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SOCIAL ARV Hvordan er du havnet, hvor du er?



’Vreden Gudinde besyng, som greb Peleiden Achilleus.’ Sådan

indledes Homers Illiaden: Og ja, det første ord i den vesterlandske

civilisationshistorie er vrede. I Spinozas følelseslære fra 1600-tallet

defineres vrede som ‘den Drift, ved hvilken vi af Had ophidses til at

tilføje den ondt, som vi hader.’ Spinoza var jøde, men vi finder også

vreden blandt de kristne dødssynder, som fik deres form allerede i

300-tallet hos pave Gregorius. Og Thors tordnende vrede fra den

nordiske mytologi er legendarisk.

Med eksemplerne vil jeg indikere, at vi har utallige litterære hen-

visninger til, at vrede er en såre menneskelig følelse. Samtidig kan

vi konstatere, at vi lever i en tid, hvor vi ikke er meget for at vise

vrede eller for den sags skyld for at tale om den. Det er blevet pin-

ligt at være vred, og vrede personer er pinagtige og smertelige for

andre. Vrede er af det onde, og vi skal kun vise os fra den gode

side. Spørgsmålet er, om det er godt at ville være så god – om det

er godt at skaffe vreden af vejen. Svaret herpå afhænger i første

omgang af, om det at vredes overhovedet kan retfærdiggøres?

Vrede opstår, fordi man er vidne til en uret begået mod en selv el-

ler andre. I den forstand er vreden et socialt vilkår. Man kan faktisk

ikke blive vred på sig selv. Robinson Crusoe blev ikke vred på sig

selv, men på Herren, som havde udsat ham for den skæbne ikke

at stå i forhold til andre mennesker. Man kan ligesom heller ikke

blive vred på vejret eller på en flue, højst irriteret. Med vreden si-

ger man fra, i vreden er man grebet af en dæmon og må efter bed-

ste evne forsøge at rette den det rigtige sted hen. Alle kender for-

mentlig til, at vreden fik afløb på ‘de forkerte’: En hund fik et spark,

en hånd hamrede i bordet – eller hvor den forbudte øretæve nu

havnede. Så hør lige her: Du kan gøre noget med din vrede, i din

vrede, af din vrede, men du kan ikke gøre noget ved din vrede, og

du kan ikke gøre for din vrede. Du kan derimod lære at styre din

vrede, forskyde din vrede, men det er vreden, der tager dig. 

I skolen havde jeg således en elsket lærer, der var kendt for at

kunne blive meget vred på os. Hans vrede var en troværdig trussel.

Han var selv opmærksom på sin vrede, men han fordømte den

ikke. Han retfærdiggjorde den: ‘En mand skal kunne blive vred, stol

ikke på en mand, der ikke kan blive vred.’ Pointen for min lærer var

jo, at en lærer, som ikke kan sige fra, ingen mand er. Selv formåede

Om vreden

jeg at gøre ham uendelig vred ved at nedstirre ham; enhver må jo

kæmpe med sine våben. Men jeg skrev mig hans ord bag øret, og

den egentlige pointe er vel, at vrede er et socialt vilkår, som for den

enkelte handler om evnen til at sige fra og markere sine grænser. 

Hvordan vi kan tillade os at være vrede, er således det rimelige

spørgsmål at stille. Langt mere rimeligt end på umenneskelig og

unuanceret vis at forsøge at vise vreden vintervejen. Ikke desto

mindre har vi tendens til såvel at afvise vreden som sådan som til

at usynliggøre den ved at afvise udadvendte vredesformer. 

Afvisning af slagsmål i skolen er et godt eksempel på en professi-

onel intervention over for udadvendt vrede. På denne lederplads

har jeg tidligere (Asterisk nr. 11) påpeget, at professionelle lærere

og pædagogers krav til elever om at undskylde, at de slås, risikerer

at betyde, at de fritager de involverede for skyld, og at de fratager

vinderen glæden ved at sejre og taberen skammen over at tabe.

Og nu kan det så tilføjes, at det også risikerer at gøre såvel deres

egen som ’kamphanernes’ vrede uvelkommen. Undskyldningsstra-

tegien bliver nemlig nemt brugt for meget og forkert. Et forhold er

således voldelige slagsmål, et andet forhold dårlig opførsel i form

af uforberedte eller urolige elever. Må professionelle synligt vredes

over det – uden bagefter at undskylde og fratage elevernes man-

gel på disciplin for skyld? Næppe. I stedet dyrkes de indadvendte

vredesudtryk.

‘Mor er ikke vred, mor er skuffet’ er kliché-udtrykket for vrede for-

stået som en indadrettet eksplosion. Vold er en eksplosiv og ud-

adrettet vrede, mens skuffelse er implosions-vrede, også kaldet

nag. At bære sin vrede i sig er en måde at lade det gå ud over sig

selv, at lade vreden sætte sig som nag. Egentlig vil man ofte gerne

sende vreden ud i verden, men vender det med rummelig flinkhed

indad – men mener det ikke. Selve naget føles uretfærdigt og selv-

pinende. For filosoffen Friedrich Nietzsche var den mest primitive

reaktionsstrategi at lade sin vrede gå ud over en anden og give

ham skylden. Den mest avancerede at tage skylden på sig. I dag

ville et professionelt pædagogisk avancement formentlig være at

lære os, hvordan vi kan lade lidt mere vrede gå ud over andre og

lidt mindre gå ind i os selv. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Progression i professions- og

universitetsuddannelser

Progression i uddannelser handler om

studerendes gradvise udvikling af faglig

viden og indsigt. Progression har til alle

tider været et ideal for undervisning og

uddannelse, men den øgede fleksibilitet

og internationalisering inden for de

videregående uddannelser udfordrer

vante måder at tænke progression på,

skriver professor Jens Rasmussen. 

Ubarmhjertige sjæle vil ikke

kendes ved vrede

Voksne bør være glade og rosende, ikke

vrede og kritiske. Sådan lyder børns råd

til dem. Men filosoffen Anne Marie

Pahuus slår til lyd for, at også vrede er et

relevant pædagogisk og etisk krav.

Følelserne vejleder og vildleder

Vores følelser spiller en væsentlig rolle,

når vi træffer beslutninger. Men kan følel-

ser dirigere os til automatisk at træffe de

bedste og mest hensigtsmæssige valg?

Ja, i nogle tilfælde, siger ph.d.-studerende

Simon Nørby fra Learning Lab Denmark

– men følelser rummer også faldgruber.

Hvad du troede du vidste om 

social arv

Børn arver deres forældres sociale

problemer, og uddannelse er vejen til

større lighed i samfundet. Begge

påstande er almindelige i debatten om

social arv, og begge påstande er forkerte.

Lektor Morten Ejrnæs fra Aalborg Univer-

sitet og professor Erik Jørgen Hansen fra

Danmarks Pædagogiske Universitet giver

et forskningsbaseret bidrag til debatten.

At gøre deltagelse i skolen

meningsfuld

Høje faglige ambitioner i skolen gør en

forskel for børn med negativ social arv.

Middelklassens børn skal nok klare sig,

men for børn med en svag baggrund kan

skolen være det eneste sted, de får en

faglig ballast. Asterisk har talt med lektor

Charlotte Ringsmose og lektor Anne Maj

Nielsen om skolen og social arv.

Eksamen styrer studierne

De senere år har professor Per Fibæk

Laursen interesseret sig for samspillet

mellem undervisning, prøveformer og

arbejdsmarked. For eksempel at en

række undersøgelser viser, at studerende

kan klare sig fint til eksamen trods store

huller i deres faglige forståelse. Per Fibæk

Laursen har kigget nærmere på ti specia-

ler fra DPU og Københavns Universitet

for at bedømme de studerendes udbytte

af studierne.

Uden kendsgerninger bliver verden

abstrakt

Skolen skal stadigvæk putte paratviden

ind i eleverne, men paratviden er ikke

nok, for kreativ viden er kernekompe-

tence i videnssamfundet, mener profes-

sor Lars Qvortrup, leder af Knowledge

Lab ved Syddansk Universitet.
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Siden 70erne er der ikke sket forbedringer

af den relative sociale ulighed i Danmark.
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Alle synes at være enige: Ingen skal tynges af de-

res sociale arv. I stedet skal vi have mønsterbrydere

og social mobilitet, opad forstås. Men ved vi, hvad vi

taler om, når vi bruger begrebet social arv, og kender

vi årsagerne godt nok til at gøre noget ved den?

Spørger man forskerne, er begrebet, og de forestil-

linger der knytter sig til det, i bedste fald uklare, hvis

ikke direkte forkerte. Lektor Morten Ejrnæs fra Aal-

borg Universitet er medforfatter til bogen ‘Social arv,

social mobilitet’, hvor det påvises, at langt de fleste

børn formår at skabe sig et normalt liv på trods af en

opvækst  med forældre med tunge sociale proble-

mer som for eksempel stofmisbrug og vold. Og pro-

fessor Erik Jørgen Hansen fra Institut for Pædagogisk

Sociologi på Danmarks Pædagogiske Universitet har

i sine undersøgelser vist, at rekrutteringen til de

videregående uddannelser stadig er skæv, og at ud-

dannelsessystemet bidrager til den sociale repro-

duktion, eller sagt med andre ord: uddannelses-

systemet cementerer de uligheder i samfundet, som

er årsagen til den sociale arv.

Social resistens

Børn er langt mere modstandsdygtige, end vi går og

tror, er Morten Ejrnæs budskab. Tidligere under-

søgelser har vist, at børn af forældre med sociale pro-

blemer som psykisk sygdom, stofmisbrug eller krimi-

nalitet har væsentligt større risiko for selv at få

sociale problemer end børn af ‘normale’ forældre.

Nu har Morten Ejrnæs sammen med kollegerne

Gorm Gabrielsen og Per Nørring kigget nærmere på

tallene, men i stedet for at fokusere på den øgede ri- >

siko, den såkaldte overhyppighed, har de set på,

hvor mange børn der reelt arver deres forældres pro-

blemer. Og det rokker ved billedet af den sociale arv.

»Det er selvfølgelig en risikofaktor at være vokset

op i en belastet familie og det øger sandsynligheden

for, at børn får problemer. Men en risikostigning fra

for eksempel én procent til to procent kaldes ofte en

fordobling eller en 100 procent stigning i risikoen, og

det lyder jo voldsomt og giver anledning til nogle

overdrevne forestillinger om, hvor almindeligt det er,

at man arver problemerne,« siger Morten Ejrnæs.

Pointen er, at så længe man fokuserer på over-

hyppigheden, det vil sige flerdoblingen af risikoen,

så glemmer man, at der grundlæggende er tale om

en risiko på få procent, og at langt størstedelen af

børn fra socialt belastede familier vokser op uden at

arve deres forældres problemer. 

»Vi har opgjort  problemhyppighed for fem alvor-

lige problemtyper blandt børn og deres forældre i

perioden 1979-1993. Det viser sig, at andelen af

unge, der får alvorlige problemer, er fire procent, når

ingen af forældrene har alvorlige problemer, og den

stiger til otte procent, når en af forældrene er regi-

streret for et alvorligt problem. Det vil sige, at 92 pro-

cent af de unge fra de belastede hjem ikke får et af

de alvorlige problemer. Samtidig har 70 procent af

de problemramte unge forældre uden problemer.

Langt de fleste unge med problemer kommer altså

fra hjem, hvor forældrene ikke er registreret for pro-

blemer,« siger Morten Ejrnæs.

Forskernes ansvar

Blandt socialarbejdere og pædagoger er forestillin-

gen om, at børn arver deres forældres problemer,

meget udbredt. Morten Ejrnæs har lavet en under-

søgelse, som viser, at ni procent – 24 procent af so-

Hvis vi skal lave forebyggelse, skal 
vi tage fat i fattigdommen.

Børn arver deres forældres sociale problemer, og uddannelse er vejen til større lighed i samfundet. Begge påstande er

almindelige i debatten om social arv, og begge påstande er forkerte. Lektor Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet og

professor Erik Jørgen Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet giver et forskningsbaseret bidrag til debatten.

Social arv 

– et begreb, tre betydninger

Gustav Johnsons definition
Gustav Johnson er ophavsmand til begrebet social

arv, som han lancerede i 1967. Begrebet dækker hos

ham den idé, at sociale problemer overføres fra foræl-

dre til børn – en social og psykologisk reduktionistisk

tankegang.

Chanceulighed
Social arv bruges her som betegnelse for det fæno-

men, at der findes store uddannelsesmæssige for-

skelle i befolkningen, og at disse forskelle er bestemt

af menneskers startposition i samfundet. Erik Jørgen

Hansen tilslutter sig denne definition.

Risikofaktorer i barndommen
I denne betydning bruges social arv om det fæno-

men, at der er forøget risiko for, at et barn får sociale

problemer, hvis dets situation er karakteriseret ved ek-

sistensen af en eller flere faktorer, som påviseligt for-

øger risikoen for, at barnet får problemer senere.

Denne definition anvender Morten Ejrnæs.

Kilde: Morten Ejrnæs: ‘Social arv, social opdrift’
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cialarbejderne mener, at det er lige så sandsynligt el-

ler mere sandsynligt, at børn får sociale problemer

på niveau med deres forældre. En sådan opfattelse

giver et skævt indtryk af risikoniveauet og kan føre til

stigmatisering og urealistisk lave forventninger til det

enkelte barn, mener Morten Ejrnæs. Derfor ser han

helst, at man helt opgiver at bruge begrebet social

arv og i stedet taler om risikofaktorer i flertal. Og det

er så forskernes ansvar at skaffe og formidle pålide-

lige data om disse risikofaktorer.

