disciplinkrise, som tidligere blev forherliget – ikke

mindst af socialistiske skolefolk, der i 1970'erne skrev om den

skjulte læreplan. Om at eleverne skulle sidde stille til forberedte

timer og forløb, om at de skulle underordne sig en lærer osv. Syns-

punktet var, at denne del af læreplanen blev skjult af fine formåls-

formuleringer som for eksempel åndsfrihed, demokrati og lige-

værd, der blot blev anset for ideologisk røgslør. Sløret var imidlertid

så effektivt, at det gik bag om ryggen på os, at skolegangen hand-

lede om at reproducere nyttige og føjelige borgere i et kapitalistisk

samfund. 

Når der så opstod ansatser til en disciplinkrise med frække og

ulydige elever, anså socialisterne det for en mulighed for frigørelse

fra illegitime samfundsmæssige krav. Sagt på anden vis: Ved at

lægge en bestemt totalitetsforståelse for had, kom disse skolefolk

indirekte til at bidrage til at gøre statens og fællesskabets krav ille-

gitime. Mon ikke det gik bag om ryggen på dem? Lige som det gik

bag om ryggen på kulturradikale og liberale skolefolk, at deres for-

målsformuleringer om den enkelte elevs udvikling kunne skabe de 

disciplinproblemer, vi står over for i dag.  

Ja, alle de ideologiske skåltaler om pædagogikkens frigørende

eller frisættende karakter har til mange skolefolks overraskelse haft

reale og skuffende effekter. Den nuværende disciplinkrise bliver

således fulgt af magthavernes skuffelse over, at de frisatte elever

reelt benytter sig af – og tager – deres friheder. 

En ideologisk tale er en tale, der taler sandt om noget andet, end

den taler om: Det er nu åbenbart, at vi har en formålsformulering,

der taler sandt om virkeligheden, mens vi har gået rundt og troet,

at det blot var skåltalernes røgslør. Så ikke alene er der forskel på

almueskolen og folkeskolens formålsformuleringer. De gør også en

forskel i praksis. Det er moralen. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Ét folk, én skole, 93 sprog

Hvordan indretter man et skolesystem i

et land med 93 forskellige sprog? I Nepal

bliver der undervist på ét sprog, nemlig

nepalesisk, men omkostningerne er høje

for de elever, som ikke har sproget som

modersmål, viser en ny ph.d.-afhandling

fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Her er mit liv

Private hjemmesider er en paradoksal hy-

brid mellem noget offentligt og privat,

globalt og lokalt, nyskabende og velkendt.

Tyske Susanne Regener, nytiltrådt gæste-

professor i visuel kultur ved Danmarks

Pædagogiske Universitet, har forsket i

private hjemmesider.

Empowerment som frihedsgode

Forholdet mellem leder og medarbejder

bliver stadig mere personligt og følelses-

mæssigt involverende. Men kan man

lede en virksomhed med følelser? Aste-

risk har talt med sociolog Poul Poder, for-

fatter til ph.d.-afhandlingen ”Magtens fø-

lelser og følelsernes magt: At håndtere

følelser under organisationsforandring”.

Alt det private

På revalideringscentre foregår en inderlig-

gørelse og psykologisering af klienternes

sociale problemer. I stedet for en fysisk

arbejdsprøvning presses klienterne til at

erkende psykologiske kriser. Asterisk har

interviewet sociologen Nanna Mik-Meyer.

En hektisk ligegyldighed

Det sociale arbejde har ændret karakter.

Omsorg og tilstedeværelse er blevet

presset af 'management-bølgen', siger

lektor Jesper Holst fra Institut for pæda-

gogisk psykologi ved DPU. Han har svært

ved at se formålet med, at medarbej-

derne skal dokumentere alting. 

Stedfortrædende instans

Hvad er bedst familiepleje eller institu-

tion? På baggrund af enkelttilfælde sker

der en løbende lidenskabelig dæmonise-

ring eller heroisering af socialpædagogi-

ske foranstaltninger. Lektor Niels Ro-

sendal Jensen fra forskningsenheden i

socialpædagogik ved Danmarks Pædago-

giske Universitet efterlyser en mere for-

domsfri nøgternhed.

Om respekten

Respekten skal gøres respektabel igen, si-

ger rektor ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, Lars-Henrik Schmidt, der er

aktuel med ny bog med titlen 'Om re-

spekten'. Ifølge Lars-Henrik Schmidt er

forargelse og evnen til at beundre blandt

de pædagogiske redskaber, der skal ta-

ges i brug.
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På morgenmødet på

revalideringscenteret

spiller latter en vigtig

rolle, når personalet

prøver at finde ind til 

klienternes ‘inderste 

kerne’. Latteren skal løse

op og skabe fortrolighed.

Klienter, der ikke kan se

meningen med opholdet,

får et bedre forhold til

personalet, hvis de

prøver at grine med.
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På revalideringscentre foregår en inderliggørelse og psykologisering af klienternes sociale problemer. I stedet for en fysisk ar-

bejdsprøvning presses klienterne til at erkende psykologiske kriser. Asterisk har interviewet sociologen Nanna Mik-Meyer.

Alt det private 55
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Poul var rasende. Den tidligere værkfører med

mange års arbejdserfaring havde udviklet allergi, mi-

stet jobbet og var sendt på revalideringscenter for at

blive arbejdsprøvet. På centeret skulle man under-

søge, om Poul kunne vende tilbage til en fuldtidsstil-

ling, fleksjob eller skulle indstilles til førtidspension.

De seneste par måneder var han kommet tæt på

personalet, og han havde blandt andet fortalt om sin

kone, der også var syg. Han syntes personalet vir-

kede venlige og interesserede. Der var en god stem-

ning og meget latter på centeret.

Men nu var han stiktosset, fordi han var blevet

præsenteret for de iagttagelser, personalet havde

samlet i en skriftlig redegørelse. Papiret var en lang,

meget personlig beskrivelse af Poul som værende i

en slags psykologisk krisesituation. 

Poul vidste godt, at han havde problemer. Men

det skyldtes de ydre betingelser – han og konen var

syge, han havde mistet sit job, og han var ikke sikker

på at få et nyt.

Poul overstregede alle de personlige beskrivelser i

papiret med gul tusch. Snart havde han streget det

hele ud. Han gik til sin projektleder for at spørge,

hvad meningen med de personlige beskrivelser var.

Projektlederen virkede helt rolig. Magtforholdet var

ulige. Projektlederen sagde, at hun da var ked af, at

Poul ikke brød sig om fremstillingen. Men nu var den

altså skrevet, og det var ikke til at ændre på. 

Poul fik at vide, at han under ‘kursistens kommen-

tarer’ med håndskrift kunne tilføje sin egen udlæg-

ning til sidst i papiret. 

Poul skrev: »Jeg vil gerne have slettet alt det pri-

vate om min situation«.

Dømt til personlig udvikling

Nanna Mik-Meyer befandt sig på revalideringscente-

ret under forløbet, fordi hun som ph.d.-studerende

fra Københavns Universitet undersøgte fænomenet

klientgørelse. I projektet besøgte hun to revalide-

ringscentre i sammenlagt fem måneder. Ph.d.'en re-

sulterede i bogen 'Dømt til personlig udvikling', der >

udkom i 2004 ved Hans Reitzels Forlag. I dag er

Nanna Mik-Meyer ansat som forsker ved Socialforsk-

ningsinstituttet (SFI).

Om episoden siger hun:

»Det var mødet med Poul, der for alvor sporede

mig ind på, at selv om revalideringscentrene har en

kultur, hvor man opfordrer klienterne til at hygge sig

og fortælle personlige ting om sig selv, falder ham-

meren på et tidspunkt. De skriftlige dokumenter

med personalets konklusioner kan få alvorlige kon-

sekvenser, som klienterne slet ikke er opmærk-

somme på. Poul var godt klar over, at når dokumen-

tet var skrevet, ville det få sig eget liv. Det ville ende

hos en sagsbehandler i kommunen, som kunne

læse beskrivelsen af en mand i personlig krise. Og

hans egne kommentarer ville blive læst som en be-

kræftelse af rapportens konklusion, fordi kommen-

tarerne var skrevet i affekt,« forklarer Nanna Mik-

Meyer.

Det ydre eller det indre 

Ifølge Nanna Mik-Meyer er et af de grundlæggende

problemer med revalideringscentre, at klienterne

har en meget diffus forestilling om, hvad de egentlig

bliver vurderet på. Den typiske klient er en ufaglært

person, som efter 10-20 år på arbejdsmarkedet har

fået en arbejdsskade og mistet jobbet. Når kommu-

nen henviser klienterne til revalideringscenteret, tror

klienterne, at centerets personale først og fremmest

skal måle, hvor meget de kan klare fysisk. 

På centeret går det imidlertid hurtigt op for dem,

at den fysiske arbejdsprøvning spiller en uendelig

lille rolle. For personalet handler det om at finde ind

til og løse op for den personlige krise, som arbejds-

skaden har udløst.

»Når klienterne begynder på centeret er de typisk

glade og interesserede. De håber, at opholdet bety-

der, at de får en afklaring af deres situation. Men ef-

terhånden begynder de at undre sig over aktivite-

terne på centeret,« siger hun.

Hver morgen er der for eksempel en halv times

uformel morgensamling, hvor det er meningen, at

klienter og personale skal sludre om løst og fast og

helst grine, det gør personalet i hvert fald. Gruppeak-

tiviteterne på centeret minder om terapeutiske for-

løb, hvor klienterne skal udvikle deres sociale sider,

og på værkstederne bliver klienterne sat til at lave fri-

tidshjemsagtige aktiviteter som at sy en hagesmæk,

lave mad eller lave kabale på centerets computer.

De flytbare og de fastlåste

For personalet på centrene ser virkeligheden helt an-

derledes og meningsfuld ud. Centeret er indrettet og

bemandet ud fra forestillingen om, at klienterne

først og fremmest har nogle psykiske problemer, der

skal løses op for. Det er ønsket om at nå ind til disse

bagvedliggende problemer, der får personalet til at

interessere sig så meget for klienternes personlige

situation. 

Det forklarer blandt andet, hvorfor alle centre i

landet er bemandet med psykologer, mens læger for

eksempel kun har en perifer tilknytning. 

»Formelt set drejer arbejdet sig om at ‘arbejds-

prøve’ og afklare en klients situation. I praksis er det

dog først og fremmest den personlige udvikling, per-

sonalet søger at understøtte. Det er i den forbindelse,

at betegnelserne ‘flytbar’ eller ‘fastlåst’ om klienterne

bliver meningsfulde,« forklarer Nanna Mik-Meyer.

»Flytbare personer er kendetegnet ved at være

samarbejdsvillige. De kan og vil gerne gennemgå en

personlig udvikling og dermed bearbejde den psy-

kologiske krise, som deres situation ifølge persona-

Skriftlige dokumenter med persona-
lets konklusioner kan få alvorlige
konsekvenser, som klienterne slet
ikke er opmærksomme på.

På centeret ønsker personalet at 
finde klienternes ‘inderste kerne’
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let er præget af. De fastlåste klienter har en psykolo-

gisk modstand og vil derfor ikke – selv om de ifølge

personalet godt kan. De fastlåste ‘spiller ikke med’

og betvivler måske meningen med centeret og per-

sonalets faglighed,« siger Nanna Mik-Meyer.

Hun fortæller, at hun på de to centre ikke mødte

nogen klienter, der fik noget ud af at udfordre perso-

nalets opfattelse af formålet med deres ophold.

»Disse klienters ophold blev forlænget, fordi perso-

nalet vurderede, at klienterne ‘stod i stampe’. Klien-

ternes kritik af centrenes arbejdstilrettelæggelse blev

taget til indtægt for, at de vitterlig var i en vanskelig

situation,« siger Nanna Mik-Meyer. 

Ud over kategorierne ‘fastlåst’ og ‘flytbar’ opererer

hun med kategorien ‘ægte syg’. Det vil sige menne-

sker, som er oplagte at indstille til pension, en vur-

dering, som klient og personale er enige om.

Den kompetente klient

På spørgsmålet om, hvad det kræver for at kunne

begå sig som ‘kompetent klient’ i en social institu-

tion, siger Nanna Mik-Meyer, at klienter, der vil have

maksimal indflydelse på deres egen situation, sam-

arbejder, er venlige, viser interesse og forståelse.

»Så længe man er kritisk over for forholdene, lige

så længe vil ens situation forblive uforløst. Hvis kli-

enten derimod viser interesse og forståelse for arbej-

dets tilrettelæggelse, vil de typisk have bedre chan-

cer for at få en beskrivelse af sig selv, som modsvarer

deres egen oplevelse. I den forbindelse er det under-

ordnet, om klienten ønsker pension eller fleks-job.

Det væsentlige er, at han eller hun samarbejder«, si-

ger Nanna Mik-Meyer.

Set med personalets optik opleves en klients for-

løb gennem revalideringscentret som en grundlæg-

gende meningsfyldt proces, forklarer Nanna Mik-

Meyer.