»I anvendelsesorienteret forskning er det nødven-

digt, at man præsenterer resultater, som kan bruges

i det udførende arbejde, det vil sige resultater, som

socialarbejderne, der møder klienterne, kan bruge.

Og her er det vigtigt, at man ved noget om størrelsen

af risikoen, vedkommende er udsat for. Tænker man

social arv som en stærk tendens til overførelse af so-

ciale problemer fra forældre til børn, går man galt i

byen,« siger Morten Ejrnæs og peger på, at man skal

koncentrere sig om de faktorer, der kan give størst

forebyggende effekt.

»Spørgsmålet er, hvor stor en del af et problem

man ville kunne forebygge, hvis man fjernede en be-

stemt risikofaktors virkning? Det er det, man i epide-

miologien kalder den præventive gennemslagskraft.

Når der planlægges forebyggende tiltag, er det vig-

tigt at kende den, for så kan man sigte målrettet

mod den største reduktion af problemet. Og det pa-

radoksale er, at sigter man mod risikofaktorer med

meget store overhyppigheder, så forbygger man kun

en lille del af problemerne, fordi problemerne er så

sjældne. Den viden er vigtig, når man skal planlægge

generelle forebyggende indsatser for at få størst mu-

lig effekt,« siger Morten Ejrnæs.

Forebyggelse

Og hvilke foranstaltninger virker så. Hvordan forhin-

drer man børn i at få alvorlige sociale problemer?

Morten Ejrnæs fortæller:

Det er vigtigt at fokusere på de risikofaktorer, som

findes i skolen, for eksempel  skoledropout, der star-

ter som skulkeri. Det er en vigtig risikofaktor, som

man må forske målrettet i. Hvad kan man gøre for at

holde eleverne i samme klasse og hindre bestandige

skoleskift, der ender med, at man ekskluderes og

dropper ud af skolen? Hvad gør man, hvis en elev

har det rigtig dårligt i forhold til en lærer? Alvorlige ri-

sikofaktorer findes også i boligmiljøet for eksempel i

påvirkningen fra kammerater, der er voldelige eller

kriminelle. Endelig er unges manglende kompeten-

cegivende uddannelse og arbejdsløshed meget be-

tydningsfulde risikofaktorer« siger Morten Ejrnæs.

Indsatsen for at forhindre sociale problemer, skal

altså ikke koncentreres om forældrene og deres pro-

blemer, men rettes mod langt mere grundlæggende

samfundsforhold.

»Det er et gennemgående mønster, at strukturelle

forhold som uddannelse og arbejdsløshed er mest

betydningsfulde. Hvis vi skal lave forebyggelse, skal

vi tage fat i fattigdommen i børnefamilier, at børn

dropper ud af skolen, at unge ikke kommer i gang

med en uddannelse eller bliver arbejdsløse. Den

form for forebyggelse vil have langt den største

præventive gennemslagskraft. Man kunne derfor

sige, at den bedste måde at angribe de sociale pro-

>

Hvad du troede du vidste om social arv

Sammenhæng mellem far eller mor ramt af min. ét ‘egentligt’
problem og den unges problemer (Unge i 1966-årgangen)

Ung ramt af Ung ikke ramt af Unge i alt

min. ét problemT problemer

Enten far el. mor 1203   (30 %) 14651   (18 %) 15854   (19 %)

ramt af problemer 8 % 92% 100 %

Hverken far el. mor 2851   (70 %) 66060   (82 %) 68911   (81 %)

ramt af problemer 4 % 96 % 100 %

Unge i alt 4054   (100 %) 80711   (100 %) 84765   (100 %)

5 % 95 % 100 %

Unges sandsynlighed for at få alvorlige sociale problemer i perioden 
1979-1993 (vandret procentberegning) og andel unge, der har
problemramte forældre i samme periode (lodret procentberegning)

p<0,0001. RR = 1,83. OR = 1,90.

Kilde: ‘Social opdrift – social arv 2. udgave 2005 s. tabel 2.3 og 2.3a

Tabellen viser, at 70 procent af de unge, som får alvorlige sociale problemer, har forældre, som ikke selv har haft tilsvarende

problemer. Blandt unge, hvor enten mor eller far har haft et problem, vokser 92 procent op uden selv at få problemer.

Et samfunds kvalitet skal vurderes ud fra
de muligheder, det enkelte menneske har.
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blemer på, ville være at angribe uligheden i samfun-

det,« siger Morten Ejrnæs.

Ulighed gennem uddannelse

Uddannelse og social ulighed er professor Erik Jør-

gen Hansens felt. I 1972 udgav han en bog med tit-

len ‘Lighed gennem uddannelse’, en titel som i øvrigt

var et socialdemokratisk slogan på det tidspunkt. Det

udsagn vil Erik Jørgen Hansen ikke længere stå ved

– »vi bliver jo alle klogere,’ siger han og forklarer, at

han i dag indtager den stik modsatte holdning:

»Hvis man mener, at uddannelsessystemet skaber

lighed i samfundet, så er der tale om en utopi, for ud-

dannelse sikrer uligheden. Hvis uddannelse skulle

skabe mere lighed i samfundet, så ville det forudsætte,

at man på arbejdsmarkedet ville aflønne de forskellige

uddannelser ensartet,« siger Erik Jørgen Hansen.

Forklaringen er, at den faktor, som har størst ind-

flydelse på en persons lønniveau, lige netop er ek-

samensbeviset. Et uddannelsessystem med mange

niveauer skaber derfor et samfund med mange so-

ciale niveauer, altså grundlag for større ulighed.

»Hvis vi tænker os, at vi afskaffer social arv i den

betydning, at nu har alle befolkningsgruppers børn

samme chance for at nå op på de højeste uddan-

nelser, så cementerer vi ulighederne i samfundet.

Resultatet bliver, at der ikke længere er nogen mod-

stand mod ulighed. Derfor forstår man også bedre,

at den nuværende statsminister ønsker sig et sam-

fund, hvor man kan gå fra bistandsklient til bankdi-

rektør. Det svarer til det, man kalder den amerikan-

ske drøm,« forklarer Erik Jørgen Hansen.

Stagnation siden 70erne

Fra trediverne frem til begyndelsen af halvfjerdserne

har man kunnet konstatere en kraftig stigning i an-

delen af børn fra arbejderklassen, som fik sig en læn-

gerevarende uddannelse, dvs. en stigning af antallet

af børn, som brød deres sociale arv. Ved at kigge på

årsagerne til denne stigning kan man få en idé om

de barrierer, der eksisterer i forhold til uddannelse.

»Vi kan se, at indkomstniveauet og levestandar-

den i arbejderfamilier blev stærkt forbedret. At an-

Morten Ejrnæs

Mag.scient.soc. og lektor i teorier om sociale problemer ved

den Sociale Kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet

Erik Jørgen Hansen

Cand.polit. og professor, Institut for Pædagogisk Sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet

familie og høje boligudgifter. Men ingen har sagt, at

det er let at udligne folks chanceuligheder, og ingen

– heller ikke statsministeren – kan vel være uenig i

den præmis, som Erik Jørgen Hansen formulerer,

nemlig at et samfunds kvalitet skal vurderes ud fra

hvilke muligheder, det enkelte menneske har. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Morten Ejrnæs m.fl.: ‘Social arv, social opdrift’,

Akademisk Forlag (2004)

Erik Jørgen Hansen: ‘Uddannelsessystemerne i

sociologisk perspektiv’, Hans Reitzels Forlag (2003)

tallet af børn pr. familie faldt kolossalt, og at der var

social tryghed, fordi vi i 60erne opnåede fuld be-

skæftigelse. Det som har betydning, er derfor leve-

standarden, antallet af børn, man skal tage sig af, og

den sociale tryghed, og det er en gammel iagtta-

gelse«, siger Erik Jørgen Hansen.

»Der er sket forbedringer i børns muligheder. Pro-

centdelen, der har fået en videregående uddan-

nelse, er steget i alle sociale grupper. Når man siger,

at der ikke er sket noget siden 70erne, så er det den

relative sociale ulighed, man tænker på. Et større an-

tal procentpoint fra arbejderklassen har inden for de

seneste to årtier fået en mellemlang eller lang vide-

regående uddannelse. I Danmark har 7 procentpoint

flere af sønnerne og 16 procentpoint flere af døtrene

fra kortuddannede familier fået en mellemlang eller

lang videregående uddannelse – men det modsva-

res af 12 procentpoint flere af sønnerne og 27 pro-

centpoint flere af døtrene fra højt uddannede hjem,«

siger Erik Jørgen Hansen. 

Livslang læring

Den eneste ændring i skolesystemet, som synes at

have formindsket den sociale skævhed i den senere

tilgang til videregående uddannelse, har været op-

hævelsen af den tidlige deling i boglige og ikke-bog-

lige elever. Et senere uddannelsesvalg øger altså

chancerne for, at elever fra ikke-uddannelses-

mindede miljøer tager en længerevarende uddan-

nelse, forklarer Erik Jørgen Hansen, som mener, at

man i princippet skal have mulighed for at vælge ud-

dannelse gennem hele livet.

»Mit forslag vil være det samme, som de fleste po-

litiske partier tilslutter sig, men ikke gør noget ved,

nemlig en uddannelseskonto, som der kan trækkes

på senere i livet. Hvis vi mener, at alle skal have

samme chancer, så må vi lade porten stå åben i vok-

senlivet for at erhverve den uddannelse, man har

fundet ud af, at man i virkeligheden har brug for,« si-

ger Erik Jørgen Hansen.

Han erkender, at de økonomiske problemer ved

en sådan ordning er store. Det er væsentligt dyrere

at uddanne sig senere i livet, når man først har fået
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Hvordan kan skolen være med til at kompensere

for negativ social arv? 

I efteråret kom rapporten ’De gode eksempler’ om

skoler, hvor eleverne præsterer fagligt bedre end for-

ventet, når der tages højde for social baggrund. Og

her i foråret udkommer rapporten ’Skolen og Social

Arv’, der belyser processer i skolen, der fremmer el-

ler kompenserer for negativ social arv blandt børn.

Lektor Charlotte Ringsmose har været involveret i

begge undersøgelser, og lektor Anne Maj Nielsen har

været projektleder på ’Skolen og Social Arv’.

For nogle læsere af rapporterne er en af de måske

mest overraskende konklusioner i ’De gode eksem-

pler’, at elever med en svag social baggrund præste-

rer fagligt bedre på skoler, hvor lærere og ledere har

høje faglige ambitioner og stiller klare mål til ele-

verne. 

Rapporten tilbageviser med andre ord forestillin-

gen om, at skoler med faglige ambitioner især tilgo-

deser elever, der i forvejen klarer sig godt fagligt.

»Skoler, hvor mange børn har en svag baggrund,

har ofte en tendens til at nedjustere forventningerne

til børnene. De siger, at de vælger at prioritere det

personlige og sociale, før de går i gang med det fag-

lige. Det er der selvfølgelig en sandhed i, men det er

vigtigt at fastholde de faglige ambitioner, når vi taler

om denne gruppe af børn. Vi fra middelklassen kan

tage det roligt. Vores børn skal nok klare sig, fordi de

bliver stimuleret i alle mulige sammenhænge. De

børn, der kommer til kort, hvis skolen slækker på

fagligheden, er børn med svagere sociale og økono-

miske forudsætninger,« siger Charlotte Ringsmose.

Anne Maj Nielsen supplerer: 

»Når vi taler om det faglige, kan man jo være fag-

lig på mange måder. Det er ikke terpeskolen, vi taler

om. I ’Skolen og Social Arv’ har vi mødt lærere, der

var så fagligt dygtige, at de både kunne differentiere

elevmæssigt og undervisningsmæssigt. Men vi har

også set, at den slags lærere løber ind i nogle frem-

herskende diskurser om, at man skal tage ekstra

hensyn til børn, der har det svært. Det er selvfølgelig

vigtigt, at børn trives og ikke oplever for mange ne-

derlag i skolen. Men det er også vigtigt at fastholde

troen på, at børnene fagligt kan blive bedre. Der bør

ikke være en modsætning mellem, at eleverne klarer

sig godt fagligt og trives,« siger Anne Maj Nielsen.

Forskellige koder

Charlotte Ringsmose siger, at høj faglighed ikke nød-

vendigvis er ensbetydende med, at det er en god idé

at indføre flere skematimer i dansk og matematik, og

tro at det løser alt.

»Vi taler jo om skoler med en høj andel af børn,

der ikke bare sætter sig på deres plads og begynder

at lære noget. Derfor kan man ikke fokusere på fag-

ligheden alene. Andre ting skal også være med. Det,

der karakteriserer elever med en svag familiebag-

grund er, at de er umotiverede og urolige i skolen.

De medvirker ikke i bageriet, fordi det er fagligt van-

skeligt for dem, og fordi de kommer fra en baggrund,

hvor de ikke er blevet stimuleret. I deres hjem er der

én slags kode, og når de kommer i skolen, skal de

lære en anden,« fortæller Charlotte Ringsmose.

»Hvis et barn kommer fra et hjem, hvor forældre og

søskende forbinder skolen med tunge pligter og ne-

derlag, er det klart, at det er svært at skabe anerken-

delse for skolens rolle. Middelklassebørn får mange

ting forærende, men det er ikke tilfældet for børn

med såkaldt negativ social arv, og derfor er faglige

ambitioner i skolen vigtigt – og det er vigtigt at gøre

det faglige spændende,« siger Anne Maj Nielsen.

Hun fortæller, at undersøgelsen har givet hende et

nyt syn på, hvor dygtige folkeskolelærere faktisk skal

være for at gennemføre god undervisning.

»Det kræver en meget høj faglighed af lærerne, og

undersøgelsen har fået mig til at spekulere over an-

tallet af linjefag på læreruddannelsen. I dag er der

fire liniefag på seminariet. Måske skulle der kun være

et enkelt? Hvis læreren skal kunne undervisningsdif-

ferentiere, forstå børnenes forskellige forudsætnin-

ger og kompleksiteten i klassen, er det vigtigt at være

100 procent inde i sit fag, « siger Anne Maj Nielsen.

God ledelse smitter

Et andet område, hvor høje kvalifikationer spiller en

afgørende rolle, er skoleledelse, forklarer Charlotte

Ringsmose: 

»Det er en rød tråd i undersøgelserne, at det er

vigtigt at have en ambitiøs skoleleder. Skoleledel-

sens værdier smitter af helt ned i klasserummet. Det

gælder både for skoler, der betegner sig som ‘fag-

lige’, og skoler, hvor ‘man bare vil have det godt med

hinanden’. Vi har besøgt skoler, hvor børnene var

lade, lærerne var lade, og ledelsen var lad. På andre

skoler var alle entusiastiske, og det betød, at bør-

nene blev revet med,« siger Charlotte Ringsmose.

I ’Skolen og Social Arv’ benyttes vendingen, at ‘ud-

fordre eleverne i forlængelse af deres forudsætnin-

ger’. Det faglige niveau skal med andre ord afspejle

barnets nærmeste udviklingszone. Hvor den zone

befinder sig, er et individuelt spørgsmål, og derfor er

det vigtigt, at læreren anerkender, at nogle elever

kan have særlige vanskeligheder, og at det kræver en

særlig indsats. 

»At læreren anerkender, at nogle elever har

særlige forudsætninger, er ikke lig med, at man

påskønner, men at man accepterer det som en for-

8

>

Skoler har ofte en tendens til at
nedjustere forventningerne til børn 
med en svag baggrund.

Faglige ambitioner i skolen er 
vigtige, og det er vigtigt at gøre
det faglige spændende.
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Høje faglige ambitioner i skolen gør en forskel for børn med negativ social arv. Middelklassens børn skal nok klare sig,

men for børn med en svag baggrund kan skolen være det eneste sted, de får en faglig ballast. Asterisk har talt med lektor

Charlotte Ringsmose og lektor Anne Maj Nielsen om skolen og social arv.

FOTO: M IKE KOLÖFFEL,  DR.

I DRs tv-serie Krøniken støtter arbejdsmanden

Børge From, at sønnen Palle tager en universitets-

uddannelse. Forældreopbakning har stor betydning

for, hvordan det går børn i skolen. 
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udsætning. Børn med negativ social arv kan være

urolige og have svært ved at koncentrere sig. Der-

med kommer de til at virke forstyrrende i klassen.

Hvis man tilrettelægger undervisningen i forhold til

deres forudsætninger, skal læreren kunne se, hvad

børnene kan – og ikke kun deres mangler. Alle børn

kan jo noget,« siger Anne Maj Nielsen og fortæller

om en klasse med en urolig elev, hvor man fandt en

løsning.

»Eleven var god i matematik, men havde svært

ved mange andre ting. For eksempel var han moto-

risk meget urolig. Læreren diskuterede situationen

åbent med eleverne i klassen, og de fandt en

løsning, hvor drengen fik en plads lige foran læreren.

Når han var ved at tabe opmærksomheden, kunne

læreren nøjes med at lægge en hånd på hans skul-

der i stedet for at råbe ned gennem klasserummet.

Det er jo ikke, fordi disse børn ønsker at obstruere

undervisningen. De vil gerne være med. Men vi skal

bare finde ud af, hvordan vi hjælper dem til det,«

siger Anne Maj Nielsen.

Oplevelse af sammenhæng

I undersøgelsen ’Skolen og social arv’ har forskerne

desuden brugt sociologen Pierre Bourdieu til at for-

klare elevernes sociale, uddannelsesmæssige, kultu-

relle og økonomiske forudsætninger. 

Et af de mest fremherskende træk hos børn fra fa-

milier med positiv social arv er, at de samme koder

og værdier gælder i hjem og skole. Det giver med so-

ciologen Aaron Antonovskys ord børnene en ’ople-

velse af sammenhæng’. For at illustrere hvordan det

kan udspille sig i praksis, giver Anne Maj Nielsen

dette eksempel: Når tre børn i en middelklassefami-

lie får ti rosiner hver, kan moren finde på at sige: ‘I fik

ti rosiner hver, og I er tre børn. Hvor mange rosiner

var der så i alt?’ Og måske tilføjer hun, at den slags

regnestykker hedder ‘matematik’.

»Kommentarer af den slags er også en indføring i

skolen. I andre familier er det nok, at børnene får

delt deres rosiner og har det godt med det,« siger

Anne Maj Nielsen og fortsætter:

»Man kan også genfinde det i, at nogle forældre

fortæller deres børn, at man laver lektier, fordi man

skal lære nogle ting. Andre forældre bekræfter bør-

nene i, at de skal lave lektier efter en lang dag i fri-

tidsinstitutionerne. I et spørgeskema bad vi foræl-

drene om at svare på, hvor stor vægt de lagde på

deres børns uddannelse. Af svarene fremgik det, at

nogle forældre med lav indtægt og de korteste

udannelser sagde, at deres børn ikke skulle uddanne

sig for enhver pris. De bedrestillede forældre med

længere uddannelser svarede, at uddannelse er vig-

tig, fordi det giver flere valgmuligheder,« fortæller

Anne Maj Nielsen.

Hvad angår indvandrerforældres deltagelse i bør-

nenes skolegang siger Charlotte Ringsmose, at un-

dersøgelserne desværre tegner et skidt billede af,

hvordan det går med at integrere forældre med ind-

vandrerbaggrund i skolens arbejde. 

»Det kræver mobilisering af mange kræfter at ind-

drage forældre med indvandrerbaggrund. Hvis for-

ældrene skal være med i skolebestyrelsen, forud-

sætter det for eksempel tolkebistand. På nogle

skoler siger medarbejderne, at de oplever det som et

problem, at nogle forældre med indvandrerbag-

grund afleverer børnene i skolen og forventer, at de

kommer ud som læger og ingeniører. De har en bag-

grund, hvor man ikke er vant til, at skolen er et an-

liggende, forældre blander sig i. Så hvis det skal lyk-

kes at medinddrage denne forældregruppe, skal det

være et mål, som hele skolen fra skoleleder til pedel

ønsker opfyldt,« siger Charlotte Ringsmose.

Evalueringskultur i lærerværelset 

Anne Maj Nielsen fortæller, at hun i forbindelse med

undersøgelsen blandt lærere har oplevet en meget

negativ diskurs, hvor lærere forsøger at støtte kolle-

gernes mentale ‘overlevelse’ ved at bekræfte, at bør-

At gøre deltagelse i skolen meningsfuld

>

De gode eksempler
’De gode eksempler’ er baseret på en spørgeskema-

undersøgelse blandt 146 skoler, en kvalitativ under-

søgelse af 15 af skolerne og en observationsunder-

søgelse blandt tre skoler.

Rapporten betegner skolen som højtpræsterende,

hvis eleverne får højere karakter end forventet på

baggrund af deres socioøkonomiske baggrund.

God skolepraksis på organisationsplan:
• Klar, tydelig og dialogbaseret ledelse

• Ledelsen bruger mere tid på pædagogisk tilsyn

• Lærere og ledelse vægter elevernes faglige udvikling

– også de svage elevers

• Skolen har en strategi og har sat sig nogle mål.

På klasserumsniveau viser ’De gode eksempler’, at

nogle praksisformer fremmer eller hæmmer læring.

Det er ikke  muligt at pege på en direkte sammen-

hæng mellem bestemte praksisformer og karakterni-

veau, men observationerne viser, at det er vigtigt at

tilbyde aktiviteter, som alle børn kan deltage i.

God skolepraksis i klasserummet, 
betyder at læreren:
• Er opmærksom på, at fagligt svage elever ikke ud-

skilles fra fællesskabet, for eksempel faglige aktivite-

ter

• Er åben i kommunikationen med eleverne

• Er åben for, at elever kan deltage i den samme

aktivitet på forskellige måder

• Er fleksibel og opmærksom på elevernes 

engagement

• Har kompetencer til at mestre undervisningens

pædagogiske metoder og faglige tema.

Der bør ikke være en modsætning
mellem, at eleverne klarer sig godt
fagligt og trives i skolen.
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nene er besværlige og umulige. Det sker typisk, når

lærerne er tilbage på lærerværelset, trætte og

desperate efter en time, som er kørt af sporet. 

»Lærerne har prøvet at gennemføre et bestemt

forløb, men har – igen – oplevet, at det ikke er lyk-

kedes. Og de har oplevet, at det er nogle bestemte

børn, der gør, at det ikke lykkes,« forklarer Anne Maj

Nielsen.

Hun siger, at i stedet for at bekræfte lærerkolleger

i, at eleverne er umulige, er det mere frugtbart at

spørge ind til, hvordan problemet kan løses fremover.

Det sker ved, at kollegaen for eksempel siger:

»Hvad lykkedes og hvad gav problemer? Hvordan

kan vi gøre det bedre næste gang? Er det der noget,

vi kan tage op i vores team?« Ved at tale sammen på

den måde bevæger man sig ind i en evaluering. 

»Når man taler om, at skolen skal udvikle en eva-

lueringskultur, handler det også om at kunne bruge

sine kolleger til at forbedre undervisningen,« siger

Anne Maj Nielsen.

Mål og strategier

Da ’De gode eksempler’ blev præsenteret i efteråret,

blev rapporten af nogle set som dokumentation for,

at elever på gammeldags skoler klarede sig bedst.

Men det er faktisk ikke tilfældet, siger Charlotte

Ringsmose. Rapporten argumenterer ikke for en

gammeldags skole, men for en skole, der ved, hvad

den vil. Det betyder for eksempel, at skolen har en

strategi og sat sig nogle mål.

»Hvis man med en gammeldags skole mener en

skole med en autoritær ledelse, så er der ikke belæg

for det i undersøgelsen. Den slags skoler har spillet

fallit. Autoritære skoleledere, der lægger virksom-

hedsplaner på deres kontor uden at inddrage med-

arbejderne, skaber en skole, hvor ledelsen forventer

én ting, og lærerne gør noget helt andet. Højt-

præsterende skoler er præget af en medkultur, hvor

alle parter er medinddraget og har medindflydelse.

Når nogle forbinder det med en gammeldags skole,

er det, fordi den slags skoler ved, hvad de står for.

Skolen har nogle mål og en strategi. Det kan for ek-

sempel være, at man definerer sig som en faglig

skole,« siger Charlotte Ringsmose. 

At der fortsat er stor forskel på danske familiers

økonomiske baggrund fremgår også af datamateria-

let i ’Skolen og social arv’. I nogle familier har begge

forældre arbejde og tjener i alt næsten 600.000 kro-

ner. Andre er børn af en enlig mor med ti års skole-

gang og en indtægt på 150.000 kroner årligt.

»Så er der ikke råd til meget andet end spaghetti

med ketchup,« som Anne Maj Nielsen udtrykker det.

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Skolen og Social Arv 
Undersøgelsen ’Skolen og Social Arv’ sammenfatter

den hidtidige forskning på området og består af en

kvalitativ undersøgelse af 3. klasser på to skoler. 

Muligheden for at kompensere for
negativ social arv forbedres når:
• Børnene erfarer værdien af skoleaktiviteter sanseligt,

følelsesmæssigt, socialt og kognitivt inden for sko-

lens aktiviteter og område. Det kan for eksempel

være i form af udstillinger, opvisninger, forestillinger,

produktanvendelse m.m.

• Børnene har mulighed for at have særlige

rettigheder

• Børnene har muligheder for at blive udfordret fagligt

i forlængelse af deres ressourcer

• Det faglige arbejdes indhold er mødested og grund-

lag for sociale samspil mellem børn

• Børnene har mulighed for at få anerkendt deres

faglige, personlige og sociale ressourcer i

klassen/skolen

’De gode eksempler’ og ’Skolen og social arv’ er lavet

i forbindelse med Forskningsprogrammet om ’social

arv’, hvor Socialforskningsinstituttet (SFI), Amternes

og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Institut for

Folkesundhed og Danmarks Pædagogiske Universitet

deltager.

Fra DPU har lektor Grethe Kragh-Müller, adjunkt Line

Lerche Mørck, lektor Kirsten Fink-Jensen, lektor Char-

lotte Ringsmose og lektor Anne Maj Nielsen deltaget i

programmet.

Anne Maj Nielsen

Lektor ved Institut for pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Charlotte Ringsmose

Lektor ved Institut for pædagogisk psykologi 

Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Eksamener og prøvers udformning er i høj grad bestemmende for studerendes tilgang til studierne. Derfor er det vigtigt, at eksamener

så vidt muligt er tilrettelagt, så de tegner et dækkende billede af de studerendes kompetencer – også uden for eksamenssituationen.
FOTO: GET T Y IMAGES
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Per Fibæk Laursen har længe gået og undret sig.

På den ene side har undersøgelser adskillige gange

vist, at universitetsstuderendes udbytte af undervis-

ningen ofte er overfladisk. De har store huller i deres

forståelse – og nogle ting har de helt misforstået. 