»Klienternes første modstand afløses typisk af

samarbejdsvilje, når klienten har fundet ud af, at det

kun er ved at samarbejde, at man bliver taget alvor-

ligt. Herved fanges personalet også i en ond cirkel –

klienternes ‘positive’ udvikling bekræfter dem i, at

arbejdet er meningsfuldt«.

Købt eller ej

Nanna Mik-Meyer fortæller, at hun ikke har forsøgt at

tage stilling til, om klienterne har smerter eller ej. El-

ler om de taler sandt eller ej, når de ønsker at ophol-

det skal resultere i en bestemt konklusion.

»Jeg konstaterer blot, om klienternes beskrivelse

bliver købt af personalet eller ej. Om fremstillingen er

korrekt eller ej, forsøger jeg at holde ude af analy-

serne.«

De fleste klienter på de to revalideringscentre øn-

sker som udgangspunkt at vende tilbage til arbejds-

markedet, når de begynder på centeret. Men efter-

hånden går det op for dem, at fleksjob ikke hænger

på træerne, og det får dem til at overveje, om det er

mere sikkert og trygt at få en pension. Samtidig ænd-

res deres beskrivelse af sig selv til, at de fokuserer

mere på andre ting. For eksempel de ting, der holder

dem tilbage, frem for de mange ting, de trods alt

kan. 

»Min pointe er, at man i det sociale arbejde skal

gøre op med den essensialistiske opfattelse af iden-

titet. Det vil sige forestillingen om, at der inde i alle

mennesker er en kerne, som er stabil over lang tid. I

realiteten organiserer vi vores forståelse af os selv af-

hængig af den situation, vi befinder os i. Det betyder

ikke, at den ene selvopfattelse er forkert og den

anden rigtig. På centeret ønsker personalet at finde

klienternes ‘inderste kerne’. Men det er en helt fejl-

placeret øvelse ud fra et mere dynamisk identitets-

begreb. Omgivelserne – for eksempel opholdet som

klient på centeret – er i høj grad med til at forme

klienternes fortællinger. Derfor skal man være op-

mærksomme på omgivelserne,« siger Nanna Mik-

Meyer.

Inderliggørelse

Nanna Mik-Meyer siger, at når revalideringscentrene

i dag ser ud, som de gør, handler det blandt andet

om, at centrene med massearbejdsløsheden i

1980erne og 1990erne ikke havde det som et reali-

stisk mål at levere arbejdskraft til arbejdsmarkedet. I

mange år var det således nok, at man understøttede

en personlig udvikling af klienterne. Man udviklede

en række gruppedynamiske metoder til at arbejde

med ledige, præcis som udviklingen i en række an-

dre sociale foranstaltninger. 

Denne udvikling kan betragtes som en inderlig-

gørelse af sociale problemer, hvilket Nanna Mik-Me-

yer anskuer som en generel tendens i perioder med

stigende eller høj arbejdsløshed. 

»Når det er svært eller umuligt at løse den sociale

problemstilling, fokuserer man i stedet på den ar-

bejdsløses personlige situation«, forklarer hun.

Denne tese bekræftes af de mange henvendelser

fra medarbejdere fra andre områder i den sociale

sektor, for eksempel daghøjskoler, institutioner for

psykisk syge eller handelsskoler, der beskæftiger sig

med integration.

»De siger alle sammen det samme – at de kan

genkende beskrivelsen af, at sociale problemer

næsten per automatik transformeres til en psykolo-

gisk problemstilling. Når man som medarbejder har

vanskeligt ved at finde et arbejde til en nedslidt ufag-

lært kvinde i slutningen af 40'erne, retter medarbej-

deren fokus på kvindens personlige situation. Og i

forhold til dette fokus er der jo rigeligt at tage fat på.

Kvinden ankommer med en journal, der netop er ka-

rakteriseret ved at være en ophobning af alle de pro-

blemer, hun har haft,« fortæller Nanna Mik-Meyer. 

Hun siger, at man altid kan finde en personlig pro-

blemstilling at arbejde med, når man har med andre

mennesker at gøre.

>

Alt det private

Når det er svært at løse den sociale pro-
blemstilling, fokuserer man i stedet på
den arbejdsløses personlige situation.

Så længe man er kritisk over for 
forholdene, lige så længe vil ens 
situation forblive uforløst.
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»Det gælder for os alle sammen. En er netop ble-

vet skilt, en har mistet jobbet, en ser ikke sine børn,

en har taget lykkepiller i en årrække. Vi mennesker

har problemer i alverdens afskygninger, men det be-

tyder ikke, at vi altid ønsker, at professionelle skal

hjælpe os med at bearbejde dem. Det samme frie

valg bør gælde for ledige. Jeg synes, det er ulykkeligt,

at sociale problemer automatisk oversættes til en

personlig problemstilling, fordi det kan have store

omkostninger for den person, det drejer sig om«. y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Revalideringsarbejde har oprindeligt
rødder i private invalideorganisationer.
Organisationerne påtog sig opgaven at
uddanne, optræne og behandle perso-
ner med handicap i en blandet lægelig,
social og uddannelsesmæssig indsats.
Blindeinstituttet i København stod for
eksempel for uddannelse inden for sko-
mageri, børstebinderi, vævning og strik-
ning – og siden fag som telefonist og
kontoruddannelse. Optræning og ud-
dannelse afspejlede med andre ord
behov på datidens arbejdsmarked.
Med revalideringsloven i 1960 overtog
det offentlige en del af opgaverne. Det
førte til to slags institutioner.
Optræningsvirksomhederne skulle til-
stræbe at ligne arbejdsmarkedet med
for eksempel værksteder og gartneri.
Målet med indsatsen var at give klien-
terne en uddannelse, så de kunne blive
en del af arbejdsstyrken. 
På revalideringsklinikkerne skulle
blandt andre læger lave arbejdsprøv-
ning og optræning med særligt fokus på
den fysiske behandling og optræning.
Det kunne for eksempel være at måle

muskelkraft og lungekapacitet, men
også evnerne til at begå sig sammen
med arbejdskammerater og ledere.
I 1970erne og 1980erne begyndte insti-
tutionerne at fokusere mere på klienter-
nes psykologiske og sociale situation.
Den høje arbejdsløshed på arbejdsmar-
kedet betød, at det blev sværere at finde
realistiske alternativer til pension.
Man begyndte at tale om, at klienterne
psykisk set var langt væk fra arbejds-
markedet. Centrene begyndte at ar-
bejde med gruppedynamik og fokusere
på kreativitet og personlig udvikling. In-
tentionen var at få fastlåste klienter til
at indse, at de rummede ressourcer,
som de ikke vidste, de var i besiddelse
af. Et ophold på en revalideringsinstitu-
tion handlede med andre ord om en
personlig forandringsproces, hvor en in-
dre positiv kerne af drømme, ønsker og
interesser skulle forløses.
De fysiske omgivelser – værkstederne –
blev kulisser, der dannede ramme om
observationer af klienternes psyko-
sociale udvikling.

Revalideringens historie

Nanna Mik-Meyer

er forsker ved Socialforskningsinstituttet. Hun færdig-

gjorde i 2004 sin ph.d. ved Sociologisk Institut,

Københavns Universitet om klientgørelse på revalide-

ringscentre. Hun har været tilknyttet en række forsk-

nings- og udviklingsprojekter inden for aktivering og

revalidering.

Nanna Mik-Meyer er forfatter til bogen 'Dømt til per-

sonlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering', Hans

Reitzels Forlag 2004. 

Har bidraget til Tidsskriftet Psyke & Logos' nummer

'Dømt til autonomi' med artiklen 'Personlig udvikling

– en frigørende proces eller social kontrol i danske

revalideringscentre' i 2004. 

Hun er desuden medredaktør af 'At skabe en klient',

som udkom ved Hans Reitzels Forlag i 2003.
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»Se her.«

Jesper Holst lader en bunke sammenklipsede pa-

pirer dumpe ned på bordet. På den forreste side står

der med store bogstaver: »Samarbejdsplan mellem

borgere, kommuner og involverede bo- og beskæfti-

gelsestilbud.« 

Bag den svære overskrift gemmer der sig i alt 23

sider. Hver eneste side indeholder små kasser, der

skal udfyldes. Når en ny beboer flytter ind på et bo-

og beskæftigelsestilbud, skal samtlige sider udfyldes.

Alt fra den handicappede persons medicin over

'sociale historie' til 'langsigtede mål'.

Jesper Holst siger det ikke direkte. Men hans hold-

ning er ikke til at tage fejl af: Den slags har taget

overhånd. Han mener ganske enkelt, at socialpæda-

goger og andre social-arbejdere i Danmark bruger

for meget tid på papirarbejde. 

Eller som han selv formulerer det:

»Der skal laves handleplaner. Der skal være hand-

leplansmøder. Indledende aftaler. Udviklingsplaner.

Årsrapporter. Opfølgende møder. Fokuspunkter,

som man skal beskrive og indberette. Ved siden af

alt det laver man projekter, som også skal dokumen-

teres og følges op på.«

Han kalder det for managementisering af det so-

ciale arbejde og siger på slet skjult vestjysk:

»Jeg vil nok mene, at man bør overveje at luge

slemt ud. Både i antallet af projekter og i mængden

af dokumentationsarbejde.«

Jesper Holst er lektor ved Institut for pædagogisk

psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Han har i en årrække lavet projekter inden for soci-

alt arbejde og er forfatter og medforfatter til flere

bøger om emnet. Siden 1994 har han imidlertid haft

en pause fra området. Han har brugt det meste af sin

tid i Rumænien, Mongoliet og Nepal på udviklings-

projekter. 

Da han vendte tilbage til Danmark i 2003, vendte

han samtidig tilbage til sit gamle forskningsfelt på

sociale institutioner og bo-miljøer.  

Og der var sket noget.

»Mest af alt, hvad angår stemning og måden at ar-

bejde på. Omdrejningspunktet i samtalerne mellem

pædagogerne havde ændret sig. Fra at handle om

omsorg og pædagogik, drejer det sig i dag mere om

organisationsudvikling og projektstyring. Jeg vil ikke

sige, at jeg var chokeret. Men det var en overraskelse

for mig at opleve det.«

Brugerne som projekter 

Jesper Holst er i dag involveret i et større projekt i syv

bomiljøer for handicappede uden verbalt sprog eller

'personer med funktionsnedsættelse', som han selv

foretrækker at kalde det. Formålet er at forbedre

kommunikationen med personer med handicap, så

de får større indflydelse på deres eget liv. Det er

blandt andet gennem dette feltarbejde, at han har sit

billede af, hvordan management-forståelser er ble-

vet en del af dagligdagen i bomiljøerne.  

Men kritikken skal på ingen måde forstås som et

angreb på pædagoger og andre ansatte. Mere som

en kritik af en generel samfundsudvikling.

»Man decentraliserer ansvar. Men så forlanger

myndighederne samtidig, at institutionerne kan stå

til ansvar og dokumentere, hvad de gør. I det øjeblik

myndighederne delegerer ansvar ud, så flyttes ma-

nagement-laget også tættere på brugerne.«

Han mener, at der er tale om en langsom bølge.

Den begyndte at rulle midt i 80'erne i kølvandet på

de store velfærdsdiskussioner. 

Tankerne om at flytte ansvaret så tæt på brugerne

som muligt og give de svage grupper i samfundet så

stor indflydelse på deres eget liv som muligt blev

først rigtig udmøntet ved serviceloven i 1998. Der-

med holdt begreber som handleplaner og doku-

mentation deres endelige indtog. 

»I bomiljøernes personalerum står der i dag ofte

fem-seks computere. Her kan medarbejderne  sidde

og lave deres dokumentationsarbejde. Der er virke-

lig sket en forandring. Og det gør pædagogerne selv

opmærksom på.«

Serviceloven blev evalueret i 2002. Resultatet var

i det store hele positivt. De svage danskere havde

fået mere indflydelse på eget liv, lød konklusionen.

Men der var dog undtagelser. Blandt andet for han-

dicappede personer uden noget sprog. Her kneb

det. Pædagogerne talte hen over hovedet på folk, og

personer med handicap blev slet ikke inddraget. 

Det blev den direkte årsag til, at Jesper Holst i

samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS i dag

prøver at finde ud af, hvordan man kan sikre, at disse

mennesker får større medindflydelse.

Men selv om implementeringen af serviceloven

overordnet set har fået gode anmeldelser, så mener

Jesper Holst, at 'styringsmekanismerne', som han

kalder dem, har taget overhånd.

»Alle de her samarbejdsaftaler og handleplaner er

8

Det sociale arbejde har ændret karakter. Omsorg og tilstedeværelse er blevet presset af 'management-bølgen', siger 

lektor Jesper Holst fra Institut for pædagogisk psykologi ved DPU. Han har svært ved at se formålet med, at medarbejderne

skal dokumentere alting. Brugerne bliver til tekst, og socialpædagogerne har mindre tid til hver bruger. 

>

Man bør overveje at luge ud i
antallet af projekter og i mængden
af dokumentationsarbejde.