På den anden side oplever han som eksaminator

og censor, at langt de fleste specialer, han vurderer,

er udmærkede og får gode karakterer.

Sidste år satte Per Fibæk Laursen sig for at under-

søge paradokset nærmere. Han udvalgte ti tilfældige

specialer. Fem fra kandidatuddannelsen i pædago-

gik ved Danmarks Pædagogiske Universitet og fem

specialer fra kandidatuddannelsen i pædagogik ved

Københavns Universitet. Med undersøgelsen øn-

skede Per Fibæk Laursen at vurdere de udvalgte spe-

cialers faglige tyngde. 

Hvad siger specialerne de om de studerendes ud-

bytte af studierne? Lærer de studerende det, man

kan forvente af dem? Resultatet af den bedømmelse

vender vi tilbage til sidst i artiklen.

Per Fibæk Laursen har sammen med kolleger fra

DPU og Københavns Universitet skrevet antologien

»Hvad lærer de studerende, hvordan lærer de og

hvad fører uddannelsen til?« Her skriver Per Fibæk

Laursen blandt andet, at læringsteoretisk forskning

tidligere har vist, at universitetsstuderende ikke

lærer det, der er intentionen med undervisning. Det

fremgår blandt andet af undersøgelser i Sverige,

USA, England og blandt studerende på Danmarks

Tekniske Universitet (DTU) i 1999.

Undersøgelsen på DTU omfattede 187 stude-

rende, der netop havde været til eksamen.

Undersøgelsen viste, at 45 procent af de stude-

rende, der havde bestået eksamen, ikke bestod den

efterfølgende sluttest. Blandt de dumpede ved slut-

testen var også studerende, der havde fået 13 ved ek-

samen. Testen viste desuden, at studerende, der var

dumpet ved eksamen, også dumpede ved sluttesten.

Common sense forstyrrer 

DTU-testen bestod af en række spørgsmål, der foku-

serede på de studerendes forståelse af fagets grund-

begreber og sammenhænge, og om de studerende

kunne omsætte det, de havde lært, til problemer fra

virkelighedens verden. 

»Besvarelserne viste, at mange af de studerende

var forbløffende dårligt kørende – også de, der

havde bestået eksamen,« siger Per Fibæk Laursen.

Han siger, at hullerne i de studerendes forståelse

ville svare til, at studerende inden for det pædagogi-

ske område ikke ville kunne forklare begreber som

intelligens, socialisering eller læring med deres egne

ord.

»Mange af undersøgelserne på området viser i lig-

hed med undersøgelsen fra DTU, at en del stude-

rende har svært ved at forklare de faglige grundbe-

greber – især hvis begreberne har en lidt anden

betydning end i det daglige sprog. De studerende

har ofte en forbløffende stærk – men forkert – com-

mon sense-forståelse, der konkurrerer med den fag-

lige forståelse.«

Per Fibæk Laursen tilføjer, at med til billedet hører,

at DTU-undersøgelsen fandt sted midtvejs på inge-

niøruddannelsen – og ikke efter den afsluttende ek-

samen. Det kan have betydning for de studerendes

præstation.

»Når mange studerende klarede sig dårligt, kan en

del af forklaringen være, at den egentlige faglige for-

ståelse opbygges over flere år. Selv om der er huller

og misforståelser undervejs, ender det måske allige-

vel med et fornuftigt resultat. På den anden side vi-

ser andre undersøgelser, at mange studerende selv

efter kandidateksamen heller ikke er i stand til at

gøre rede for fagets grundbegreber«.

Dyb eller overfladisk 

Ser man på de studerendes studiestrategi, kan man

ifølge Per Fibæk Laursen skelne mellem en dyb eller

en overfladisk form for læring. Studerende, der tileg-

ner sig stoffet overfladisk, gør det først og fremmest

De senere år har professor Per Fibæk Laursen interesseret sig for samspillet mellem undervisning, prøveformer

og arbejdsmarked. For eksempel at en række undersøgelser viser, at studerende kan klare sig fint til eksamen

trods store huller i deres faglige forståelse. Per Fibæk Laursen har kigget nærmere på ti specialer fra DPU og

Københavns Universitet for at bedømme de studerendes udbytte af studierne.

>

Studerende har ofte en forbløffende stærk –
men forkert – common sense-forståelse.

Er du dyb eller overfladisk?

Studerende med en dyb tilgang vægter, at ny

viden skal gøre virkeligheden mere synlig og

forståelig. Studerende med en overfladisk

tilgang vægter eksamenskrav, og de oplever, at

viden er løsrevet fra virkeligheden. 

Dyb tilgang
• Fokus på det der bliver tilkendegivet (for

eksempel forfatterens argument eller de

begreber, der kan anvendes til løsning af

problemet)

• Relaterer tidligere viden til ny viden

• Relaterer viden fra forskellige kurser

• Relaterer teoretiske idéer til hverdags-

erfaringer

• Relaterer og skelner vidnesbyrd og

argumenter

• Organiserer og strukturerer indhold i et

sammenhængende hele

Overfladisk tilgang
• Fokus på det sagte

• Fokus på urelaterede dele af opgaven

• Lærer stoffet udenad med henblik på

eksamen

• Associerer fakta og begreber ureflekteret

• Kan ikke skelne principper fra eksempler

• Behandler opgaven som noget udefra

påtvunget
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med det formål at bestå eksamen. De er som regel

gode til at afkode kravene til eksamen og læser

målrettet for at klare disse krav.

»På DTU er der gået historier om, at de studerende

konkurrerede om, hvor få timer de kunne komme

ned på og alligevel bestå kurset. Det forudsætter en

evne til at forstå, hvad der kræves til eksamen, og det

er nogle studerende forbavsende gode til. Proble-

met med den overfladiske strategi er, at man kun

lærer det, der kræves til en eksamen. Så snart man

stilles over for andre opgaver inden for samme fag-

lige område, klarer man sig skidt, fordi man ikke har

en generel forståelse at trække på,« fortæller Per Fi-

bæk Laursen.

Omvendt er dyb forståelse baseret på et ønske

om at forstå stoffet. De studerende er nysgerrige,

stiller spørgsmål og sætter det i relation til teori og

praksis. 

Per Fibæk Laursen fortæller, at undervisere blandt

andet kan fremme dybdeforståelse ved at undgå for-

udsigelige prøveformer og standardiserede eksa-

mensspørgsmål. Et eksempel på standardspørgsmål

inden for matematik er andengradsligninger med to

ubekendte.

»Kigger man nærmere efter i den kritiske forsk-

ning, kan man se, at de studerende først og frem-

mest lærer det, der kræves til eksamen, hvilket er

helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at man stiller de

rigtige krav til eksamen. For eksempel ved at bede

de studerende om at omsætte komplekse problem-

stillinger til en anden kontekst eller virkelige cases.

Jo mere undervisningen nærmer sig problemstillin-

gerne i den faglige praksis, jo bedre er det. Jeg tror,

at rigtige eksamenskrav er afgørende for uddannel-

sers kvalitet«. 

Det kan ifølge Per Fibæk Laursen forekomme over-

raskende, at eksaminer har en så adfærdsregule-

rende rolle i et uddannelsessystem som det danske.

»Det er jo ikke, fordi danske undervisere hele

tiden taler om eksamen eller truer eleverne med, at

de skal stå til regnskab senere. Alligevel er de stude-

rende meget opmærksomme på, hvilke formelle

krav man stiller til eksamen. De bliver introduceret

til, hvad der kræves af dem, når underviserne på uni-

versitetsuddannelserne præsenterer eksempler på

eksamensbesvarelser i begyndelsen af et kursus og

siger: ‘I skal lave noget i stil med det her’. Med andre

ord er det danske uddannelsessystem også eksa-

mensorienteret«.

De ti specialer

Hermed er vi fremme ved Per Fibæk Laursens be-

dømmelse af de ti specialer fra kandidatuddannel-

serne i pædagogik ved Københavns Universitet og

Danmarks Pædagogiske Universitet. På baggrund af

16 kvalitetskriterier viser specialerne ifølge Per Fibæk

Laursen, at alle kandidater lærer at gennemføre et

>

Studerende er meget opmærksomme på,
hvilke formelle krav man stiller til eksamen.

Eksamen styrer studierne

Kriterium Antal specialer,
der opfylder

kriterium

Har en problemstilling eller tese 10

Præsenterer og argumenterer for sin metode 10

Belyser problemstillingen teoretisk 10

Konkluderer i forhold til problemstillingen 10

Argumenterer for relevans 9

Anvender et systematisk indsamlet materiale 8

Gennemfører metodisk analyse af materialet 8

Belyser problemstilling vha. forsk. teorier 8

Gennemfører en teoretisk inspireret analyse 7

Præsenterer udvalgt forskning 6

Perspektiverer resultatet praktisk 5

Foretager kritisk vurdering af egen metode 4

Perspektiverer resultatet teoretisk 3

Kritiserer teori ud fra egne resultater 1

Giver oversigt over dansksproget forskning 0

Giver oversigt over international forskning 0

Oversigten viser, hvor mange af ti pædagogikspecialer fra Københavns
Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet, der opfylder 16
kvalitetskriterier. Alle specialer har en problemstilling eller tese, mens  
ingen giver oversigt over dansksproget eller international forskning.
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større akademisk projekt med problemstilling,

metode, teori og konklusion. Hovedparten af kandi-

daterne på de to uddannelsessteder lærer at gen-

nemføre et projekt præget af elementære forsk-

ningsmæssige kvaliteter – for eksempel at gennem-

føre en metodisk analyse af systematisk indsamlet

materiale. Nogle kandidater lærer desuden at fore-

tage en teoretisk inspireret analyse, en kritisk vurde-

ring af deres egen metode og tage udgangspunkt i et

udvalg af den eksisterende forskning. 

Undersøgelsen viser, at alle specialer opfylder

mindst halvdelen af de 16 kvalitetskriterier, men in-

gen opfylder alle. 

Trods forskellige studieformer og forudsætninger

blandt de studerende på de to universiteter, ligner

specialerne hinanden og ligger stort set på samme

niveau.

Per Fibæk Laursen siger, at det især er det højeste

akademiske niveau, der mangler i specialerne. For

eksempel gør ingen af de ti specialer rede for den

publicerede forskning inden for området. 

»Man plukker typisk fra den eksisterende forsk-

ning, men der er ikke en decideret oversigt med ho-

vedresultaterne på området. De fleste ville hurtigt

kunne lave en oversigt, og det har overrasket mig, at

ingen har gjort det. Alle specialer ville let kunne blive

væsentligt bedre og dermed  få en højere karakter,«

siger Per Fibæk Laursen.

Et andet punkt, hvor specialerne kunne forbedres,

gælder brugen af teori. Kun i et enkelt speciale af-

prøver en studerende teoriens brugbarhed på bag-

grund af den indsamlede empiri. 

De hotte teorier

Per Fibæk Laursen mener, at de ti specialer generelt

er kendetegnede ved, at de er forankrede i konkrete

problemer og udfordringer af betydning. For eksem-

pel hvordan internationalisering og EUs indflydelse

manifesterer sig inden for uddannelsesområdet.

»De fleste specialer er ikke konstruerede skrive-

bordsproblemer. De behandler problemer, der også

har betydning uden for universitetsverdenen. Jeg

synes dog, at nogle specialer er for teoretisk snævre.

Generelt møder jeg en del specialestuderende, som

er blevet fascineret af en bestemt teoretisk retning tid-

ligt på uddannelsen. Og fordi man opererer med for-

holdsvis brede studieordninger, er det muligt at for-

følge de samme teoretiske synsvinkler gennem hele

studiet. Det betyder, at de studerende risikerer at stå

med en meget snæver kompetenceprofil, når de skal

søge job som konsulent, underviser eller rådgiver. På

arbejdsmarkedet kommer man længere med en bred

tilgang, hvor man ikke er fastlåst i en bestemt teori,«

siger Per Fibæk Laursen, der har registreret, at de mest

hotte teoretikere er Bourdieu, Luhmann, Giddens og

Ulrich Beck – der i øvrigt alle er sociologer.

Det klassiske grundproblem

Ser man på universitetsspecialet som eksamens-

form, rummer modellen både styrker og svagheder,

mener Per Fibæk Laursen. Styrken er, at de stude-

rende laver en stor selvstændig opgave med et bety-

deligt fagligt indhold og forskningsmæssigt præg.

Svagheden kan være, at emnet er selvvalgt. Dermed

vælger de studerende et emne, som de føler sig

stærke inden for, og de har mulighed for at vælge

uden om områder, de slet ikke har forstået. For nogle

specialer er det desuden en svaghed, hvis de ligger

for langt fra den måde, man løser problemer, i den

faglige praksis uden for den universitære verden.

»Når man på en arbejdsplads bliver bedt om at

skrive en rapport, vil det ske under helt andre betin-

gelser og andre krav end et speciale. Selv om stude-

rende klarer specialekravene, er det ikke ensbety-

dende med, at de er kompetente fagfolk ude i

arbejdslivet. Det er det klassiske grundproblem ved

mange universitetsuddannelser – de studerende bli-

ver bedømt på forskningsmæssige standarder, der

ikke altid er i overensstemmelse med de standarder,

der gælder i det arbejdsliv, man uddanner dem til,«

siger Per Fibæk Laursen.

En løsning kunne være, at de studerende under-

vejs på studiet mødte eksamener med andre krav.