I bomiljøernes personalerum står der i
dag ofte fem-seks computere, hvor med-
arbejderne kan sidde og lave deres do-
kumentationsarbejde.
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Kravet om planlægning og dokumentation har taget overhånd i ind-

satsen over for personer med handicap.I stedet for at pleje de nære

relationer, må personalet bruge tid foran computeren på at beskrive

og indberette handleplaner, udviklingsplaner og årsrapporter.
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jo i virkeligheden slags kontrakter mellem borgeren

og systemet. I dag satser man på, at borgeren inden

for de rammer, som aftales med systemet, skal tage

ansvar for eget liv. Styre sig selv.«  

»Ved siden af dette er der tendenser til, at den en-

kelte bruger bliver et projekt i stedet for et medmen-

neske. Brugerne bliver projektliggjort.«

Jesper Holst rejser sig og søger ud mod en af

væggene, der er dækket af bøger, ringbind og tids-

skriftsholdere. Han hiver en rød tidsskriftholder ud

og lægger to nye papirer på det lille mødebord. 

Noget skurrer

Det er et program for et seminar, hvor pædagoger fra

forskellige bo-miljøer udveksler erfaringer. Eller ret-

tere: Projekter.

Jesper Holst sætter sin finger et sted i program-

met. Der står:

Helle, 28 år. ‘Brug af ur’. Og derefter navnet på

'projektlederen'. 

»Projekt Helle,« siger Jesper Holst med tydeligt

mishag. »Der er ingen tvivl om, at hun er et projekt,«

fastslår han.

Men spørgsmålet er, hvad der egentlig er galt med

projekter. Og hvorfor ikke lære handicappede selv at

kunne se på deres ur?

»Jeg har ikke noget imod projekter i sig selv. Det er

mere omfanget. Der er opstået en form for hektisk li-

gegyldighed i bo-miljøerne. Der er så mange projek-

ter der gennemføres projekter omkring hver enkelt

bruger, og erfaringerne fra projekterne når sjældent

at bundfælde sig. Det bliver projekter for projektdy-

namikkens egen skyld.«

Et andet problem er ifølge Jesper Holst, at mange

projekter ligefrem er i konflikt med et andet projekt

eller en anden dagsorden.

Han peger ned i programmet. 

snittet med overskriften 'mine ønsker om fremtiden',

står der blandt andet: 

'Jeg har et stort ønske om at komme på et rigtigt

kasino i København og bruge 500 kroner.' 

»Det bærer præg af, at det er brugeren, der er pen-

nefører. Det er et vigtigt papir for brugeren selv,« si-

ger Jesper Holst og ser tilfreds ud. 

Som udgangspunkt har han nemlig ikke noget

imod handleplaner eller alle de andre dokumenter,

der skal udfyldes. Det kan både udvikle personalet

og give brugeren mere indflydelse.

»Men man bør hele tiden spørge sig selv, hvad er

det godt for. I dag er der mange tilfælde, hvor pæda-

goger udfylder standardformularer alene for forvalt-

ningens skyld. Det er i hvert fald ikke godt for ret

meget.« y

Jacob Berner Moe

asterisk@dpu.dk

>

En hektisk ligegyldighed

Line 20 år, ‘øjenkontakttræning’. Og derefter nav-

net på projektlederen.

»Det er en pige, der ikke bryder sig om øjenkon-

takt. Derfor kører man en træning med hende. Hver

gang hun ser træneren i øjnene, får hun en beløn-

ning i form af en chokoladeknap.«

Han holder en kunstpause. Som for at lade poin-

ten falde på plads af sig selv. 

»Der er ikke noget, der siger, at man skal have

øjenkontakt. Hvorfor er det så vigtigt, at hun får øjen-

kontakt? Det er noget, socialpædagogerne bestem-

mer. De tager ligesom magten i den situation.«

Men det er måske mest af alt midlerne, Jesper

Holst ikke bryder sig om. Træningen. 

»For mig er det ren adfærdsregulering. Ren

træning. I mine øjne bliver beboeren til et objekt,

som socialpædagogerne sætter mål for og siger: 'Nu

træner vi'. Der sker en objektgørelse. Man behandler

ikke andre mennesker som subjekter, men objekter.

Det er ligesom, når ens egne børn bliver til projek-

ter. Eller ens ægteskab. Når menneskeligt samvær

bliver et projekt. Så er der noget, som skurrer.«

Han trækker vejret dybt ind for at samle kræfter til

at besvare det næste hvorfor? 

»Man mister nogle af de nære relationers kvalite-

ter.«

'På et rigtigt kasino'

»Når pædagogerne skal dokumentere alting, bliver

der rent fysisk mindre tid med brugerne. Brugerne

bliver til tekst. Det handler vel om nærvær, der går

tabt.«

Så rejser han sig pludselig igen. Denne gang for at

finde et godt eksempel. Han lægger en to sider lang

handleplan for en mand med handicap på bordet.

Planen er opdelt i afsnit som: 'Mit forhold til mine

kammerater i hus 28' og 'min økonomi'. Under af-

Der er tendenser til, at den enkelte bruger
bliver et projekt i stedet for et medmenneske. 

Man mister nogle af de nære
relationers kvaliteter.

Jesper Holst

er lektor i ved Institut for pædagogisk psykologi, Dan-

marks Pædagogiske Universitet. Han har blandt andet

beskæftiget sig med specialpædagogik, socialpædago-

gik og livskvalitet for personer med handicap. Han 

har været tilknyttet en række udviklingsprojekter i

Rumænien, Mongoliet og Nepal.
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Conference: 
Learning beyond cognition

Both internationally and cross-discipli-

nary, growing attention is being given to

aspects of learning and education which

go beyond cognitive aspects or which

are considered of crucial influence to

cognitive learning aspects.

The conference Learning Beyond Cogni-

tion to be held at The Danish University

of Education June 30 - July 2 2005 in-

tends to reflect the development of and

changes in the conception of education

and learning with respect to learning

beyond cognition. Among the keynote

speakers at the conference are:

• Professor Patricia Broadfoot, University

of Bristol, UK: 

Culture, Context and Collaboration: a

Vision for the 21st Century

• Professor Per Fibæk Laursen, The Da-

nish University of Education:

Learning and Teaching in the Danish

Folkeskole

• Professor Steve Stoer and associate

professor Antonio M. Magalhaes, Uni-

versity of Porto, Portugal:

Europe as a bazaar: Education in the

Europe of knowledge

Find more information at the website:

www.dpu.dk/lbc

Ny bestyrelse 
for Danmarks
Pædagogiske 
Universitet

1. januar 2005 overtog den nye

bestyrelse ledelsen af Danmarks

Pædagogiske Universitet. Bestyrel-

sen har 11 medlemmer, seks eks-

terne og fem interne. Ny formand

for bestyrelsen er Kjeld Holm,

biskop i Aarhus stift, som også var

medlem af DPUs første bestyrelse.

Bestyrelsen skal som overordnet

ledelse føre Danmarks Pædagogi-

ske Universitet videre under den

nye universitetslov. De første op-

gaver består i at lave en ny vedtægt

for universitetet, ansætte en rektor

og forberede en ny udviklingskon-

trakt, som skal fastlægge den næste

periodes strategiske aktiviteter ved

DPU.

Navne på de enkelt medlemmer af

bestyrelsen kan ses på

www.dpu.dk.

Uddannelse på tværs
af grænser

Festskrift for professor ved DPU

Thyge Winther-Jensen behandler

den komparative uddannelsesforsk-

nings historie, berettigelse og frem-

march de seneste år. 

Internationale komparative under-

søgelser som f.eks. PISA er i frem-

gang. I festskriftets 16 bidrag be-

handler danske, norske, engelske,

tyske og græske forskere baggrun-

den for komparative studiers stig-

ende udbredelse og gennemslags-

kraft, men stiller også skarpt på

undersøgelsernes begrænsninger.

Der bliver blandt andet spurgt, hvor

stor opmærksomhed politikere og

beslutningstagere tillægger - eller

bør tillægge - internationale under-

søgelser. Om undersøgelserne tager

hensyn til deltagerlandenes særlige

vilkår og traditioner. Og hvordan

forskere og politikere oversætter

resultater af internationale under-

søgelser til en national kontekst.

'Education across borders. Compa-

rative studies' er på 278 sider og

redigeret af Elisabeth Buk-Berge,

Signe Holm-Larsen og Susanne Wi-

borg. Festskriftet er udgivet på det

norske forlag Didakta.
N

Y
T

DPU ARRANGEMENT BEVILLING 11

14 millioner kroner til DPU 

Danmarks Pædagogiske Universitet har mod-

taget 14 millioner kroner til forskning i speci-

alundervisning og social arv blandt socialt ud-

satte børn og unge. 

De to bevillinger på hver 7 millioner kroner

kommer fra det Strategiske Program for

Velfærdsforskning. 

Midlerne skal bruges til at belyse, hvordan

man får den optimale effekt af ressourcer,

som anvendes til henholdsvis folkeskolens

specialundervisning og institutioner for socialt

udsatte børn og unge. Projekterne ledes af

professor i specialpædagogik Niels Egelund

og lektor Bente Jensen fra Institut for Pæda-

gogisk Sociologi.

Det er første gang, man i Danmark laver

effektforskning på daginstitutioners forebyg-

gende arbejde, anbringelser af børn og unge

og folkeskolens specialundervisning.

14 millioner kroner er den største enkeltbevil-

ling til DPU nogensinde. Socialministeriet,

Beskæftigelsesministeriet, Integrationsmini-

steriet, Videnskabsministeriet og Finansmini-

steriet udbyder midlerne i det Strategiske

Program for Velfærdsforskning.

Læs mere om bevillingen

www.dpu.dk/nyheder

BØGER 11
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Stedfortrædende instans

Hvad er bedst familiepleje eller institution? På baggrund af enkelttilfælde sker der en løbende lidenskabelig dæmonisering eller

heroisering af socialpædagogiske foranstaltninger. Lektor Niels Rosendal Jensen fra forskningsenheden i socialpædagogik ved

Danmarks Pædagogiske Universitet efterlyser en mere fordomsfri nøgternhed.

Spredningen af institutioner rækker fra 'ren opbevaring' i noget, der minder om

den Goffmanske totalinstitution til 'medmenneskelig omsorg' i familielignende

opholdssteder drevet af solidaritet med børn og unge samt deres familier. Denne

spredning synes dog ikke at medføre, at den faglige diskussion forholder sig

særlig kritisk. Lejlighedsvis foregår der en dæmonisering eller en heroisering af

konkrete foranstaltninger, mens den bredere vurdering af, hvorvidt et professio-

nelt organiseret hjem egentlig udgør et alternativ til eller en relevant erstatning

for 'afvigende' socialisering, sjældent dukker op. 

I stedet tages udgangspunkt i konkrete enkelttilfælde af børn eller unge, der

har været anbragt uden for eget hjem. Det betyder, at diskussionen hurtigt luk-

kes af i forhold til det enkelte tilfælde – »den slags sker måske i opholdssted X,

men bestemt ikke hos os«. 

Den tidligere socialminister strammede ved enkelte lejligheder tonen i diskus-

sionen ved at fremføre en standardkritik og anvise det alternativ, at familieanbrin-

gelse langt var at foretrække. 

Da denne form for kritik er uhåndterlig for stort set alle implicerede – pæda-

goger og socialpædagoger, sagsbehandlere, forældre, offentlighed og forskere –

har den faglige diskussion i de seneste par år i høj grad orienteret sig mod for-

skellige følgeproblemer.

I almindelighed indebærer 'slagets gang', at man ikke rigtig kan forholde sig til,

hvad vi har at gøre med. Skal interessen fokusere på videnskabeliggørelsen af de

pædagogiske professioner henholdsvis manglen på samme? Skal vi analysere ef-

fekterne af de store forskelle institutionerne imellem? Skal vi bruge kræfterne på

at finde ud af, hvorfor personalet brænder ud? Eller ville det vigtigste være at

finde forklaringer på, at der interveneres på en ydmygende og nedværdigende

måde? Det giver en del at se til, og listen kunne uden større besvær gøres læn-

gere. Et fokus kunne være at forfølge sammenhængen mellem sociale forudsæt-

ninger og sociale følger: Skaber et opholdssted eller en institution en afsondret

enklave af pædagogisk omsorg, som man ikke finder andre steder i samfundet

og heller ikke i andre pædagogiske foranstaltninger? Er den slags opholdssteder

et særligt fristed for de overflødige, vanskelige og/eller anderledes? Et meget kort

svar kunne lyde: I takt med den samfundsmæssige differentiering inden for fel-

tet opdragelse, socialisering, uddannelse og lignende stilles der større krav til det

professionelle personale. Ærindet er således ikke at bryde ud i endnu et jammer-

skrig, men derimod at gennemføre en nødvendig refleksion over såvel det eksi-

sterende grundlag som behovene for ændringer i kravene til kvalitet i det pæda-

gogiske arbejde.  

Hvad vil det sige at være stedfortrædende instans, og hvad vil det sige at være

det på en multiprofessionel måde? Således lyder min sammenfatning af sagen.

På den måde stiller man sig nøgternt og fordomsfrit over for et felt, der ellers nok

forstår at tiltrække sig lidenskabelige udladninger. Kort sagt og postulerende:

Stedfortrædende instanser og multiprofessionalitet kender vi alle til. Vi betjener

os stort set dagligt af dem i forbindelse med uddannelse, sundhed, transport og

en række andre af hverdagens gøremål. 