»På Copenhagen Business School (Handelshøj-

skolen i København) har man et forløb, hvor de stu-

derende tager udgangspunkt i et problem i den vir-

kelige verden. Det kan for eksempel være en opgave,

hvor de studerende skal skrive en analyserapport,

som en virksomhed kan bruge. Det ville være

spændende, hvis bare en enkelt eksamen på DPU

var tilrettelagt på den måde. Det sikrer, at de stude-

rende udvikler bredere kompetencer end de kompe-

tencer, der skal til, for at de kan begå sig i lige netop

en forskningsmæssig sammenhæng.« y

Hvad lærer de studerende, hvordan lærer de og

hvad fører uddannelsen til? Winnie Grønsved (red.),

Helge Dohn, Per Fibæk Laursen og Kirsten Reisby:

Samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet og Københavns Universitet – projekt UNIK

(Universitetslæring og kompetencer). Udgivet på

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Jakob Albrecht,

jaal@dpu.dk

På arbejdsmarkedet kommer man
længere med en bred tilgang, hvor man
ikke er fastlåst i en bestemt teori.

Per Fibæk Laursen

professor ved Institut for curriculumforskning, DPU. Er

blandt andet tilknyttet forskernetværket UNIK (Univer-

sitetslæring og kompetencer), der undersøger og ud-

vikler lærings-, studie- og arbejdsformer på de pæda-

gogiske kandidatstudier på Danmarks Pædagogiske

Universitet og Københavns Universitet.
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Ris, gryn, pasta, brød og kartofler. Det er sunde kul-

hydrater, som vi roligt kan spise løs af, for de befinder

sig i kostpyramidens brede bund. Sådan lyder et vel-

kendt kostråd, men den gamle kostpyramide bliver i

dag skudt ned fra flere lejre. Nogle foreslår, at vi ven-

der kostpyramiden på hovedet og undgår kartofler og

hvidt brød. Andre mener, at proteiner er kilden til

sundhed, så kød og sojabønner fylder pyramidens

bund.

Et lignende slagsmål udspiller sig i den pædago-

giske verden, men her er det viden, og ikke kost, der

er stridens æble. Slagsmålet drejer sig om, hvad man

skal vide i dag, og paratviden er her kostpyramidens

kulhydrater. Er det for eksempel vigtigere, at elever

lærer, hvor Nakskov ligger, end at de lærer at kunne

arbejde i grupper? Eksisterer der overhovedet en

læringspyramide, der er mere nyttig – og måske

mere universel – end andre? Asterisk tog til Know-

ledge Lab ved Syddansk Universitet for at få svar og

blive klogere på begrebet viden. Laboratoriets leder,

professor Lars Qvortrup, tog imod. Han forsker i vi-

den i det moderne samfund og er forfatter til en tri-

logi om at indholdsbestemme det moderne sam-

fund. Den sidste bog i trilogien udgav han i 2004

med titlen ’Det vidende samfund. Mysteriet om vi-

den, læring og dannelse’.

Ifølge Lars Qvortrup kører diskussionen om, hvil-

ken slags viden uddannelsessystemet skal forsøge at

bibringe eleverne, på et forkert spor, for den gør vir-

keligheden sort-hvid:

»I gamle dage var omdrejningspunktet paratviden.

Det er det, som statsministeren stadigvæk synes, er

det afgørende, for eksempel at man skal vide, hvor

Nakskov ligger. I 1980’erne havde man det store op-

gør med den sorte skole og med ’tankpasser’-pæda-

gogikken, hvor man skulle hælde viden på de små

tanke. Det var paradigmet om den sorte skole. Efter

opgøret talte man slet ikke mere om undervisning,

men kun om læring og læringsorganisering, og man

stiller en modsætning op: Enten har man paratviden.

Eller også er man kreativ og procesorienteret. Enten

er det indlæring. Eller også er det rundkredspæda-

gogik. Det er en falsk modsætning, som jeg vil gøre

op med,« siger Lars Qvortrup.

Videnmysteriet

Vi vender tilbage til Lars Qvortrups opgør senere.

Men først skal det handle om det, som vi i grunden

ved meget lidt om; det, som politikere, pædagoger

og professorer ustandseligt taler om: viden. I Info-

media, Danmarks største online artikeldatabase, op-

trådte ordet ’viden’ i alt 16.441 gange i 2004, mens

ordet ’læring’ blot figurerede 1.110 gange samme år.

Til trods for at vi lever i et videnssamfund, er viden et

mysterium, fortæller Lars Qvortrup. Derfor har han

skrevet en bog om det vidende samfund. 

Egentlig begyndte det med et besøg på ECCO Sko

i Tønder, hvor Lars Qvortrup havde forventet at møde

arbejdere ved industrisamfundets samlebånd, men i

stedet oplevede en moderne videnvirksomhed. Som

han skriver i indledningen til ’Det vidende samfund’:

»Her er det ikke fysisk produktion og dertil

hørende logistik – transportveje, samlebånd, lager-

bygninger – der står i centrum, men videnshåndte-

ring. Virksomhedens centrum er konferenceafdelin-

gen med dens kommunikations-, møde- og

efteruddannelsesfaciliteter. Konsekvensen for den

enkelte medarbejder er, at han eller hun skal have

andre kvalifikationer, end generationen før havde.

Hvad skal man kunne som skodesigner?«

Ifølge Lars Qvortrup er mindst tre videnformer vig-

tige i dag: Medarbejdere som for eksempel ECCOs

skodesignere skal have paratviden, altså tekniske og

faglige kvalifikationer. De skal have ’situativ’ viden,

dvs. de skal kunne improvisere og håndtere uven-

tede situationer sammen med kolleger, og de skal

kunne arbejde i teams. Endelig skal de have kreativ

viden, som ifølge Lars Qvortrup bliver en stadigt vig-

tigere videnform. For eksempel er essensen af sko-

designerens arbejde at iscenesætte skoen til en for-

tælling, som giver køberen en oplevelse.

Det betyder ifølge Lars Qvortrup, at medarbejde-

rens kernekompetence forskyder sig i forhold til tid-

ligere:

»I et industrisamfund vil det typisk være sådan, at

kernekompetencen er at kunne stå ved samlebån-

det eller løse nogle givne opgaver på måder, som al-

lerede er defineret. Mens man i en moderne viden-

virksomhed som for eksempel ECCO Sko lægger

meget vægt på, at man også bruger den kreative vi-

den som en kernekompetence. Flere og flere jobsi-

tuationer i moderne kreative virksomheder kræver,

at medarbejderen trækker på den kreative viden.

Det er det, der er typisk for nutiden.«

Ny kernekompetence

Kreativ. Omskiftelig. Fleksibel. Selvdannende. Det er

blot nogle af de mange udtryk, der ifølge Lars Qvor-

trup svirrer om den samme tendens: at den kreative

viden er centrum for det, man forventer af sine med-

arbejdere. Flere og flere har som deres kernekom-

petence evnen til at sætte spørgsmål ved det, de vid-

ste i forvejen. Det betyder dog ikke, at vi skal skrotte

paratviden, understreger Lars Qvortrup:

»Verden bliver abstrakt, hvis man ikke har nogen

holdepunkter. Der skal være nogle kendsgerninger.

Hvis ikke man ved, at renæssancen kom før roman-

tikken, at H.C. Andersen levede fra 1805-1875, og at

Herman Bang skrev de og de bøger. Paratviden er

stadig væk en vigtig del af den samlede struktur,

men den skal fungere sammen med andre typer vi-

den. De forskellige videnformer hænger sammen.

Derfor ser jeg ikke læringsmodellen som en kostpy-

ramide i den forstand, at nederst i trekanten har vi

den sunde paratviden, og så kan man putte noget

mere på. Læringsmodellen i dag er snarere en spiral,

der hele tiden skal udvikles: Paratviden danner

grundlag for situativ viden, som igen danner grundlag

for kreativ viden – som igen udgør den optik, hvori-

Skolen skal stadigvæk putte paratviden ind i eleverne, men paratviden er ikke nok, for kreativ viden er kernekompetence i videns-

samfundet, mener professor Lars Qvortrup, leder af Knowledge Lab ved Syddansk Universitet.

>

Enten har man paratviden, eller også er 
man kreativ – det er en falsk modsætning.
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Læringsmodellen er en spiral,

der hele tiden skal udvikles:

Paratviden danner grundlag

for situativ viden, som igen

danner grundlag for kreativ

viden, mener Lars Qvortrup.

FOTO: GET T Y IMAGES
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gennem paratviden anskues,« siger Lars Qvortrup.

Hvordan spiller de tre videnformer sammen?

»Hvis vi ser på, hvor viden skal bruges, nemlig i er-

hvervslivet, så er det ikke sådan, at på nogle tids-

punkter er det ene vigtigt, på andre tidspunkter er

det en anden videnform. Det samme gælder i ud-

dannelsessystemet. Det er ikke sådan, at man sidder

de første to år af sit studium og tyrer paratviden. Når

man har gjort det, kan man begynde at lave noget

projektarbejde. Og når man så har gjort det i to år,

kan man begynde at arbejde kreativt. Sådan funge-

rer det ikke. Det er en kombination. Men vi kan hel-

ler ikke bare sige farvel til paratviden og færdigheder.

Du kan ikke begynde at improvisere med et mu-

sikinstrument, hvis ikke du har øvet dig adskillige ti-

mer om dagen i en årrække. Der er nogle færdighe-

der, som skal være på plads.«

De gør det på RUC

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan undervisningen

skal tilrettelægges. Ifølge Lars Qvortrup forsøger

man på Aalborg Universitet og Roskilde Universitets-

center at organisere undervisningen på en mere pro-

jekt- og opgaveorienteret facon, hvor man hvert se-

mester møder op og bliver medlem af en

projektgruppe. Det er den rigtige vej at gå, mener

Lars Qvortrup – dog med forbehold:

»Det er en hensigtsmæssig måde at organisere på,

hvis man bibeholder en kæmpemæssig respekt for

den grundlæggende paratviden, man trækker på. Fa-

ren er, at man taber sin respekt for stoffet, og at man

bliver en slags projektmager, hvor det handler om at

gå ud i verden med et opvakt sind og med lysten og

modet til at løse opgaver. I den alt for udprægede

projektbaserede undervisning er der en risiko for, at

det faglige fundament ikke er godt nok.«

Det er dog ikke kun RUC og Aalborg Universitet,

Lars Qvortrup giver rosende ord med på vejen. I det

hele taget står det godt til på de danske universite-

ter, mener han:

»Grundlæggende tror jeg, at pædagogikken og til-

rettelæggelsen af undervisningen på de danske uni-

versiteter er ret god og langt fremme i forhold til ud-

get overraskende i, at institutioner opretholder sig

selv og deres måde at fungere på, hvis ikke andet

sker. Det er først, når institutioner oplever, at deres

eksistensgrundlag bliver undergravet eller truet, at

de begynder at ændre adfærd. En måde at gøre det

på er at invitere til forstyrrelse udefra. Man har mu-

lighed for at se sine blinde punkter, hvis man invite-

rer folk ind udefra. Det gælder også forskningsinsti-

tutioner.«

Samtidig understreger Lars Qvortrup, at det er vig-

tigt at fastholde universitetets eksklusivitet:

»Universitetet, der har brugt små 1000 år på at

dygtiggøre sig til at skabe viden, er en specialinstitu-

tion, der har den særlige opgave ikke at tjene penge,

men at skabe viden. Denne specialisering i at udvikle

og teste viden, måden at arbejde på og hele kultu-

ren skal selvfølgelig fastholdes. Det er et tempel for

produktion af ny viden og skal som sådan være eks-

klusivt. Det kan man ikke kommercialisere,« siger

Lars Qvortrup. y

Camilla Mehlsen 

cme@dpu.dk

>

Køn og kultur i fysik landet. Studerende fra Kina har for eksempel en

langt mere bunden tilgang til stoffet og en snæver

paratvidensorienteret tilgang.«

Et tempel for videnskabelse

Læringsmodellen er under forandring, men det er

universitetet også. Universitetet ændrer sig nemlig, i

takt med at det mister monopol på at skabe ny vi-

den. Det betyder, at universiteter må konkurrere

med store virksomheder som for eksempel Novo

Nordisk, der i dag også er en stor forskningsinstitu-

tion. Universiteterne afsætter også et stort antal kan-

didater til private virksomheder, og det betyder, uni-

versiteterne må forholde sig til, hvad der sker i

erhvervslivet, siger Lars Qvortrup. Ifølge Videnskabs-

ministeriets rapport ’Humanistiske kandidater og ar-

bejdsmarkedet’ fra marts 2005 får to ud af fem fær-

diguddannede humanister job i erhvervslivet.

Rapporten påpeger også, at de humanistiske uddan-

nelser ikke har lært at begå sig i erhvervslivet. Det be-

kræfter Lars Qvortrup:

»Det er et problem, at mange universitetsuddan-

nelser stadigvæk er tilrettelagt ud fra den grund-

læggende implicitte opfattelse, at de skal uddanne

forskere, som på et eller andet tidspunkt skal erstatte

de forskere, de er blevet undervist af,« siger Lars

Qvortrup.

»Der er en stoffets logik. Regning, matematik eller

litteraturhistorie har en logik, som ikke bare kan

skrottes. Og så er der en anvendelseslogik – en mar-

kedets logik. Der er en modsætning mellem de to

logikker.« 

Lars Qvortrup fortæller, at man i nogle af de huma-

nistiske fag ikke har oplevet den modsætning mellem

stoffets og markedets logik, fordi markedet har været

gymnasieskolen. Man har derfor ikke indset, at der er

et marked, som henvender sig med nogle andre for-

udsætninger end dem, man selv arbejder med. I dag

ser virkeligheden dog anderledes ud. 