Jeg skal ikke underspille, at når børn eller unge anbringes uden for eget hjem,

rækker det ud over hverdagens gøremål. Anbringelser sprænger de gamle ruti-

ner og vaner og prøver at erstatte dem med nye og andre.   

Forskellen kender både fagfolk og lægmænd til. Det pædagogiske regime er

ikke mindre strengt end det medicinske, det vil sige et sæt af magt-videns-relati-

oner, diskurser og praksisser, som undertiden synes at overgå ens vildeste fanta-

sier. Undersøges disse magtrelationer nærmere, dukker genkendelige træk op.

Det drejer sig om overvågning, normalisering, eksklusion, klassifikation, distribu-

tion, totalisering og regulering. Disse træk kan minde om Foucaults beskrivelser

af det straffende samfund. Men de lader sig dokumentere. 

Det er således en gennemgående tendens, at de fysiske rammer begrænser

den anbragtes autonomi. De unge anbragte isoleres fra sociale miljøer, fra ind-

købsmuligheder og fra offentlige transportmuligheder alene i kraft af stedets

geografiske placering. De begrænses derefter i forhold til udfoldelsesmuligheder

under hensyntagen til stedets fysiske rammer. Man deler bad, toilet, køkken, op-

holdsstue og undertiden også privat værelse med andre. Bestemte aktiviteter

værdsættes, mens andre ikke kan lade sig gøre. De unge har sjældent eller aldrig

indflydelse på, hvem de bor sammen med, og de er også underkastet regler for,

hvornår det ene og det andet tænkes at finde sted.

Dertil skal lægges begrænsninger iværksat af personalet. Mange opholdsste-

der fastlægger såvel tid som rum – allerede inden den nye kommer. Det medvir-

ker til at udløse veritable magtkampe om anvendelsen af rummene (personale-

stue, fællesrum, eget værelse) og om tidskontrollen (»Skal jeg som 12-årig

virkelig være hjemme kl. 22.00?«) plus de principielt modstridende tidsperspek-

tiver, ansatte og indsatte normalt fungerer efter. Personalets faste tidsplan og ud-

viklingsblik (lineær tænkning) strider ofte imod de unges ønsker om mere fordy-

belse i den gode og nødvendige samtale med MIG og kun MIG her og nu eller

den unges øvrige perspektiv på sin fremtid (skolegang, lektier, lommepenge,

tøjkøb, besøg af kammerater eller deltagelse i sportsklub, spisning og alle de an-

dre banaliteter i hverdagen). Dette har både at gøre med, hvordan den enkelte



K
O

M
M

E
N

T
A

R

Aster i sk ·  21 · 2005

unge finder sin plads i hakkeordenen, og med personalets syn på den unge og –

ikke at glemme – personalets sammensætning og fysiske tilstedeværelse.

Når man spørger til, hvad de unge må og ikke må på stedet, er svaret ofte: »Det

har vi lavet regler om«. Den lokale husorden definerer acceptabelt støjniveau, om

det er tilladt at have husdyr, graden af deltagelse i fællesskabet, forbud mod al-

kohol og stoffer, retten til at snuppe en mellemmad og påklædning.

Sammenfatter man disse indtryk, svarer de i høj grad til Goffmans analyse af

totalinstitutionen eller Foucaults af fængslet. 

Dette fører videre til næste del af vurderingen. Hvis ideen med den alternative

eller stedfortrædende socialisering er at re-integrere den unge i »normalsamfun-

det«, må vi ærligt og redeligt spørge os selv: Er det faktisk, hvad vi gør? Redder vi

faktisk børn og unge fra det, der er værre? De unge tudes uanset social baggrund

ørerne fulde af selvbestemmelse, ansvar for eget liv, individualisering osv. Men

fremmer de nævnte træk faktisk skabelsen af den vilje, som Kant anså for af-

gørende i forhold til myndighed? 

Et frit samfund synes ikke altid at skabe frie individer. Vi er alle underlagt an-

dre hensyn end vores egen frie vilje – for eksempel økonomisk formåen, person-

ligt udviklingsniveau og social sammenhæng. Det er således alment accepteret,

at begrænsninger vil være til stede. Men forskellen på livet 'uden for murene' og

'inden for murene' består ikke mindst i, at de almene begrænsninger udstrækker

sig hele anbringelsesperioden, døgnet rundt og stort set bestemt af andre end

en selv. Anken her går ikke på et abstrakt ideal om enhvers frie ret til at te sig,

som vedkommende måtte lyste. Anken går udelukkende på, om denne behand-

ling fører til det intenderede mål. Anbragte unge må kigge i vejviseren efter »per-

sonlig ukrænkelighed« og det frie valg af bolig samt dennes ukrænkelighed,

ibrugtagen af den personlige ytringsfrihed og en lang række andre basale men-

neskerettigheder. 

Reguleringen af dagligdagen – således som den træder frem i al sin magt og

vælde i forskningsprojekter – giver rigelig grobund for det, man kunne kalde

ondskab. Den strukturelle ondskab bygger på, at den ansatte er lydig forvalter af

eksisterende rammer og regelsæt, samtidig med at denne forvaltning begrundes

ud fra en forståelse af ‘den unges problematik’. Den unge skal bringes til at un-

derkaste sig den til enhver tid herskende forestilling om netop dette steds særlige

‘redningsmission’. Denne form er kendt og delvis tilgivelig. Man arbejder nu en-

gang under bestemte  præmisser. Derfor må der handles derefter. 

Historisk har vi kendt til den fra indfangning af vagabonder og tiggere over eu-

genik og eutanasi i Hitlertyskland og til nutidige fantasier om det ‘rene’ samfund.

Derimod er det vanskeligere at finde forståelse for, endsige accept af den onto-

logiske ondskab, der ikke kan undskyldes med »jeg parerede bare ordre« eller

»bureaukratiet pålagde mig«, men som skyldes afmagt eller egen sårbarhed.

Unge mener for eksempel, at de hos ansatte kan spore en direkte nydelse ved at

udstille de unges dumhed, sårbarhed, manglende viden og kunnen. Undertiden

ender den slags i magtanvendelser som følge af optrapning af konflikter. Men al-

lerede inden det når så vidt, trues med fratagelse af omsorg eller gensidighed, til-

lid og opmærksomhed. Den slags taler man ikke gerne om, selv om det kunne

bære ved til en væsentlig faglig diskussion. Der udvikler sig nemt elementer af en

behandlingskultur, som vi helst ville være foruden. Den ansatte, der er præget af

håbløshed og/eller kynisme; den ansatte, der lader sig tirre og bliver ophidset til

bristepunktet m.v.   

Hvad angår professionerne optræder der i hverdagen især tre professioner:

Psykologen, læreren og pædagogen. Psykologen fungerer som 'tryllekunstneren',

der forsyner de to øvrige med et legitimeringsgrundlag. Læreren som 'præst', der

forkynder nødvendigheden af præstationer i den skolemæssige sammenhæng,

og pædagogen som 'profet' – for at parafrasere Weber. Rangordenen er klar. I

toppen psykologen, i midten læreren, i bunden pædagogen. Hver profession rå-

der over sine kompetencer, som forsvares med næb og kløer. Der indgås allian-

cer mellem to af dem for at mase den tredje. 

Læreren og pædagogen kan finde sammen om fælles afstand til psykologiens

vidtløftigheder. Læreren og psykologen om pædagogens barnagtighed. Både

rangorden og kommunikation betyder, at de indsatte bliver ofre. Det resulterer

for eksempel i ‘svingdørspædagogik’, det vil sige en bestandig udskiftning af per-

sonale og arbejdsgrundlag, som indebærer et yderligere svigt, der kan lægges

oven i de primære, som var den oprindelige anledning til anbringelsen af barnet.

Det resulterer ofte også i fremmedgørelse, en permanent fornemmelse af ikke

at slå til, kynisme eller magtbrynde. 

Er vi så ikke tilbage ved start – altså hvad anbringer vi dem uden for hjemmet

for? Både – og.  y
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»Show a little respect!« lyder det fra alle sider. Ja,

vi taler mere og mere om at vise respekt. Respekt for

naturen, respekt for livet, respekt for andre menne-

sker, for autonomi, for integritet, for selvbestem-

melse, for værdighed, respekt for traditionerne og

således videre. På gaden taler man om respekt. Ma-

fiaen skabte en sand respektens diskurs. Der er folk,

der er blevet slået ihjel, fordi de med deres blik ikke

udviste respekt. Mellem kulturerne taler man om re-

spekt. Økonomiske aftaler falder til jorden, fordi der

ikke udvises respekt for andre måder ‘at gøre det på’.

Inden for pædagogikken taler man også om respek-

ten. Måske fordi man savner den? 

»Paradokset er, at vi taler om at vise respekt i et

væk. Faktisk viser vi respekt for fænomener, der ikke

er respektable. Det gør respekten mindre respekta-

bel,« siger Lars-Henrik Schmidt. 

Som rektor for Danmarks Pædagogiske Universi-

tet står han i spidsen for at højne kvaliteten af og re-

spekten for dansk pædagogisk forskning og uddan-

nelse til gavn for uddannelsessystemmet og

samfundet. Men hvis vi ikke skal vise respekt for hin-

anden på den måde, som vi gør i dag, hvordan skal

vi så gøre respekten respektabel? 

»For min egen del forsøger jeg at gøre noget ved

at skrive og tale om respektproblemet og dets

løsninger. I første omgang har det ført til en akade-

misk afhandling med citater fra franske og tyske vær-

ker og flere til. Fordi en respektabel akademisk

afhandling kræver, at man har kigget i originaltek-

sterne. Det er vi i øvrigt generelt blevet for dårlige til.

Men pointen er, at sprogkendskab øger opmærk-

somheden. For eksempel på, hvad der kan menes

med 'at respektere'. Min afhandling hedder 'Om re-

spekten'. Havde jeg været en fransk skribent, ville tit-

len have været: Pour une philosophie de la

déférence. Kategorien 'deference' eller 'at deferere'

Respekten skal gøres respektabel igen, siger rektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel

med ny bog med titlen 'Om respekten'. Ifølge Lars-Henrik Schmidt er forargelse og evnen til at beundre blandt de pædagogiske

redskaber, der skal tages i brug.

Der er småligheden, der dominerer
danskere. Ikke Jante. 

Vi taler om at vise respekt i et væk. Men faktisk viser vi respekt for  fænomener, der 

ikke er respektable. Det gør respekten mindre respektabel, siger Lars-Henrik Schmidt.

FOTO: FR A F I LMEN PUSHER I I .
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er et signal om ærbødig respekt for ærværdighed.

For nogle læsere vil det måske lyde lidt mærkeligt og

tungt. Det er det nok også. Ikke desto mindre er de

besværlige ord og neologismer porte ind til mulighe-

den for at tænke det 'at respektere' i pædagogiske

forhold anderledes,« siger Lars-Henrik Schmidt. 

Forargelse og beundring

Hvorfor mangler vi en respektabel respekt for ær-

værdighed? 

»Fordi vi mangler retten til at vise forargelse over

andres værdier. Vi har i stedet taget gadeplanets re-

spektforståelse til os: ‘Don't you eyeball me!’ lyder

det. Udtrykket hænger sammen med synets filosofi.

Dit blik kan være hårdt og nedstirrende og udstråle

forargelse – og det kan være et pædagogisk redskab.

Når en lærer møder en elev, der spolerer undervis-

ningen, vil jeg insistere på hans mulighed for at vise

eleven sin forargelse. Det gør han ikke i dag. Forar-

gelsens umulighed er en brik til at forstå respektpro-

blemet,« siger Lars-Henrik Schmidt og fortsætter: 

»En anden er evnen til at beundre andre menne-

sker. Som knægt rendte jeg og mine kammerater

rundt og jokede: »Jeg har edderrødme respekt for

havet«. Det havde ingen af os egentlig. Den gang el-

ler nu, joke eller ej, så er havet et billede på, at der

er noget, som er større end dig. En dygtig lærer er

større end dig. Det kan vi ikke klare. Dansk national-

karakter er vel nærmest ikke at evne at beundre.« 

Han forklarer: »Jeg er indigneret over, at vi tror,

Janteloven udtrykker nationalkarakteren bedst. Det

har intet på sig. Jante siger: ‘Du skal ikke tro du er

noget!’ Alle Jantes bud er forbud. Men i Danmark må

du netop gerne sige, at du er noget. Du skal bare

ikke tro, at fordi du siger, du er noget, så vil vi andre

også bekræfte dig i, at din måde at være på er efter-

stræbelsesværdig. Det er småligheden, der domine-

rer danskere. Ikke Jante.« 

Holdningsløshed

Ifølge Lars-Henrik Schmidt står der en generel hold-

ningsløshed bag manglen på evne til at forarges og

manglen på evne til at beundre. Holdningsløsheden

er et resultat af diskussionen om indoktrinering fra

70'erne.