»Når humaniora i dag henvender sig til nye mar-

keder som for eksempel spilvirksomheder, markeds-

føring, kommunikation, så kommer der pludselig

nogle med en anden logik i forhold til den selvfølge-

lighed, man har haft i forhold til stoffet.« siger Lars

Qvortrup.

Kunne man ikke have forudset den udvikling?

»Med den systemteoretiske tilgang er der ikke no-

Lars Qvortrup

er professor i multimedier ved Syddansk Universitet

og leder af Knowledge Lab, Syddansk Universitet. Han

er uddannet mag.art. i nordisk sprog og litteratur ved

Aarhus Universitet. Lars Qvortrup forsker i viden i det

moderne samfund og er forfatter til en trilogi om at

indholdsbestemme det moderne samfund: ’Det hy-

perkomplekse samfund’ (1998), ’Det lærende sam-

fund’ (2001) og ’Det vidende samfund. Mysteriet om

viden, læring og dannelse’ (2004).
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Ny professor i medier og IT

Birgitte Holm Sørensen er per 1.

februar 2005 tiltrådt som professor

ved Institut for Pædagogisk Antro-

pologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet. 

Dermed bliver hun den fjerde

kvindelige professor på instituttet,

der i forvejen tæller professor og in-

stitutleder Anne Holmen, professor

Susan Wright og gæsteprofessor

Susanne Regener.

Birgitte Holm Sørensen kommer

fra en stilling som lektor på institut-

tet, og hendes forskningsfelter om-

fatter læring i forbindelse med brug

af IT og medier med særlig fokus på

børn og unge.

Birgitte Holm Sørensen er uddan-

net folkeskolelærer, cand.pæd. og

ph.d. I 1988 fik hun ansættelse som

kandidatstipendiat ved Danmarks

Lærerhøjskole. Året efter blev hun

ansat som adjunkt og siden som

lektor i mediepædagogik. Med etab-

leringen af Danmarks Pædagogiske

Universitet i 2000 blev Birgitte Holm

Sørensen leder af forsknings-

programmet ’Medier og IT i Lærings-

perspektiv’.

Afhandling om fantastiske
fortællinger

Historien om den fantastiske fortælling i

nyere dansk børnelitteratur beskrives i ny

ph.d.-afhandling af adjunkt Anna Karlskov

Skyggebjerg fra Center for Børnelitteratur ved

Danmarks Pædagogiske Universitet.

Fantastiske fortællinger er en genre, hvor

det overnaturlige møder det virkelige, og hvor

børn ofte er i modsætning til de voksnes

verden. 

I afhandlingen ’Den fantastiske fortælling i

dansk børnelitteratur 1967 – 2003’, tegnes et

billede af en litterær genre, der i de senere år

været genstand for en stigende interesse. 

Anna Karlskov Skyggebjerg analyserer seks

moderne eksempler på fantastiske fortællin-

ger for børn: Louis Jensens ’Skelettet på hjul’,

Hanne Kvists ’Drengen med sølvhjelmen’,

Bent Hallers ’Silke’, Ole Lund Kirkegaards

’Gummi-Tarzan’, Bjarne Reuters ’Shamran –

den som kommer’ og Lene Kaaberbøls serie

om ’Skammerens’ børn.

Fantastiske fortællinger afspejler en huma-

nistisk grundholdning og er en videreudvik-

ling af et grundlæggende romantisk syn på

barnet, idet der er stor tiltro til barnet som

individ. Genren er blandt andet kendetegnet

ved realitet versus magi, barn versus voksen

og godt versus ondt.

Anna Karlskov Skyggebjerg skriver, at 1967

var året for den fantastiske fortællings gen-

komst i dansk litteratur. Men genren er langt

ældre og tæller blandt andre E.T.A. Hoff-

manns ’Nussknacker und Mausekönig’ (1816)

og Lewis Carrolls ’Alice’s Adventures in

Wonderland’ (1865).

Afhandlingen udkommer som bog senere på

året.

Læs mere på www.dpu.dk/nyheder

DPU åbner
dørene

I maj inviterer Danmarks

Pædagogiske Universitet

potentielle studerende til

informationsmøde om

universitetets kandidat-

uddannelser. 

9. maj er der informati-

onsmøde om kandidat--

uddannelserne i bygning F

på Emdrupvej 72 i Køben-

havn og 12. maj afholdes et

tilsvarende arrangement i

Århus. Ved informations-

møderne fortæller koordina-

torerne på uddannelserne

generelt om DPUs uddan-

nelser og hver enkelt ud-

dannelse. Arrangementet er

tilrettelagt, så der er mulig-

hed for at om stifte be-

kendtskab med mere end

én uddannelse.

Læs mere på

www.dpu.dk/aabenthus
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Tæt på Howard Gardner

Tirsdag 9. august 2005 gæster en af tidens

mest omtalte pædagogiske teoretikere, profes-

sor Howard Gardner, Danmark.

Ved en Howard Gardner-konference i Odense

Congress Center fortæller ophavsmanden til

teorien om de mange intelligenser om, hvor-

dan man skaber en positiv og fair evaluerings-

kultur. Teorien om de mange intelligenser (MI)

har inspireret undervisere og pædagoger ver-

den over, men teorierne er også blevet mis-

brugt. Ved konferencen er der mulighed for at

komme tæt på kilden og få svar på vigtige

spørgsmål. 

Konferencen henvender sig til personer, der

arbejder professionelt med børn og unge inden

for hele det pædagogiske og uddannelsesmæs-

sige område.

Under konferencen, der er arrangeret af Dan-

marks Pædagogiske Universitet og Waves

Education, fortæller lærere, pædagoger og

ledere fra kommuner, skoler og institutioner

om deres erfaringer med MI og opstiller

succeskriterier for gennemførelse af en MI-

kultur på din arbejdsplads. 

Der er workshops rettet direkte mod din mål-

gruppe ledet af blandt andre Howard Gardner

og lektor Hans Henrik Knoop fra DPU.

Læs mere på www.waveseducation.dk
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Progression i professions- og universitetsuddannelser

Progression i uddannelser handler om studerendes gradvise udvikling af faglig viden og indsigt. Progression har til 

alle tider været et ideal for undervisning og uddannelse, men den øgede fleksibilitet og internationalisering inden 

for de videregående uddannelser udfordrer vante måder at tænke progression på, skriver professor Jens Rasmussen. 

Den ene bestræbelse udspringer af Bologna-processen. I den proces, som blev

igangsat i 1999 med Bologna-deklarationen, har en lang række europæiske un-

dervisningsministre forpligtet sig til at etablere et europæisk område for videre-

gående uddannelse. Betragtningen er den, at et sådant område vil kunne

fremme de europæiske borgeres mobilitet og dermed deres beskæftigelsesmu-

ligheder, og at det vil kunne styrke de europæiske uddannelsers konkurrence-

dygtighed i forhold til at kunne tiltrække studerende og forskere fra den øvrige

del af verden. 

I Bologna-processen søges disse hensigter indfriet gennem en række målsæt-

ninger, der har det til fælles, at de skal bidrage til at gøre de enkelte landes ud-

dannelser sammenlignelige. Alle lande, som har tilsluttet sig Bologna-deklaratio-

nen, indfører således en leddelt struktur af de videregående uddannelser i et

tre-årigt bacherlortrin, et to-årigt kandidattrin og et tre-årigt ph.d.-trin, de indfører

det såkaldte ECTS-system (European Transfer Credit System), der anvendes til

måling af omfanget af såvel hele uddannelser som enkeltuddannelsers delele-

menter, og de indfører såkaldte diploma supplements, der skal gøre det nem-

mere at sammenligne eksaminer i forskellige uddannelser og lande. 

Hertil kommer, ikke som et Bologna-krav, men som en naturlig forlængelse af

processens intentioner, at mange lande opbygger deres videregående uddan-

nelser i moduler. Det kendes for eksempel fra DPU’s egne kandidatuddannelser,

der alle er opdelt i seks kvartårsmoduler (15 ECTS) og et halvt år til speciale-

skrivning (30 ECTS). Det kendes også – om end på en lidt anden måde – fra den

nye svenske læreruddannelse, der er opdelt i fire hovedområder, nemlig et al-

ment uddannelsesområde, et uddannelsesområde med faglige fokuseringer, et

uddannelsesområde rettet mod fordybende specialisering og et virksomhedsfor-

lagt uddannelsesområde. 

Den anden bestræbelse har at gøre med den stærke betoning af valgfrihed for

den enkelte studerende, der går ud på, at studerende kan sammensætte deres

uddannelse af et større eller mindre antal moduler, som frit kan vælges blandt

de uddannelser, der udbydes på den uddannelsesinstitution, den studerende er

indskrevet på, eller på andre institutioner i det pågældende land eller ved uden-

landske institutioner. 

Når uddannelser på denne måde kommer til at bestå af et antal separate dele,

og når de studerendes valgfrihed øges, så bliver det svært for ikke at sige umu-

ligt at sikre den faglige progression og udvikling, som uddannelser ellers traditi-

onelt har haft som deres formål. Der er en meget stor risiko for, at uddannelserne

falder fra hinanden i deres bestanddele, og at ingen længere har overblik over og

tager ansvar for, at uddannelserne som helhed hænger sammen. 

Med valgfrihed for de studerende til i vidt omfang selv at forme deres egne ud-

dannelsesforløb flyttes ansvaret for progression fra uddannelserne til den enkelte

studerende. Den enkelte studerende nødsages til at tage ansvar for sit eget stu-

dieforløb. Uddannelsen bliver til et eget projekt for netop den enkelte stude-

rende, hvorved der lægges et øget pres på den enkelte studerendes studiemo-

denhed. Man ser da også, at studerende i stigende grad giver udtryk for, at de har

svært ved at se den røde tråd i den uddannelse, de er i gang med, og at de ihær-

digt forsøger at finde en sådan rød tråd. 

Fra den studerendes perspektiv fører dette ikke sjældent til selvbebrejdelse,

når det ikke lykkes, ikke til kritik af uddannelsen. Fra institutionens perspektiv

derimod fører det til beklagelser over de studerendes ringe forudsætninger og til

krav om større studiemæssig modenhed hos de studerende. Samtidig søger man

at komme de studerendes vanskeligheder med at kunne overskue studiefor-

løbene i møde gennem indførelse af mentorordninger og mere studievejledning.

I takt med at universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse

ekspanderer, og kravet om sammenlignelighed mellem uddannelser og eksami-

ner øges, øges problemet vedrørende sammenhæng mellem uddannelsernes

forskellige moduler og dermed den faglige progression i uddannelserne tilsva-

rende. Traditionelt er spørgsmålet om progression i en uddannelse søgt løst gen-

nem fastlæggelse af en planlagt rækkefølge af uddannelsens enkelte dele, der,

hvis den studerende følger denne rækkefølge, skulle sikre, at den studerende om

ikke før så dog i hvert fald til sidst ville kunne se, hvordan de enkelte dele i ud-

dannelsen hænger sammen og integreres.

Progression er med andre ord hidtil blevet betragtet som et planlægningspro-

blem, og det problem, planlægningen nu stilles over for, udfordres af spørgsmå-

let om, hvorledes det er muligt at tilbyde en fleksibel uddannelse og samtidig
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sikre progression i uddannelsen. Ikke overraskende er progression blevet et hon-

nør-ord i den uddannelsespolitiske debat, for det bliver meget vanskeligt for en

uddannelses enkelte dele at tildele de andre dele faste opgaver i progressi-

onsmæssig henseende.

Det, som typisk sker, er, at uddannelsernes enkelte moduler eller dele selv-

stændiggør sig og udvikler sig i hver deres egen ret. De lever hver især deres eget

liv, og faglig progression bliver alene mulig at planlægge inden for uddannelsens

enkelte dele. Med andre ord, hvis det accepteres, at der ikke længere gives en

central, ydre instans, der kan detail-planlægge og tilrettelægge en uddannelse

som helhed, så må spørgsmålet om progression stilles på en ny måde. Denne

nye måde vedrører de enkelte deles selvbestemmelse under hensyntagen til

mere og andet end deres egne forløb. Hvis det skal være muligt at bestemme

den faglige progression inden for de enkelte områder ud fra et hensyn til ud-

dannelsen som helhed, indebærer det, at de enkelte dele ikke alene må kunne

tage hensyn deres egne faglige interesser og forventninger, men at de også må

kunne tage de andre deles faglige interesser i betragtning. 

Det indebærer, at de, der planlægger og underviser i en uddannelses enkelte

dele, må besidde et behørigt kendskab til, hvad de øvrige dele beskæftiger sig

med, i det omfang det er muligt. Man kan også sige, at det moderne samfunds

krav om, at det enkelte individ må bestemme sig selv ud fra sig selv og ud fra sine

egne iagttagelser af den omverden, vedkommende er placeret i, nu også kom-

mer til at gælde for uddannelsernes enkeltdele. En uddannelses enkeltelemen-

ter må så at sige konstruere sit indhold og faglige progression under hensynta-

gen til egne faglige standarder og samspillet med andre enheders indhold og

faglige standarder. Følgende systematik kan måske være en hjælp til enkeltdele-

nes håndtering af dette vanskelige problem vedrørende progression på langs og

på tværs af en uddannelse:

1.Hver enkelt del må tage stilling til, hvad den specifikt skal bidrage med i forhold

til uddannelsen som helhed, og ikke bare i forhold til enkeltdelen selv. Den må

med andre ord tilstræbe at kunne svare på spørgsmålet om, hvad den ser som

sit særlige bidrag til den samlede uddannelse.