»I dag må du gerne have værdier, men ikke missi-

onere for dem. Men Gud nåde og trøste dig, hvis du

ingen værdier har. Hellere underlødige værdier end

ingen værdier.  I pædagogisk sammenhæng betyder

det, at vi mangler mod til at opdrage og intervenere

i den enkelte persons selvforhold. Til gengæld har vi

alle personlige værdier, som vi kræver respekt for,«

fortæller han og fortsætter:

»Det uhyrlige ved senmoderne forhold er, at jeg

kan kræve, at du respekterer mine værdier. Blot fordi

jeg har dem! En lærer skal respektere dét, eleven

mener, blot fordi han mener det. Det er forfaldsre-

spekt. Umiddelbart virker det måske harmløst og

minder nogle om Voltaires idé om tolerance: Altså,

at du skal have lov at mene noget, mens jeg til

gengæld godt kan mene, at det er noget nonsens –

men forsvare din ret til at mene det. Voltaire fortje-

ner en vis forståelse. Det gør vi ikke, fordi vi er nået

dertil, hvor vi hverken må sige, at det er noget non-

sens, du siger, eller sige, at du bliver ufornuftig at

høre på, når du siger det. Vi kan ikke skille sagsfor-

holdene ad. At du er en idiot i én sammenhæng be-

tyder jo ikke, at du ikke stadig er hyggelig at se fod-

bold med. Resultatet er, at vi passer os selv og

overlader andre til at passe deres. Ikke desto mindre

mener jeg, at vi igen må gøre det muligt at gå hoved-

rystende fra et debatmøde, når vi lige har mødt ufor-

nuften.«

Sport i pædagogikken

Hvori består den største disrespekt inden for den

pædagogiske sektor i dag?  

»Spørgsmålet om disrespekt er et spørgsmål om

den pædagogiske legitimitet. 

Og pædagogisk illegitime situationer opstår som

konsekvens af, at der gås grassat med brugen af

sportsmetaforer på pædagogikken. Særlig opmærk-

somme bør vi være, når vi begynder at tale om

pædagogisk virksomhed som coaching. Det sker in-

den for personalemanagement, hvor vi taler om per-

sonlig coaching. Men det sker også i skolen. Coach-

ing er et problematisk begreb og en dobbelt trussel

mod skolen.« siger Lars-Henrik Schmidt. 

Hvordan viser det sig?

»For at svare på det, vil jeg gerne starte med en

sammenligning. Forestil dig en situation, hvor en

tennisspiller sætter sig for at vinde Wimbledon om

tre år. Okay, siger coachen så; så ved jeg, hvad vi skal

arbejde med, for at din form kan kulminere på det

rette tidspunkt. Det vil sige, at coachen gør sig til for-

midler af en optimering af dit tennistalent. Det dur i

tennissport. Men det er utilstrækkeligt for et pæda-

gogisk forhold. Det svarer nemlig til, at læreren op-

fører sig som en vejleder, der spørger: »Hvor skal vi

hen, du?« Altså en situation, hvor vejlederen ikke be-

tragter det som sin opgave at give tilbud, som kan

skubbe dig ud over det projekt, du umiddelbart selv

definerer. Det er ikke en respektabel målsætning for

en lærer. Læreren skal ikke perfektionere de få talen-

ter, eleverne har. Derimod skal han forsøge at ud-

vikle andre og mindre lovende dele af elevernes per-

sonlighed. Som coach intervenerer læreren på sin vis

for lidt i forhold til eleverne.«

»Den anden måde, coaching truer skolen på,

handler om, at læreren spiller en for stor rolle i for-

hold til eleven. Problemet opstår, når læreren vil

være helten og ikke giver plads til holdet. Inden for

sportsverdenen møder vi tendensen, når vi i hånd-

boldkampe oplever, at det ikke er Slagelse, der mø-

der Aalborg, men Anja Andersen, som møder Chri-

stian Dalmose. Når et hold så vinder, står coachen

selvfremførende og siger: ‘My team did it!’ På

samme vis har vi udsigt til, at lærere vil spankulere

ind på lærerværelset og sige: ‘Min klasse klarede sig

I dag må du gerne have værdier,
men ikke missionere for dem.

>
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bedst.’ Hvorfor skulle lærere begynde at slås om og

sole sig i de dygtigste elever? Det vil den massive idé

om test bidrage til. Også for lærere vil det komme til

at dreje sig om 'at sætte det bedste hold', så læreren

kan vinde konkurrencen og vise, at de er i toppen af

den bedste testliga. Det sker på bekostning af lære-

rens ærværdige indsats for at hjælpe eleverne til –

'added-value', og uanset om det er elever på Nørre-

bro eller i Hellerup. For en lærer er det selvfølgelig

forbundet med anstrengelser at sørge for at forbedre

niveauet, uanset hvor eleverne kommer fra. Læreren

bliver dog kun for alvor en helt i Hellerup, hvis det

drejer sig om en placering i testresultaternes super-

liga.«

Respekt som anerkendelse

Hvilken filosofisk baggrund har de pædagogiske si-

tuationer, som du mener, er illegitime? 

»De har anerkendelsesfilosofien som baggrund.

Anerkendelsesfilosofferne har fortalt os, at vi ikke le-

ver af brød alene. Vi lever også af anerkendelse. Fair

nok. Problemet er bare, at de fortæller os, at vi skal

anerkende hinanden alene på grund af vores simple

tilstedeværelse i verden. Altså det forhold, at jeg står

over for dig som et andet menneske, betyder, at jeg

skal respektere dig. Det, mener jeg, er en forkert og

skadelig måde at opfatte spørgsmålet om respekt

på: Forestillingen om, at vi er givet gennem forholdet

til et andet menneske i dets blotte menneskelighed,

er forkert. Derimod tilhører vi forskellen til et andet

menneske. Vi møder aldrig et andet menneske di-

rekte og udifferentieret. Der sker møder mellem for-

hold. Mellem mit selvforhold og dit selvforhold. Der

er tale om en forskel, der ikke lader sig overskride.

Oversætter jeg dette til respektproblematikken, så

betyder det, at det ikke handler om respekt for den

anden i form af sympati og anerkendelse. For ek-

sempel gennem en habermasiansk idé om fors-

tåelse gennem samtale. Derimod handler det om re-

spekten for forskellen til den anden. Går vi skridtet

videre til den pædagogiske situation og et lærefor-

hold, så handler det om en forskel mellem lærerens

forhold til sin undervisning og elevens forhold til sin

læring. Det handler ikke om en ligeværdig situation.

Ikke om den gensidige anerkendelse mellem to par-

ter,« siger Lars-Henrik Schmidt. 

Han er dog klar over, at de fleste mennesker tror,

at det forholder sig som anerkendelsesfilosofferne

siger: 

»Det er lykkedes dem at overbevise os. Det er en

ulykke, fordi det har den skadelige konsekvens, at

det frarøver os muligheden for at gribe ind i hinan-

dens livsstilsprioriteringer. Uanset om det gælder

boligindretning eller læringsprojekter, så giver det en

idé om, at det er ærbart blot at være sig selv.«  

Pædagogisk udbytning

Hvad er alternativet? Er der et alternativ?

»Ja, det mener jeg, der er. Tager vi læreforholdet

som eksempel, så kunne en joke lyde på følgende

vis: »Jamen, undervis du bare dér oppe – vi sidder

lige og lærer noget hernede!« Pointen er, at det

næppe før har været tydeligere, at der ikke er noget

sammenfald mellem lærerens undervisning og ele-

vens læring. Læreren kan ofte ikke fortælle, hvad re-

sultatet af undervisningen skal være – og heller ikke

tage æren for resultatet, da det er elevens lærings-

indsats, der spiller førsteviolin. Spørgsmålet er, om

denne indsigt skal få os til at prøve at lave en feber-

redning og fastholde lærerens og undervisningens

status som det væsentligste? Eller skal vi bare over-

lade eleverne til sig selv og deres læring? Ingen af

delene mener jeg.« 

Ifølge Lars-Henrik Schmidt fører for meget vægt

på lærerens viden til pædagogisk udbytning. Det vil

sige, at lærerens viden promoveres på bekostning af

elevens tilegnelse af den. Det lukker af for, at eleven

lærer noget andet, end det læreren har intention

om. Omvendt fortæller han også, at hvis læreren slet

ikke spiller nogen rolle, så er det mindst lige så galt.

For så overlades eleven til at opnå et udbytte af sin

læring helt af sig selv. Det giver ofte et for fattigt re-

sultat. I begge tilfælde mangler der nemlig en foran-

dring af det pædagogiske forhold. 

»Det pædagogiske forhold, ja, opdragelse, har al-

tid handlet om, at læreren griber ind med henblik på

at forandre forholdet. I dag og på nye betingelser må

det betyde, at læreren må tilrettelægge sin interven-

tion, så den fremmer et læringsmiljø for eleven, der

gør det muligt for eleven at lære andet end det  han

kan. Læreren må ikke acceptere eleven, som eleven

er, bare fordi han er til. Ligeværdigheden er per defi-

nition udelukket ved lærerens intervention ved må-

den at organisere læringsmiljøet på. Men udbyttet

skulle ligge på begge sider af det pædagogiske for-

hold. En lærer må stille sig selv det ærværdige

spørgsmål: »Hvad kan jeg gøre bedre for dig for at

gøre det bedre for mig selv?«

Lars-Henrik Schmidts  'Om respekten' udkommer 

på Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 

marts 2005.

Claus Holm 

clho@dpu.dk

Lars-Henrik Schmidt

Idéhistoriker, dr. phil. og professor i filosofi Lars-

Henrik Schmidt er rektor ved Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Han var i perioden 1996-2000 direktør for Danmarks

Pædagogiske Institut, 1993-1996 Forskningsprofessor

og centerleder ved Center for kulturforskning og

Forskningsleder ved Den humanistiske forskeruddan-

nelse på Aarhus Universitet 1988-91. Tidligere ansat

ved institut for idéhistorie ved Aarhus Universitet.

Han har blandt andet skrevet bøgerne

'Diagnosis I-III' 1999, 'Smagens analytik' 1991, 'Viljen

til orden' 1988 og 'Lys, luft og renlighed: den moder-

ne socialhygiejnes fødsel' 1986.

Det forhold, at jeg står over for dig som
et andet menneske, betyder, at jeg skal
respektere dig.

Om respekten

>
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Studiestart september 2005

Masteruddannelser
Voksenuddannelse, sundhedspædagogik, professions-
udvikling, specialpædagogik, vejledning, interkulturel pæda-
gogik, citizenship education, socialpædagogik, drama- og
teaterpædagogik. Fleksibelt forløb og enkeltmoduler.

Der er informationsmøder om masteruddannelserne den 
3. marts i Århus og den 29. marts i København –
ansøgningsfristen er den 2. maj.

Læs mere på www.dpu.dk/master

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog 
for unge og voksne

Der er ansøgningsfrist den 2. maj.

Læs mere på www.dpu.dk/dav

Kandidatuddannelser
Pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogisk
antropologi, pædagogisk filosofi, generel pædagogik og
didaktik.

Der er informationsmøder om kandidatuddannelserne den
10. maj i København og den 12. maj i Århus –
ansøgningsfristen er den 1. juli.

Læs mere på www.dpu.dk/kandidat
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»Når jeg siger: ‘vær stille,’ holder de nepalesisk ta-

lende børn op med at tale, men de Tharu-talende

børn reagerer ikke. Det viser, at disse børn ikke for-

står, hvad jeg siger. De har svært ved at forstå spro-

get.« 

Citatet stammer fra en af de lærere, som Lava Deo

Awasthi har interviewet i forbindelse med sit ph.d.-

projekt ‘Exploring Monolingual School Practices in

Multilingual Nepal’ – et projekt han forsvarede på

Danmarks Pædagogiske Universitet i december

2004. Citatet illustrerer med alt tydelighed det di-

lemma, det nepalesiske skolesystem befinder sig i;

at kun halvdelen af befolkningen har undervisnings-

sproget nepalesisk som modersmål. Den anden

halvdel af befolkningen taler til daglig et af de 92 an-

dre sprog, der findes i Nepal, og børn fra disse fami-

lier har derfor fra første skoledag et sprogligt handi-

cap, der for de flestes vedkommende vil forfølge

dem resten af deres skoletid. Konsekvensen er spild

– spild af elevernes tid og talent, spild af skolens res-

sourcer og spild af familiernes midler.

Gode hensigter

Lava Deo Awasthis undersøgelse er den første af sin

art i Nepal. Hans empiri omfatter officielle dokumen-

ter, spørgeskemaer til forældre, lærere og overlærere

på 31 skoler, fokusgruppeinterviews på seks ud-

valgte skoler og observationer fra to forskellige klas-

ser. 

Havde Lava Deo Awasthi begrænset sine under-

søgelser til de officielle dokumenter, ville man have

fået et indtryk af en progressiv og multikulturel skole.

Da Nepal i 1990 fik en demokratisk forfatning, ned-

satte regeringen en national uddannelseskommis-

sion. Kommissionen tog udgangspunkt i forfatnin-

gens anerkendelse af den sproglige mangfoldighed i

landet, da den kom med sine anbefalinger. I anbefa-

lingerne hedder det blandt andet, at man i ikke-ne-

palesisk talende skoler kan undervise på modersmå-

let. At børn fra flersprogede samfund skal opfordres

til at lære de lokale sprog, og at man ved rekruttering

af lærere skal foretrække lærere, som taler elevernes

modersmål. Men der er langt fra intentioner til reali-

teter.

»Et grundlæggende forhold i det nepalesiske ud-

dannelsessystem er kløften mellem statens hensig-

ter – de officielle dokumenter – og virkeligheden i

uddannelsessystemet. Staten havde gode grunde og

gode hensigter, men hensigterne blev ikke bragt ned

på skoleniveau. Man undervurderede virkeligheden i

klasseværelset,« forklarer Lava Deo Awasthi.

En del af denne virkelighed er, at lærerne ganske

enkelt ikke er bekendt med de officielle retningslin-

jer. Et andet og nok så vigtigt problem er, at lærerne

slet ikke er uddannede til at undervise på andre

sprog end nepalesisk eller at tage specielt hensyn til

børn, som ikke har dette sprog som modersmål.

»Læreruddannelserne er nøglen til uddannelses-

systemet. Læreruddannelserne følger det traditio-

nelle mønster og har ikke været forberedt på mo-

dersmålsundervisning. Det er aldrig gået op for

læreruddannelserne, at man kunne undervise i ne-

palesisk som andetsprog, de har altid betragtet ne-

palesisk som det første sprog. Hvis man går i en ne-

palesisk skole, bliver det derfor taget for givet, at dit

modersmål er nepalesisk,« siger Lava Deo Awasthi.

Spild af tid

Muncha er 13 år og går på Manohara-Skolen, en af

de to skoler hvor Lava Deo Awasthi har foretaget

klasse-observationer. Skolen ligger i en tharu-ta-

lende region, men Muncha selv taler det mindre ud-

bredte sprog awadhi. Muncha møder altid i skole

med en barberkniv og kan ifølge hans lærer lave en

førsteklasses klipning. Han skal være barber, siger

hans lærer, der vurderer, at han måske vil kunne

klare at nå til 2. eller 3. klasse, inden han forlader

skolen. Trods sine 13 år er Muncha nemlig aldrig

nået længere end til 1. klasse. 

Muncha er langt fra et enestående tilfælde. Tvært-

imod. I de 40 år Manoharaskolen har eksisteret, er

det ikke lykkedes én eneste awadhi-talende elev at

bestå den afsluttende eksamen. Dermed svigter sko-

len en stor gruppe af elever, mener Lava Deo

Awasthi.

»Manoharaskolen har været til mere skade end

gavn for den awadhi-talende del af befolkningen.

Skolegebyrer og udgifter til skoleudstyr og tøj har

udtømt familiernes beskedne ressourcer og forhin-

dret børnene i at bidrage til familiernes økonomi ved

at passe søskende, vogte kvæg eller samle brænde.

Awadhi-folket fik stort set intet ud af skolen. Skolen

forsømte at anerkende Awadhi-folkets sprog og for-

sømte at give en meningsfuld uddannelse på det

sprog. Resultat er indlysende: Frustration, ydmygelse

og tabt selvtillid,« siger Lava Deo Awasthi.

Det er ikke kun elever fra awadhi folket, som får et

lille udbytte af skolen. 48 % af alle elever i Nepal be-

står ikke eksamen i 1. klasse og må derfor gå klassen

om. Den høje dumpeprocent har flere årsager. En

væsentlig forklaring er, at undervisningssproget er

nepalesisk. Elever med et andet modersmål kan

ganske enkelt ikke nå at lære sig et nyt sprog og

samtidig tilegne sig fagligt indhold på dette sprog.

En anden vigtig årsag til den høje dumpeprocent er

det skriftlighedsbaserede eksamenssystem og den

måde, det bliver forvaltet på af lærerne.

»Eksaminerne er indrettet sådan, at de foretager

en udvælgelse. Lærerne sætter en ære i at dumpe

deres elever. De har den opfattelse, at de skal holde

Hvordan indretter man et skolesystem i et land med 93 forskellige sprog? I Nepal bliver der undervist på ét sprog,

nemlig nepalesisk, men omkostningerne er høje for de elever, som ikke har sproget som modersmål, viser en ny

ph.d.-afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Skolen har været til mere skade end
gavn for Awahdi-folket.

>
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Den nepalesiske skole er baseret på skriftlighed, men for 

70 af Nepals 93 sprog eksisterer der intet skriftsystem.
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standarden ved at dumpe eleverne – det er en del af

deres professionalitet. Og der gøres ingen forskel på

de forventninger, man stiller til ikke-nepalesisk ta-

lende elever – de skal konkurrere på samme vilkår

som de elever, der taler nepalesisk. Undervisningen

foregår på nepalesisk, og bøgerne er på nepalesisk –

hvordan kan man forvente, at ikke-nepalesisk ta-

lende elever kan reproducere bogens tekst på

samme niveau? De memoriserer og reproducerer.

Det er den måde, den største del af læringen foregår

på i skolen. Børn, som ikke har noget kendskab til

nepalesisk, kan ikke forstå spørgsmålene, de kan

ikke skrive, hvad der forventes i eksamensopgaven.

Eksamen er en barriere,« siger Lava Deo Awasthi.

Samfundet ind i skolen

Spørgeskemaundersøgelsen, som Lava Deo Awasthi

har gennemført, viser, at ca. halvdelen af de 125 ad-

spurgte lærere (53 procent) er opmærksomme på

de sprog-problemer, som ikke-nepalesisk talende

elever har. 75 procent af lærerne vurderer, at disse

elever klarer sig dårligt i skolen, og en majoritet af

lærere anerkender behovet for modersmålsunder-

visning, flere materialer på modersmålet og lærere,

som kan tale elevernes modersmål. Dette vil være

skridt i den rigtige retning, mener Lava Deo Awasthi,

der efterlyser en større sammenhæng mellem skole,

hjem og lokalsamfund.

»Skolen repræsenterer det statslige system og har

fejlet ved ikke at repræsentere de samfund, den

opererer i. Børnene oplever et stort gab; der er ingen

overgang mellem skole og hjem. Så hvordan kan

børnene springe fra deres hjem, hvor de taler et

sprog og har deres egne traditioner og værdisyste-

mer, til et helt nyt territorium?« spørger Lava Deo

Awasthi.

Gabet mellem skole og hjem illustreres af et af

spørgeskemaundersøgelsens mere bemærkelses-

værdige resultater: 48 procent af de adspurgte fo-

rældre vidste ikke, at deres børns undervisnings-

sprog var nepalesisk. En måde at mindske dette gab

mellem hjem og samfund på ville være at satse på

større mundtlighed i skolen. En meget stor del af de

93 sprog i Nepal har nemlig intet skriftsprog, og det

udelukker dem på forhånd som undervisningssprog

i en skole, hvor skriftlighed er i fokus.

»Eftersom vores sprog er baseret på mundtlige

traditioner, er det misforstået at basere undervisnin-

gen på skriftlighed. Derfor siger jeg: Start med de

mundtlige processer. Start med den mundtlige kul-

tur. I det lange løb vil sprogene udvikle deres egne

skriftsystemer, men til at begynde med må undervis-

ningen foregå gennem den mundtlige kultur. Enhver

kan komme i klassen og dele deres idéer med andre,

der er ingen begrænsninger. Man kan have en progres-

sion mod skriftlighed, men til at begynde med bør man

bringe ressourcer ind fra det omgivende samfund, som

ikke kun er begrænset til det skriftlige – det er billigere

for Nepal,« siger Lava Deo Awasthi og slutter:

»Nepal er et multikulturelt og multisprogligt land

men skolerne bliver monokulturelle og mono-sprog-

lige. Når Nepal står for det multikulturelle og multi-

sproglige, hvorfor går man så den modsatte vej i

skolen?« y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Lava Deo Awasthi

I 1999 fik Lava Deo Awasthi tildelt et ph.d.-stipendium

fra Danida til sit projekt ‘Exploring Monolingual

School Practices in Multilingual Nepal’. Indsamlingen

af data er foregået i Nepal, mens vejledningen har

fundet sted ved Institut for Pædagogisk Antropologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Lava Deo Awasthi er opvokset i Baitadi provinsen i

Nepal. Hans modersmål er pahadi, men undervisnin-

gen i skolen foregik på nepalesisk. Han klarede sig

igennem sine eksaminer ved at lære teksterne

udenad, uden at vide hvad der egentlig stod.

I dag er Lava Deo Awasthi embedsmand i det nepa-

lesiske undervisningsministerium

Ét folk, én skole, 93 sprog

Modersmålsundervisning i Nepal
– en handlingsplan

I sin ph.d.-afhandling ‘Exploring Monolingual School

Practices in Multilingual Nepal’ præsenterer Lava Deo

Awasthi en model for anvendelsen af modersmål i un-

dervisningen. Af praktiske grunde kan modellen ikke

omfatte alle 93 officielle sprog i Nepal. Lava Deo

Awasthi foreslår at begrænse modellen til de sprog,

der som minimum tales af én procent af befolkningen

– det vil i praksis sige 12 sprog.

• Fra 1. til 3. klasse skal eleverne undervises på deres

modersmål 

• Fra 1. til 3. klasse skal ingen elever gå en klasse om

pga. dumpet eksamen

• Fra 4. klasse og frem skal både modersmål og nepa-

lesisk bruges som undervisningssprog

• Indtil 5. klasse skal eksaminer foregå på moders-

målet

• Undervisning i nepalesisk som andetsprog indtil 

5. klasse

• Fra 6. klasse og frem skal nepalesisk gradvis over-

tage som undervisningssprog

• Indtil 7. klasse kan skolebestyrelsen selv afgøre hvil-

ket sprog, der skal eksamineres på

• Engelsk skal først være et undervisningsfag fra 4.

klasse.

For de sprog, som endnu ikke har et udviklet skrift-

system (det gælder for 70 af Nepals 93 sprog), skal

undervisningen baseres på en mundtlig tilgang indtil

3. klasse. Den mundtlige tilgang skal baseres på

lokale traditioner og 'visdom'.

>
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Et besøg på en privat hjemmeside kan sammen-

lignes med at besøge et hjem. Man går ind ad ho-

veddøren og kommer tæt på familien ved at skrive

en hilsen i deres gæstebog eller læse i dagbogen. De

fleste hjemmesider har desuden links, der henviser

til ‘vennekredsen’ og fotoalbums, hvor man kan se

billeder fra private mærkedage som barnedåb, første

skoledag, fødselsdage og bryllup. 

Susanne Regener er netop tiltrådte som gæste-

professor i visuel kultur ved Danmarks Pædagogiske

Universitet. Som kultur- og medieforsker har hun i

en årrække forsket i private hjemmesider i Tyskland.

Det gælder for eksempel, hvordan vi præsenterer os

selv og hvilken kulturteknik, der ligger bag.

Susanne Regener fortæller, at selv om private

hjemmesider ofte bliver opfattet som en ny og bane-

brydende form for selvpræsentation, trækker hjem-

mesiderne på begreber, vi har kendt i århundreder.

»For eksempel har private hjemmesider ofte en

gæstebog, hvor man kan lægge en hilsen. Gæste-

bøger er et fænomen, man ellers kun kender fra tra-

ditionelle borgerlige hjem. Det vil sige, at man på de

private hjemmesider skriver sig ind i nogle nye ritu-

aler, selv om man aldrig har haft en gæstebog lig-

gende derhjemme. Til gengæld har de fleste hjem

familiealbums, men normalt viser man kun sine pri-

vate fotos til venner og familie. På private hjemme-

sider er det imidlertid noget, man viser frem til alle,

der klikker sig ind på siden,« fortæller Susanne Rege-

ner, der har lært dansk som underviser på Aarhus

Universitet.

Vis din vennekreds

Asterisk har bedt Susanne Regener om at kigge med

på en tilfældig hjemmeside. Valget er faldet på

www.bettina-jes.dk. Siden var blandt de fem mest

besøgte private hjemmesider på webportalen web-

byen.dk, da Asterisk kiggede forbi. Der er 590.000

forskellige hjemmesider for især private og forenin-

ger på webbyen.dk, der oplyser, at man har mere

end 400.000 unikke besøgende om måneden.

På hjemmesiden oplyser Bettina, at hun er under

uddannelse til social- og sundhedsassistent, og at

hun har i alt fem børn med manden Jes.

Bettinas hjemmeside er et univers befolket med

skytsengle, glansbilleder, dugfriske roser og digitale

lykkeamuletter. Der er både gæstebog, dagbog, pri-

vate fotografier af familien og links til andre hjemme-

sider for mennesker med samme interesser. Der er

tydeligvis lagt mange timers arbejde i hjemmesiden.

»Det er interessant at se, hvad folk beslutter sig for

at udstille på deres hjemmesider«, siger Susanne Re-

gener.

»For Bettina handler det om en slags drømmever-

den med glansbilleder. Siden består af billeder, hun

har fundet på nettet og sat sammen, og hun linker til

hjemmesider for folk med samme smag i billeder«.

Ifølge Susanne Regener er gæstebøger og links

meget vigtige på private hjemmesider. Gæstebøger

skal helst have så mange hilsner som muligt – Bettina

havde 261 i begyndelsen af januar, hvilket må siges

at være mange. Links skal være nøje udvalgt, fordi de

viser, hvilken baggrund og vennekreds man har.