2. Hver enkelt del må samtidig tage stilling til, hvad den specifikt skal bidrage

med i forhold til uddannelsens øvrige dele. Den må med andre ord søge at be-

svare spørgsmålet om, hvad den mener særligt at skulle og kunne levere til ud-

dannelsens øvrige dele. Hver enkelt del må ud fra kendskab til de øvrige dele

tilstræbe en sådan planlægning af indhold og progression inden for delen, at

det bliver muligt for uddannelsens enkeltdele at stille forventninger til de stu-

derendes viden, som de kan bygge videre på. Selv om det ikke garanterer pro-

gression mellem uddannelsens dele, så øger det mulighederne for, at de en-

kelte dele kan referere til et fagligt indhold inden for andre dele af

uddannelsen. 

3. Endelig kan det anbefales, at der i uddannelserne indbygges en mekanisme,

der gør det nemmere for de enkelte dele at reflektere over deres bidrag til ud-

dannelsen som helhed og deres levering til de øvrige dele. En uddannelses

formål og intentionerne med dens enkeltdele må med andre ord være vel-

kendte af alle dele af uddannelsen, og planlægning inden for hver af uddan-

nelsens dele må være synlig og tilgængelig for uddannelsen som sådan, såle-

des at det bliver muligt for hver del løbende at korrigere sit indhold i forhold

til behovene i de øvrige dele.

Det er ikke min opfattelse, at dette forslag løser alle problemer vedrørende pro-

gression i videregående uddannelser. Det er imidlertid mit håb, at det kan

bidrage til en begyndende diskussion af denne væsentlige pædagogiske pro-

blemstilling på en måde, der ikke bare afviser denne nye uddannelsespolitiske

udfordring. y
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Jens Rasmussen er professor ved Institut for pædagogisk sociologi på DPU. 

Jens Rasmussen er leder af det nyoprettede forskningsprogram i komparativ uddannelsespolitik. Forskningsprogrammet beskæftiger sig med

uddannelsessystemernes ændringer nationalt, internationalt, aktuelt og historisk. Programmets tre indsatsområder er: Vilkår for viden og læring i

vidensamfundet, reformer af uddannelsessystemet og de ændrede rammer og betingelser for læring, undervisning og uddannelse. Forskningen 

består hovedsagelig i komparative (sammenlignende) studier af politiske indgreb i uddannelsessektoren og studier af indgrebenes udførelse.
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Når du straffer en

person ved at vredes

på vedkommende, så

gør du vedkommende

til en person, der er

ansvarlig for sine

handlinger.

Voksne bør være glade og rosende, ikke vrede og kritiske. Sådan lyder

børns råd til dem. Men filosoffen Anne Marie Pahuus slår til lyd for, at

også vrede er et relevant pædagogisk og etisk krav.

FOTO: POLFOTO
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Borgmestre i landets kommuner bør lave en lov

om, at ‘her i byen roser vi børn’. Sådan lyder en af

børns løsninger på voksnes vrede i rapporten Bør-

nesyn udgivet af Børnerådet januar 2005. Rapporten

fortæller os, at børn ikke bryder sig om vrede voksne,

der slår, ydmyger, skælder ud og er dårlige til at rose.

Og vrede voksne må derfor sendes til psykolog, vise

respekt og ikke ydmyge, forklare sig i stedet for at

udpege problemer eller sendes på rosekursus. Men

kan voksne så overhovedet tillade sig at vise vrede?

Asterisk har stillet spørgsmålet til filosoffen Anne

Marie Pahuus fra Institut for Filosofi og Idéhistorie

ved Aarhus Universitet, der med baggrund i forsk-

ning i filosoffen K.E. Løgstrups filosofi mener, at

vrede bør bydes velkommen som en almindelig og

såre menneskelig del af opdragelsen af børn. 

Sur, vred og rasende

Hvorfor bør vrede voksne ikke blot opfattes som et

problem?

»Når børn opfatter voksnes vrede som et problem,

så handler det ofte om voksne, der udøver deres

magt på reserveret og mystisk vis. Det sker, når en

voksen går indestængt og sur rundt for så pludselig

at bryde ud og overfalde et barn med kritik. Det er

selvfølgelig stærkt problematisk. Men jeg mener

ikke, at vrede er det rigtige begreb til at fatte en

sådan situation. For møder du vrede personer, ved

du med det samme, hvor du har dem. Med deres

vrede kommer de nemlig ud med sig selv på et men-

neskeligt niveau, som du kan forholde dig til. Sådan

er det ikke med surhed. Og slet ikke med raseri, som

er under niveau.« siger Anne Marie Pahuus og uddy-

ber forskellen: 

»Løgstrup fortæller os, at vrede rummer en per-

sonlig holdning, da en person i vrede i modsætning

til raseri ikke lader sig rive med og handler bevidst-

løst. Du har dig selv med i vreden. Du ved, hvad du

er vred over, og hvem din vrede går ud over. Vreden

er intentionel. Det betyder, at du står inde for en

handling begået i vrede på en helt anden måde, end

du gør i raseriet. I raseriet overmandes du af sinds-

bevægelsen og står og fægter med armene. Du er i

raseriets vold.« 

Vrede og personlig udvikling

Filosoffen K.E. Løgstrup skelner mellem suveræne –

eller mulighedsvedligeholdende livsytringer – og så

de kredsende og tvungne livsytringer. Tillid, oprigtig-

hed og barmhjertighed hører til den første slags yt-

ringer, mens had, hævngerrighed og raseri hører til

de kredsende og tvungne ytringer, hvor et menneske

blot bliver en reaktiv funktion af en situation. Anne

Marie Pahuus foretrækker at bruge begrebet de mu-

lighedsvedligeholdende livsytringer, da hun mener,

at det udvider feltet for etisk relevante fænomener til

at omfatte vrede på lige fod med tillid og barmhjer-

tighed.

Hvilke begrundelser er der for at gøre vrede til et

relevant pædagogisk og etisk redskab?

»Vrede er en del af en følelsesmæssig adgang til at

forstå, at vi er forbundet med hinanden. Det har vi

tendens til at overse. Vi dyrker en reduceret og en-

dimensionel følelsesfilosofi, hvis vi tror, at vi kun for-

binder os gennem glæde ved og kærlighed til hin-

anden. Vrede er også forbindende. Hvis jeg ikke

kunne eller måtte blive vred på dig, så ville et svigt af

dig selv eller dit svigt af andre blot lade mig kold. Min

vrede er udtryk for, at jeg har tillid til og kan insistere

på, at der er noget af fælles værdi mellem os, noget

som der skal tages vare på,« fortæller hun.      

Ifølge Anne Marie Pahuus er at være vred således

ikke at være ubarmhjertig. Tværtimod. Hun forklarer

vrede som et etisk krav på denne måde: »Hvis vi al-

ene roser, trøster og drager omsorg, når børn er

vrede på sig selv over ikke at have præsteret det,

som vi ventede af dem, så fejler vi som opdragere.

Så bliver vi ubalancerede og ubarmhjertige. Til barm-

hjertighed hører nemlig også at kunne vredes. Vre-

den fortæller personen, at vedkommende har svig-

tet – og at det ikke er i orden. På denne vis ligger der

en klar dom i vreden. Når du fælder denne dom, så

er det fordi, du mener, at en person fortjener en

straf, som hænger sammen med en slags tilgivelse.

Når du straffer en person ved at vredes på vedkom-

mende, så gør du vedkommende til en person, der

er ansvarlig for sine handlinger. Så gør du personen

til et menneske, der kunne give sig til noget andet og >

Til barmhjertighed hører
også at kunne vredes.

Hvis vi alene roser, trøster og drager
omsorg, så fejler vi som opdragere.
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bedre – til noget, der ikke vil påkalde din vrede. Når

du bliver vred på en person vil det ofte være forbun-

det med lidelse for ham eller hende. Og vrede som

legitim affekt hænger netop sammen med den filo-

sofiske grundtanke, at når mennesker gør sig erfa-

ringer og kommer videre med deres liv, så har det

ofte en lidelseskarakter. Erfaring opstår af lidelser.

Lukker vi af for vrede, så lukker vi af for alt det, som

har at gøre med erfaringsdannelse, udviklingsmulig-

heder og perfektion af det personlige. Så er der kun

oplevelser tilbage – for eksempel oplevelser af den

store og lykkelige kærlighed. Det er fint, men ikke

nok.« 

Hold på vreden 

For Anne Marie Pahuus er vrede ikke altid af det

gode. Hun forsvarer derfor heller ikke vreden i alle

dens udtryk. Men hendes vurdering er alligevel, at

spørgsmålet om vredens legitimitet i forhold til børn

grundlæggende handler om ansvar og frihed: 

»Når det gælder ansvar, er det selvfølgelig altid et

konkret spørgsmål, hvor stor ansvarlighed vi kan

vente af et barn. Hvis min vrede for eksempel skal

have en gavnlig virkning på mine børn, så må jeg

nøje overveje, hvornår de faktisk har gjort noget, de

kunne gøre for. I princippet bør man kun blive vred

over noget, som de kunne gøre for. Løgstrup taler

om, at vi har et brudt forhold til vores vredesaffekt.

Det betyder, at når vi bliver vrede, så forventes det af

os som mennesker, at vi går ind og modulerer vre-

den med en personlig formåen. Det forventes for ek-

sempel af os, at vi lader vreden gå ud over dem, som

har gjort os vrede, er til stede og kan stilles til ansvar.

Og selv om jeg ikke ønsker at skelne skarpt mellem

følelser og fornuft, så kan distinktionen nok være op-

klarende her. Jeg mener nemlig, at en forstandig om-

gang – eller mangel på samme – med vreden også

lader sig fatte gennem forskellen mellem at være

vred eller rasende. I vreden giver man udtryk for sin

holdning til situationen. Der er en fortolkning af si-

tuationen indeholdt i vreden. Den tolkning kan den,

som vreden går ud over, forholde sig frit til. I raseriet

giver man derimod ikke det andet menneske mulig-

hed for at forholde sig. Raseriet er jo en hævn på

hele personen, hvor personen og dennes handlinger

ikke holdes ude fra hinanden. Den retfærdige og ri-

melige vrede handler om at kunne styre sig. Filosof-

fen Aristoteles mente, at vreden er en disposition,

der skal trænes. Det tror jeg er rigtigt. Vrede er en

træningssag.« y
Claus Holm

clho@dpu.dk

>

Når mennesker kommer videre med de-
res liv, så har det ofte en lidelseskarakter.

Anne Marie Paahus

Adjunkt og ph.d. ved Institut for Filosofi og Idéhistorie

på Aarhus Universitet. Anne Marie Paahus forsknings-

felt er etik og politisk filosofi, hvor Hannah Arendt og

K. E. Løgstrup er de store inspirationskilder. For tiden

arbejder Anne Marie Paahus på forskningsprojektet

‘Afhængighedsetik i lyset af en filosofisk beskrivelse af

fødsel’, hvor hun sætter fokus på begrebet empati,

der længe har stået i skyggen af det filosofisk mere

populære begreb om autonomi.

Vis vrede ...
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www.dpu.dk/kandidat

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Generel pædagogik

Didaktik

Kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet 

– forskningsbaseret akademisk overbygningsuddannelse 

inden for det pædagogiske felt.

Informationsmøder:

København den 9. maj,

Århus den 12. maj 2005.

Ansøgningsfristen er den 1. juli,

der er studiestart i september 2005.

Universitetet udbyder også masteruddannelser og uddannelsen

til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne.

Til disse uddannelser er der ansøgningsfrist den 2. maj.

Læs mere om pædagogiske uddannelser på universitetet på

www.dpu.dk/uddannelser.
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Vækkeuret ringer. Du slynger armen ud over sen-

gekanten og får stoppet den irriterende larm, hvor-

efter armen hurtigt pakkes ind under den varme,

tunge dyne igen. Lysten til at blive liggende er over-

vældende. Man kunne jo tage en pjækkedag. Sove

lidt mere, spise sen morgenmad, læse avisen. Så

kommer du i tanker om det dér vigtige møde. Sa-

tans! Men måske er du faktisk ved at blive lidt syg?

Måske er det faktisk bedst at blive i sengen? Men

hvad så med mødet? Du er nødt til at komme til mø-

det. Og du er jo ikke syg. Du har bare en voldsom lyst

til at sove lidt længere. 

I de allerfleste tilfælde ender den indre dynedebat

med, at du står op og går på arbejde som planlagt.

Din første impuls bliver overdøvet af tanker om, at

arbejdet er vigtigt, og du ved godt, at det er bedst at

stå op. Følelsen får ikke lov at styre dit valg. Det gør

din fornuft. 

Men andre situationer er fuldstændigt styret af fø-

lelserne. Uden at vi er klar over det. Nogle forskere

har længe været overbeviste om, at følelserne helt

automatisk styrer os til at træffe de beslutninger, der

er bedst. Det lyder måske meget plausibelt i mo-

derne ører, men sådan har det ikke altid været. 

Sortér i mulighederne

Traditionelt mente forskere, at mennesket tog be-

slutninger på baggrund af rationelle overvejelser.

Man havde en idé om, at det normale menneske på

en logisk, matematisk måde og med et køligt over-

blik vurderede hvilken beslutning, der var bedst for

at få opfyldt veldefinerede mål. Mennesket blev set

som en computer. Efterhånden blev man dog klar

over, at der hverken er tid eller mentale ressourcer til

at overveje alting på en strengt logisk måde. For-

skere blev derfor opmærksomme på, at menneskers

almindelige hverdag indebærer en række beslutnin-

ger, der træffes uden anstrengelse og uden de store

overvejelser. 