»Links er noget, folk gør meget ud af, fordi de vi-

ser, hvem og hvad man godt kan lide. Men det inter-

essante er, at omgangskredsen på mange private

hjemmesider – ligesom i virkeligheden – ofte er for-

bløffende lokal. Det er noget af et paradoks, når man

taler om, at internettet er et nyt, verdensomspænd-

ende medie. Men for mange ejere af private hjem-

mesider er det ikke sådan endnu. Det er fortsat me-

get lokalt forankret,« siger Susanne Regener.

Hun mener, at man skal se det som en slags lære-

proces, hvor brugerne skal lære at beherske kultur-

teknikken for at gribe mulighederne for at etablere

for eksempel globale netværk.

»Jeg tror, det i høj grad er et spørgsmål om sociale

Her er mit liv

Gæstebøger er et fænomen, man ellers kun
kender fra traditionelle borgerlige hjem

Private hjemmesider er en paradoksal hybrid mellem noget offentligt og privat, globalt og lokalt, nyskabende

og velkendt. Tyske Susanne Regener, nytiltrådt  gæsteprofessor i visuel kultur ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, har forsket i private hjemmesider. Vi bad hende om at kigge på en tilfældig hjemmeside.
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forudsætninger, for eksempel sprog. Men det afspej-

ler også den måde, vi bevæger os på i det virkelige

liv. Der er altid en forbindelse mellem den virtuelle

og reelle verden.« 

Brugervenlige skabeloner

Susanne Regener siger, at selv om private hjemme-

sider kan forekomme farverige, er de teknisk set byg-

get op af forskellige moduler eller frames. Det bety-

der, at man i dag ikke behøver så stor teknisk snilde

for at lave en hjemmeside. Faktisk kan teknikken

næsten stille sig hindrende i vejen for kreativiteten,

fordi der bag hvert frame er truffet en række valg,

som ikke er til at ændre på. Det mindsker mulighe-

den for at udtrykke noget originalt. 

»Originaliteten er begrænset af den software, bru-

gerne har adgang til. Internettet er ikke så åbent og

frit, som man måske skulle tro. Man er meget afhæn-

gig af, hvad der findes af skabeloner, og de beg-

rænser udtryksformerne,« siger Susanne Regener,

der under interviewet sidder foran sin bærbare com-

puter med Bettinas side på skærmen.

Susanne Regener kommer til at klikke på en side,

der linker til Bettina. På den nye side begynder mu-

sikken at spille med det samme – Creedence Clear-

water Revivals Black Moon Rising i en lavteknologisk

ringetone-version.

Susanne Regener kigger op: »Og begrænsnin-

gerne gælder ikke kun det visuelle«.

De tyske webcams

Ifølge Susanne Regener begyndte private hjemmesi-

der at slå igennem i midten af 1990'erne. De første

users var typisk mennesker, der havde forstand på

programmering og HTML-koder. Dengang var det

heller ikke ualmindeligt, at man på hjemmesiden af-

satte plads til at forklare, hvordan man havde lavet

sitet. Efterhånden som det blev muligt at downloade

brugervenlig software til oprettelse af hjemmesider,

udvidede kredsen af brugere sig betydeligt. 

Nogenlunde samtidig blev det populært at have et

webcam på sin hjemmeside. En teknik som Susanne

Regener sammen med en gruppe studerende un-

dersøgte i et projekt ved Universitetet i Tübingen i

Tyskland i 2002/2003. 

»Som forskere inden for kulturvidenskab var vi in-

teresserede i at fortolke brugen af private webcams.

Vi fandt, at webcams almindeligvis filmede brugeren

foran computeren, og at kameraet skulle signalere,

at de var forbundet med det nye medium – et tele-

matisk billede. Med andre ord mestrede de ikke blot

teknikken, men identificerede sig også med idéen

om det globale net. Men samtidig gik det op for os,

at de fleste brugere faktisk ikke havde gjort sig

særligt mange tanker om, hvad det betød at have en

hjemmeside, hvor de som personer let kunne over-

våges«.

Susanne Regener siger, at private webcams duk-

kede op på samme tidspunkt som diskussionerne

om overvågningssamfundet og almindelige menne-

skers stigende interesse for at blive stjerner i tv-pro-

grammer som for eksempel Big Brother.

»I den sammenhæng var det interessant, at folk

med private webcams gerne lod sig overvåge, når

man normalt forbinder overvågning med restriktio-

ner. På hjemmesiderne blev overvågning ikke disku-

teret. Når vi talte med ejerne af hjemmesider, viste

det sig, at de faktisk ikke kunne svare på særligt

mange af vores spørgsmål. Når de havde et webcam,

var det, fordi, det var ‘sjovt’, eller fordi de fandt tek-

nikken interessant. For os som forskere var det inter- >

Omgangskredsen på mange private
hjemmesider er ligesom i virkelig-
heden ofte forbløffende lokal

Et webcam er et forsøg på at etablere en
forbindelse til det virkelige liv. Man ville
gerne vise, at man fandtes
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essant, at kulturteknikken på mange må-

der var ubevidst«, siger Susanne Regener.

Girl cams og weblogs

I dag er det ifølge Susanne Regener ikke

længere så almindeligt at bruge webcams

på private hjemmesider. Interessen er da-

let, og brugerne er begyndt at eksperi-

mentere med andre udtryksformer. Det

gælder for eksempel især for weblogs, et

medie, som ligger mellem dagbog og jour-

nalistisk kommentar.

»Der er i dag flere muligheder for at

bruge andre medier, og i den forbindelse

er webcams lidt besværlige. Og ligesom

man i tv-verdenen i en periode lavede en

masse programmer, der handlede om, at

de medvirkende gerne ville vise at de

fandtes, har man fundet ud af, at der ikke

er så meget indhold i at bruge webcams.

Desuden er webcams i stigende grad ble-

vet forbundet med det erotiske og porno-

grafiske. Mange af de kvindelige brugere

med webcams oplevede, at deres hjem-

mesider blev vurderet, som om de var

erotiske girl cams,« fortæller Susanne

Regener. 

Hun peger også på, at webcams har

tabt popularitet, fordi man i dag i højere

grad accepterer den virtuelle verden, som

den er.

»Et webcam er jo et forsøg på at etab-

lere en forbindelse til det virkelige liv. Man

vil gerne vise, at man virkelig findes, men

efterhånden som brugerne er blevet mere

fortrolige med det virtuelle, behøver man

ikke længere at vise, at man er der,« siger

Susanne Regener.

Hendes kommende forskningsprojekt

handler om, i hvilket omfang Europa og

EUs udvikling kommer til at præge private

hjemmesider. Den kvalitative under-

søgelse omhandler private hjemmesider i

Europa på tværs af grænser, alder, køn og

social baggrund. y

Jakob Albrecht

Jaal@dpu.dk

Bettinas hjemmeside: www.bettina-jes.dk

Susanne Regener 
Magister, ph.d. og dr. phil. Susanne Regener blev 1. december 2004

ansat som gæsteprofessor i visuel kultur for en toårig periode på In-

stitut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet. 

Susanne Regeners forskning i kultur- og medievidenskab har rød-

der i europæisk etnologi/kulturantropologi og socialvidenskab. 

Susanne Regener har været gæsteprofessor i kulturvidenskab,

medievidenskab, fototeori ved universiteterne i Bremen, Essen,

Tübingen, Berlin, Klagenfurt, Wien, Basel, Zürich. Hun har været

research fellow ved Center for Kulturforskning Aarhus og lektor ved

Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Ud over selvfremstilling på private hjemmesider, arbejder Susanne

Regener på en monografi om patientbilleder i europæisk psykiatri og

er konsulent på en italiensk dokumentarfilm om det onde ansigt.

www.susanne-regener.de

www.webcam-projekt.de

Det er blevet nemt at lave sin egen

hjemmeside ved hjælp af brugervenlige

moduler. Private hjemmesider er derfor

ikke længere forbeholdt computer-

freaks med forstand på programme-

ring. Illustration fra hjemmesiden

www.bettina-jes.dk



Empowerment som frihedsgode

Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. 

Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til 

ph.d.-afhandlingen ‘Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisationsforandring’.
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»Indflydelse, selvtillid og gennemslagskraft.«

Sådan lyder titlen på et af tidens mange kurser, der

sigter efter at hjælpe det enkelte menneske med at

udvikle sig i en faglig sammenhæng. På kurset kan

man lære sin egen kommunikationsform at kende,

så man føler sig sikker sammen med andre. Og man

kan lære, hvordan man får indflydelse, selvtillid og

gennemslagskraft i samspillet med andre menne-

sker.

Selvtillid er ikke en konstant størrelse, som du

uden videre har i dig, og den afhænger ikke primært

af dig selv, siger sociologen Poul Poder, adjunkt på

Sociologisk Institut ved Københavns Universitet og

tidligere adjunkt på Institut for Pædagogisk Sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

»Der er i dag en tendens til at tro, at folk kan hive

sig selv op ved hårene. Det ser man især i terapeut-

og selvudviklingslitteraturen. Det kan jo være rigtigt

nok, at det er godt at kende sig selv. Men det er ikke

nok til at give selvtillid. Selvtillid er ikke noget, man

bare selv kan skabe. Selvtillid er en følelse, der hele

tiden bliver enten opbygget eller nedbrudt. Det er

noget dynamisk. På det her kursus får deltageren

måske større indsigt i sin personlighed og evner.

Men hvad sker der, hvis deltageren ikke får støtte på

sin arbejdsplads? Så ryger selvtilliden.«

Skabende følelser

Det dynamiske står centralt hos Poul Poder, som

mener, at vi bygger hinanden op og ned. Formuleret

med et citat af teologen K.E. Løgstrup: Vi har hinan-

dens liv i vore hænder.

»Vi influerer på hinanden som et grundvilkår. Det

at fremelske visse karaktertræk i medarbejderen er

også en del af lederens rolle,« siger Poul Poder, som

i sin ph.d.-afhandling »Magtens følelser og følelser-

nes magt: At håndtere følelser under organisations-

forandring« fra september 2004 har undersøgt følel-

ser i organisationer. 

»Vi tænker tit følelser som noget, vi kan og bør be-

herske. Men hvad nu hvis man i stedet ser følelser

som noget skabende? Det samme kan man sige om

magt. Hvis vi tænker magt som noget produktivt, så

er vi alle med til at bygge hinanden op og ned.«

Poul Poder giver et eksempel fra sin ph.d.-afhand-

ling: En ung medarbejder bliver stillet en opgave,

hun ikke har prøvet før. Chefen siger, at hun altid kan

komme til ham, for han har løst en lignende opgave

tidligere, og derfor kan han hjælpe hende, hvis hun

får brug for det. Ifølge Poul Poder er det et udtryk for,

at medarbejderen har adgang til ressourcer, og at

hun kan føle, det er realistisk at løse opgaven. Så

hun får selvtillid. Selvtillid kræver dels, at man som

medarbejder får anerkendelse og ros, dels skal man

have adgang til relevante ressourcer.

Empowerment

En sådan chef er med til at bygge medarbejderen op

på et følelsesmæssigt plan.

På business-dansk hedder det 'empowerment'.

Begrebet henviser til bestræbelser på at uddelegere

beslutningskompetence og lade medarbejdere ar-

bejde mere selvstændigt og selvstyret. 'To empower'

har forskellige grundbetydninger: at bemyndige; at

sætte i stand til; at give evne til. Men det handler i

lige så høj grad om at give energi og kraft, siger Poul

Poder. 

I de seneste årtier er ideen om empowerment

blevet mere og mere udbredt i arbejdslivet. Ifølge

Poul Poder indgår ideen i skiftet mod værdiledede

organisationer, hvor ledere og medarbejdere forven-

tes at forpligte sig lidenskabeligt i forhold til organi-

sationens opgaver. Organisationer leder i stigende

grad ved at regulere menneskers tanker og følelser

og ikke blot ved at regulere og kontrollere deres ad-

færd. Rationalet bag denne ledelsesstrategi er, at

medarbejdere vil handle fordelagtigt i forhold til virk-

somhedens mål, hvis de indoptager virksomhedens

værdier. 

Det betyder, at lederen får en ny rolle, fortæller

Poul Poder:

»Lederen får i stadig højere grad en coach-funk-

tion. Han skal hjælpe én og tage udviklingssamtaler.

Men samtidig er lederen dommer. Han evaluerer én

og sætter mål. Det medfører, at den enkelte bliver

mere afhængig af lederens feedback. Og lederne

forventes i stigende grad at skulle bekræfte den en-

kelte medarbejders værdi.« 

Eller som direktøren af en stor international virk-

somhed, som Poul Poder har undersøgt i sin afhand-

ling, siger til virksomhedens øvrige ledere: »Jeres vig-

tigste opgave er at sætte potentialet fri i hver enkelt

medarbejder.«

Hvorfor skal lederen være coach?

»Coach-funktionen vokser mere og mere frem,

fordi opgaverne er mere udefinerede. Når der ikke er

en fast skabelon, så kan du hele tiden være usikker

på, om du har gjort det godt nok. Og fordi der mang-

ler objektive standarder til at afgøre, om arbejdet er

godt nok, så bliver forholdet til lederen endnu mere

understreget. Det er jo lederen, der kan sige, du har

gjort en god eller i alt fald okay indsats.«

Mere personligt

I modsætning til denne nye relation mellem leder og

medarbejder står for eksempel fabriksarbejderen,

som sammen med sjakket ved, han skal producere

400 møtrikker om dagen. Når de er lavet, ved sjak-

ket, at nu har de gjort dagens dont. 

»Men vi ved ikke længere, hvad der er dagens

dont,« påpeger Poul Poder. »Det er med til at varme

forholdet til lederen op.« Ifølge Poul Poder går ten-

densen til, at medarbejderne overlades til selv-regu-

lering, nemlig hånd i hånd med tendensen til, at for-

holdet mellem leder og medarbejder bliver mere

personligt og følelsesmæssigt involverende. 

»Der sker en personliggørelse af arbejdet. Når

medarbejderen bliver bedt om at engagere hele sin

personlighed – som man ser det i idealet om det

hele menneske – bliver medarbejderen mere usik-

ker på, hvornår opgaven er løst tilfredsstillende. Det

forstærkes af, at opgaverne i den moderne organisa-

tion ofte ikke kan afgrænses. Det bliver derfor vigtigt,

at lederen kan bekræfte. Lederen skal kunne ud-

trykke følelser som taknemmelighed og ros eller

anerkendelse, så han eller hun ikke tager æren, men

derimod giver medarbejderne anerkendelse og

ære.« >
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Skjult magtredskab?

Empowerment har især været kritiseret for at være et

slet skjult magtredskab og en måde, hvorpå lederen

kan fralægge sig ansvar. Men empowerment-be-

stræbelser kræver sin leder, understreger Poul Poder:

»Empowerment handler ikke blot om, at lederen

trækker sig tilbage. Det handler snarere om, at lede-

ren får en ny rolle, hvor han eller hun skal være en-

gageret. Lederen skal netop hjælpe med at bygge

folk op, sikre at de har selvtillid, og være med til at

fremme tillid i gruppen. Medarbejdere og særligt

kernemedarbejdere er ikke kun overladt til sig selv.

Det er ikke sådan, at forholdet mellem leder og

medarbejder tømmes for magt, fordi medarbejde-

ren i projektorganiseringen af sig selv giver sig fuldt

ud for at være med på næste projekt, som sociolo-

gen Zygmunt Bauman foreslår.«

Men kamuflerer empowerment-bestræbelser ikke

det magtforhold, der er mellem leder og medarbej-

der?

»Der kan godt ligge en kamuflering i det. Men em-

powerment er ikke bare noget, folk bliver snydt eller

manipuleret til. At blive gjort til genstand for em-

powerment-bestræbelser af sin overordnede er et

tilbud, der er vanskeligt at afslå, fordi det fremstår

som noget entydigt godt. Samtidig kan tilbuddet ses

som en gevinst, da det kan øge den pågældende

persons mobilitet. Det bliver et frihedsgode at få le-

derens opmærksomhed, støtte og bekræftelse.«

Hvis man accepterer virksomhedens præmis, så

står de medarbejdere, der får lederens støtte, sig

bedst, forklarer Poul Poder.

»At blive empowered er en del af medarbejderens

måde at holde sig i udvikling på. Hvis man vil fast-

holde sin attraktivitet som medarbejder, kan du ikke

bare forblive den, du er. Det handler også om at

blive mere kreativ, mere innovativ, mere selvstæn-

dig, mere samarbejdsorienteret.« 

Lederen som gate-keeper

Medarbejderen kan altså bruge lederen strategisk til

at udvikle sig. I det praktiske liv er det dog de be-

grænsede ressourcers magtspil, for lederens tid er

knap, så medarbejderne må kæmpe om lederens

opmærksomhed. Også her har lederen en 'gate-

keeper' funktion, for det er typisk lederen, der afgør,

hvilke medarbejdere der får hvilke ressourcer. Poul

Poder fortæller om en leder, der havde sagt til en

medarbejder, der var ansat i et barselsvikariat, at hun

skulle oppe sig. Men det gjorde hun ikke, mente le-

deren. Så han gad ikke spilde krudtet på hende og

være mere coachende, for hendes barselsvikariat

løb alligevel snart ud.

Følelser besidder en vis magt: Vi spiller alle med

følelser og får derigennem andre til at agere på en

særlig måde. Samtidig kommer magten til udtryk

igennem følelser: Magtstrukturer betyder noget for,

hvordan vi håndterer følelser. Poul Poders forskning

viser, at de hierarkier, vi færdes i, har betydning for,

hvordan vi forvalter vores følelser. Folk med høj soci-

alstatus kan for eksempel lettere udtrykke anerken-

delse. Det synes mere passende, at overlægen klap-

per sygeplejersken på skulderen og viser omsorg. Og

det virker mere naturligt, at direktøren spørger picco-

linen på vej op i elevatoren, om hun har haft en god

weekend. Hierarkierne betyder altså noget for, hvor-

dan vi udtrykker følelser, og for hvem der kan ud-

trykke interesse og omsorg.

Som Poul Poder udtrykker det:

»Organisationer er et virvar af relationer og hierar-

kiske forhold. Selv om vi i dag forsøger at nedtone

hierarkierne og indføre mere teamwork, så er en stor

virksomhed jo stadig et hierarki af forskellige ni-

veauer af ledelse og status.«

Følelser er oppe i tiden

Tidligere var det mere udbredt at se organisationer

som rationelle systemer frem for følelsesladede en-

heder. Men i de senere år er interessen for følelsers

betydning for arbejdslivet taget voldsomt til. Hvorfor?

»Der er især én grund til, at følelser er oppe i tiden,

og det er, at nogle mener, det kan optimere proces-

ser i en virksomhed,« fortæller Poul Poder og henvi-

ser til Daniel Goleman, forfatter til ‘Følelsernes intel-

ligens’, som toppede boglisterne i midten af

1990'erne. »Men det er ikke sådan, at følelser nu be-

tyder noget, og det gjorde de ikke tidligere. Det er

ikke et spørgsmål om følelser eller ej, men det er

nogle nye former, der er fremme. Evnen til at vide,

hvordan man virker på andre, bliver for eksempel

vigtig,« siger Poul Poder og understreger, at det er

positivt, at vi har fået øjnene op for, at følelser

præger organisationers ve og vel. 

»Forskning viser, at følelser smitter. Eftersom folk

har mest opmærksomhed rettet mod lederen af en

afdeling, så har lederens følelser enorm indvirkning

på den samlede stemning i en afdeling. Organisatio-

ner er følelsesfulde. Hvor mennesker mødes, opstår

der følelser,« siger Poul Poder.

Camilla Mehlsen

asterisk@dpu.dk

>

Poul Poder 

Poul Poder er uddannet magister i Kultursociologi, MA

i Cultural Studies og ph.d. i sociologi. Han har arbej-

det som fuldmægtig, underviser, tidsskriftsredaktør

m.m. Han underviser, vejleder og forsker nu i socio-

logi og emotionssociologiske problemstillinger på

Københavns Universitet.

Som medarbejder er det

svært at afslå tilbuddet om

at blive gjort til genstand for

empowerment-bestræbelser.

Det fremstår som noget 

entydigt godt og kan øge

medarbejderens muligheder

på arbejdspladsen.
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RNye bøger modtaget på redaktionen

Relationer. Et dialektisk perspektiv

Anne-Lise Løvlie Schibbye

Handler om mellemmenneskelige relationers afgørende betyd-

ning for udviklingen af vores selv. Forfatteren forklarer, hvordan

individet bliver et selv sammen med andre, og hvordan dette selv

udvikles og fejludvikles i relationer.

Akademisk Forlag

Nedslag i børnelitteraturforskningen 5

Torben Weinreich m.fl.

Artiklerne diskuterer børnelitteraturens iscenesættelse af forestillin-

ger om barndommen, analyserer udenlandske forfatterskaber og

giver eksempler på, hvordan empiriske undersøgelser og litteratur-

pædagogiske refleksioner også er en del af det børnelitterære

forskningsfelt. 

Roskilde Universitetsforlag

Didaktik for fag- og professionslærere

Hilde Hiim og Else Hippe

Bogen søger at beskrive de kundskaber, der knytter sig til det at

lære et fag og uddanne sig til et erhverv.

Gyldendal

Taletid. Mundtlighed, kommunikation og undervisning

Mads Th. Haugsted

Taletid handler om mundtlighed i undervisningen og undervisning

i mundtlighed, dvs. mundtlighed ikke kun som redskab, men også

som genstand for undervisningen.

Alinea

Education across borders. Comparative studies

Elisabeth Buk-Berge, Signe Holm-Larsen og Susanne Wiborg (red.)

I 16 bidrag fra danske og internationale forskere behandles bag-

grunden for den stigende udbredelse og gennemslagskraft som

komparative studier - f.eks. PISA-undersøgelsen - har i dag.

Didakta

At skrive sig til læsning

Arne Trageton

Ved at vende perspetivet ”fra læsning til skrivning” til ”fra skrivning

til læsning” kan læse- og staveundervisningen tage udgangspunkt

i elevernes egne tekster og behov. 

Gyldendal

Udviklingspsykologi i praksis

Marion Kloep og Leo B. Hendry

Giver anvisninger for arbejdet med børn og unge i børnehaven,

skolen, ungdomsklubber og fritidsorganisationer. Og til forældre

som vil forstå deres børn bedre.

Klim

Social kompetence og problemadfærd i skolen 

Terje Ogden

Bogen beskriver omfanget af adfærdsproblemer i skolen og drøf-

ter, hvordan problemadfærd kan forstås.

Klim

Uddannelse og dannelse - læsestykker til pædagogisk

filosofi

Erling Lars Dale og Kirsten Krogh-Jespersen (red.)

Antologien tilbyder begrebsafklaringer og argumentationer, som

både kan retfærdiggøre og problematisere de valg, lærere træffer i

pædagogisk praksis.

Klim

Døden. En bog for døende og pårørende

Martin Shepard

Tager udgangspunkt i livet og lægger op til, at vi kan lære meget

om os selv ved at forholde os til døden. Først og fremmest er det

dog en brugsbog, der kan hjælpe døende og pårørende med at

forholde sig til døden.

Gyldendal

Innovativ ledelse. Om at fremme og evaluere kvalitets-

udvikling i skolen

Kjell Skogen

En kortfattet og letforståelig skriftlig fremstilling til lærere, vejledere

og skoleledere, som er involveret i udviklingsarbejde i skolen eller

i deres kommune.

Gyldendal

Pædagogiske praksisfortællinger

Susanne Idun Mørch (red.)

Det overordnede sigte med fortællingerne er kvalitet i arbejdet

med brugeren eller barnet. Fortællingerne rummer en række for-

skellige perspektiver: problemløsning, dokumentation, ledelse,

arbejde med vold og trusler m.m.

Systime Academic

Efterskolepædagogik

Ole Pedersen

En faglig bog, der på et teoretisk og reflekterende grundlag disku-

terer efterskolelærerens handlemuligheder med fokus på lærerens

beskrivelse, oplevelse, forståelse og tænkning om hverdagsliv og

læring i efterskolen.

KvaN

Hjernen bag lysten til at lære. Neuropædagogik i teori

og praksis

Mel Levine

Bogen beskæftiger sig med forståelsen af forskelle i indlæring og

belyser sammenhængen mellem hjernens funktion og skolevan-

skeligheder.

Dansk psykologisk Forlag

Procesorienteret litteraturpædagogik

Thomas Illum Hansen

Teoridelen præsenterer en litteraturpædagogik på fænomenolo-

gisk grundlag. Praksisdelen præsenterer lærerfaglige analyser af

fem nyere danske ugndomsbøger med tilhørende eksempler for

tilrettelæggelse af undervisningen.

Dansklærerforeningen

Social opdrift - social arv

Morten Ejrnæs, Gorm Gabrielsen, Per Nørring

”Social arv” som begreb er en forkert og skadelig tankefigur i

socialpolitik og socialt arbejde, argumenterer forfatterne på

baggrund af en empirisk undersøgelse.

Akademisk Forlag

Ledelse af den intelligente skole. Erfaringer fra MI-

skolen New City School

Thomas R. Hoerr

New City School i St. Louis, USA, har ti års erfaringer med teorien

om de mange intelligenser. I denne bog præsenteres erfaringerne

med de mange aktiviteter i forbindelse med undervisning, læse-

plan, personaleudvikling og evaluering.

Dafolo

Uddannelseshistorie 2004

Børge Riis Larsen (red.)

Årbogen fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie rummer

fire artikler om dansk uddannelseshistorie, anmeldelser af nye ud-

givelser og ”Skolen i årets løb”  - et tilbageblik på skole-debatten i

2004.

Syddansk Universitetsforlag

Relationsarbejde i institution og skole

Karsten Hundeide

En indføring i ICPD-programmet (International Childhood Devel-

opment Programme) som er rettet mod omsorgsgivere, hvad

enten de er lærere, pædagoger, forældre, sygeplejersker eller

personale på andre institutioner.

Dafolo
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