Især én markant forsker har formuleret idéen om

følelsernes positive betydning for vores beslutnings-

tagning. Det er portugiseren Antonio Damasio. I

1994 præsenterer han en teori om, at følelser hjæl-

per os til at træffe de bedste beslutninger. Damasio

mener, at vi automatisk erindrer følelser fra lignende

situationer, og at disse erindrede følelser hjælper

med at begrænse mængden af alternativer og lede

én i retning af de mest hensigtsmæssige valg. Da-

masio foreslår, at vi automatisk – og ofte uden at

være bevidste om det – frasorterer de alternativer,

der tidligere har været forbundet med negative fø-

lelser. Følelserne hjælper os med at indsnævre be-

slutningsrummet. 

Spørgsmålet er så, om hjælpen fra følelserne altid

er til vores eget bedste. Vi spurgte Simon Nørby, der

er ph.d.-studerende ved Learning Lab Denmark på

Danmarks Pædagogiske Universitet, og som har

skrevet speciale om følelsernes betydning for vores

evne til at tage beslutninger. Hans svar kan illustre-

res med to eksempler. 

Hjælp eller snyd

Du er gået ind i en skobutik, og der er mange, mange

sko på hylderne. Men du prøver ikke dem alle sam-

men. Før du henvender dig til ekspedienten, har du

automatisk fokuseret din interesse og valgt ét eller

nogle få par ud fra mængden. Du tænker ikke nød-

vendigvis over hvorfor eller hvordan, du har truffet

de beslutninger. Dine følelser har hjulpet dig med at

koncentrere mulighederne, så det endelige valg er

lettere at træffe. 

Men følelser kan også snyde. »Hvis du én gang har

oplevet at blive svigtet, så vil du få en dårlig følelse,

når du står i en situation, der virker tilsvarende. Men

det kan jo være, at følelsen er ubegrundet. Sandhe-

den kan være helt anderledes end dét, dine følelser

fortæller dig,« siger Simon Nørby. Hvis den dårlige

følelse dominerer, bliver du i dårligt humør, uden at

det forventede svigt faktisk er sket. Følelser leder os

altså ikke altid i den bedste retning. 

Vores følelser spiller en væsentlig rolle, når vi træffer beslutninger. Men kan følelser dirigere os til automatisk at træffe

de bedste og mest hensigtsmæssige valg? Ja, i nogle tilfælde, siger ph.d.-studerende Simon Nørby fra Learning Lab

Denmark – men følelser rummer også faldgruber.

>

Hvis man står over for en konkret,
logisk opgave, begynder man jo
ikke at lytte til sine følelser.

Er du én gang blevet svigtet, vil du
få en dårlig følelse, når du står i
en tilsvarende situation.
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Hvilke sko ville dine følelser vælge? Følelser spiller en vigtig rolle, når det handler om at sortere mellem flere alternativer. FOTO: GET T Y IMAGES
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»Det afhænger meget af måden, man i forvejen

tænker på. Hvis man har en meget konkret, logisk

opgave, man skal løse, så begynder man jo ikke at

lytte til sine følelser. Det er situationen og den en-

keltes personlighed, der afgør, hvilken rolle følelser

spiller i beslutningstagning,« mener Simon Nørby.

Sammenhængen mellem følelser og beslutninger er

altså ikke entydig. 

Overvurderede følelser?

Damasios teori om følelsernes betydning for beslut-

ningstagning har været en stor inspiration for mange

hjerneforskere, der har kastet sig over følelserne. Si-

mon Nørby har også taget tråden fra Damasio op,

men i dag er han mere kritisk. Selv om Damasio har

givet vigtig indsigt med sine eksperimenter, så har

han måske overvurderet følelsernes positive bidrag. 

Damasios teori er blandt andet baseret på ekspe-

rimenter, hvor deltagerne skal løse den såkaldte

Iowa-opgave eller ‘The Iowa Gambling Task’ (se fak-

tabox). Disse eksperimenter tyder på, at følelser diri-

gerer forsøgspersonerne til at træffe de rigtige valg.

Det er de valg, der giver dem størst økonomisk ud-

bytte i et spil, hvor de ikke er i stand til ved hjælp af

logik at gennemskue den bedste vinderstrategi. Per-

sonerne vælger altså uden at være bevidste om,

hvorfor de vælger, som de gør.

Damasio måler forsøgspersonens følelser ved at

sætte sensorer på huden. På den måde kan han se,

at når deltageren er ved at træffe en dårlig beslut-

ning – uden at de er bevidste om, at den specifikke

beslutning er dårlig – så er følelsen kraftigere, end

når deltageren er ved at træffe den gode beslutning.

Følelserne fungerer altså som en alarm.

Teorien har dog et væsentligt problem. Den er

ikke blevet testet i dagligdags og naturlige sammen-

hænge. I det hele taget er der lavet meget få studier

af sammenhængen mellem følelser og beslutnings-

tagning under hverdagsagtige forhold. Simon Nørby

er enig med Damasio i, at følelser i mange situatio-

ner har en positiv betydning for beslutningstagning.

Han mener dog samtidig, at teorien skal udforskes

mere, før man kan vurdere, om den er gyldig. Desu-

den har det været svært at få samme resultater som

Damasio, når forsøget er blevet gentaget.

Samtidig påpeger Simon Nørby, at der er en

række faktorer, der har betydning for, om følelserne

har den effekt, som Damasio foreslår. 

»Damasio er meget optaget af, hvordan følelser

automatisk sorterer i mængden af de alternativer,

man overvejer, og leder os i retning af bestemte valg.

Han er dog ikke så opmærksom på, at denne indfly-

delse kan bremses, hvis man er bevidst om at være

under indflydelse af følelser. Der er lavet flere un-

dersøgelser, der viser, at i det øjeblik folk begynder

at analysere og være selvkritiske, så har de en ten-

dens til at udelukke deres første følelsesmæssige

impuls,« forklarer Simon Nørby. 

Hjerneskaders betydning …

Damasios eksperiment har dog skabt bevidsthed om

hvilken del af hjernen, forskningen skal koncentrere

sig om, og at følelser rent faktisk har betydning for

beslutningstagning. 

>

Damasios eksperiment

Eksperimentet er baseret på the Iowa Gambling

Task (IGT), hvor forsøgspersonernes valg straffes

eller belønnes med fiktive penge. Deltagerne får

udleveret et startbeløb på 2.000 dollars og skal

så forsøge at forøge formuen ved at vælge kort –

ét efter ét – fra fire bunker (A, B, C og D). Alle

kort giver gevinst, men i nogle tilfælde indehol-

der kortene også strafbeløb, dvs. beløb, der træk-

kes fra. Bunkerne er ordnet således, at valg af

kort fra C og D giver størst udbytte i længden.

Men opgaven er bygget op på en sådan måde, at

deltagerne ikke kan regne sig frem til systemet

før ret sent i forsøget. Der er med andre ord

ingen synlige logiske valg i testen, derfor er del-

tagerne afhængige af at bruge deres følelser, når

de skal træffe beslutningerne. For at måle disse

følelser placerer man sensorer på huden, og jo

større udsving, jo kraftigere regner man med, at

følelsen er.
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»I forsøget har personer med et dæmpet følelses-

liv svært ved at tage de gode valg, og det tyder på en

sammenhæng mellem følelser og beslutningstag-

ning,« siger Simon Nørby. 

Personer med en skade i det ventromediale

præfrontale korteks – den forreste del af hjernen –

reagerer nemlig anderledes end de ’normale’ for-

søgspersoner i eksperimentet. Skaden i sig selv

medfører ikke ændringer i personernes intelligens,

men derimod ændringer i personligheden, der bety-

der, at de ikke oplever følelser i samme grad som før

skaden. Eller i samme grad som andre mennesker. 

Det interessante er, at personer med hjerneskade

i den forreste del af hjernen ikke tager gode beslut-

ninger i forsøget. De bliver ved med at tage kort fra

de dårlige bunker og taber konstant penge i ekspe-

rimentet. Selv når de begynder at kunne gennem-

skue, hvordan spillet hænger sammen, ændrer de

alligevel ikke adfærd. De bliver ved at tage de dårlige

kort, selvom de godt kan se, at det er det dårligste

valg. Uden at de ved eller kan forklare, hvorfor de

gør, som de gør. 

… og uddannelsers betydning

Generelt er de deltagere, der klarer sig bedst i Da-

masios eksperiment, tilsyneladende i god kontakt

med deres følelser, og succesraten kan inddeles i so-

ciale grupper. Unge klarer sig bedre end ældre.

Mænd klarer sig bedre end kvinder. Og lavtuddan-

nede klarer sig bedre end højtuddannede. De

lavtuddannede er bedre til at tage de gode beslut-

ninger og ender derfor i sidste ende med et større

økonomisk udbytte. 

Simon Nørby mener, at forklaringen kan være, at

højtuddannede gør sig flere tanker om selve test-

situationen. De er i højere grad bekendte med

videnskabelige tests og er mere bevidste om, at de

bliver vurderet efter evne. De er fokuserede på at

klare sig godt. Simon Nørby mener, at de højtud-

dannede bruger en analytisk, strategisk tilgang til at

vælge kort, hvorimod lavtuddannede tilsyneladende

er bedre til at lade følelser have indflydelse på deres

beslutninger. 

I dag er budskabet fra hjerneforskerne, at vi træf-

fer beslutninger på disse to forskellige måder: En lo-

gisk, kalkulerende og en intuitiv, følelsesbaseret.

Hvilken tilgang, der er bedst, afhænger af situatio-

nen, for følelserne kan både fungere som vejledning

og vildledning. Tvivlen opstår altså, når man forsøger

at forstå følelsernes rolle i den konkrete situation.

Måske er du faktisk syg, når du vågner med et hoved,

der gerne vil blive på puden. Måske prøver dine fø-

lelser at fortælle dig, at du hader dit arbejde og

burde finde et andet. Eller måske er du bare et ufor-

bederligt B-menneske. Du kan jo prøve at spørge en

hjerneforsker. y
Stine Exler 

ske@dpu.dk

I det øjeblik folk begynder at 
analysere og være selvkritiske, har 
de en tendens til at udelukke deres
første følelsesmæssige impuls.

Simon Nørby

er ph.d.-studerende ved konsortiet for Hjerneforsk-

ning, Kognition og Læring på Learning Lab Denmark,

Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har skrevet

speciale ved Psykologi på Københavns Universitet om

sammenhængen mellem affekt, vurdering og beslut-

ningstagning. Hans ph.d.-projekt handler om, hvordan

emotioner påvirker læringsprocesser i dagligdagen

under realistiske omstændigheder.
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Nyheder

Pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

Læs mere: www.dpu.dk/forlag

Køb direkte: www.dpb.dpu.dk – bogsalg@dpb.dpu.dk

Kompetence- og metodeudvikling

i dagsinstitutioner

– om implementering af ‘ny’ viden 

i praksis

Bente Jensen, Niels Rosendal Jensen og

Tim Vikær Andersen

166 sider  •  Pris: 210,- kr.

ISBN 87 7684 0050

Spillets Verden

Bo Kampmann Walther og

Carsten Jessen (red.)

296 sider  •  Pris: 310,- kr.

ISBN 87 7613 066 5

Pædagogisk sprogforskning

Bettina Perregaard

116 sider  •  Pris: 180,- kr.

ISBN 87 7613 107 6

Om respekten

Lars-Henrik Schmidt

ISBN 87 7684 003 4

Lixtal og læsbarhed

Bente Hahn Møller

120 sider  •  Pris:  195,- kr.

ISBN 87 7613 131 9

Indgange til samtaler

Jann Scheuer 

132 sider  •  Pris: 180,- kr.

ISBN 87 7613 098 3
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RNye bøger modtaget på redaktionen

Lixtal og læsbarhed 

Bente Hahn Møller

Er lavt lixede bøger ensbetydende med meget let læste bøger? 

I Lixtal og læsbarhed rettes fokus mod denne problematik. 

Ved hjælp af en tekstlingvistisk analyse, en clozetest og et 

læserinterview undersøges og analyseres læsbarheden i en række

lavt lixede bøger. Undersøgelserne viser, at lave lixtal ikke er et

pålideligt mål for læsbarheden.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Når alkohol dominerer hverdagen

Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen

På grundlag af interviews med 30 alkoholmisbrugere fremlægges

fire forskellige typer af misbrug. Bogen er baseret på et forsknings-

projekt om alkoholmisbrugsbehandling udført af forskere ved

Aalborg Universitet og JYFE.

Klim

Sociologiske nøglebegreber

Dag Østerberg

Bogens 28 opslagsord giver en introduktion til sociologiens

centrale begreber. Hvert oplag om fx socialisering, anomi og

selvopfyldende profeti er længere end almindelige leksikonartikler,

og bogen egner sig derfor som opslagsværk og som introduktion

til sociologi.

Akademisk Forlag

Tabuka

Henrik Egelund Nielsen (red.)

39 tidligere anbragte børn fortæller om at være anbragt uden for

hjemmet. Det er første gang, at denne gruppe af tidligere

anbragte selv udgiver en bog om deres oplevelser og forslag til

ændringer.

Forlaget Børn & Unge

Grounded theory

Gunilla Guvå og Ingrid Hyllander

Forfatterne fortæller om, hvordan de har brugt grounded theory

til at skabe nye empiribaserede teorier. Bogen er en guide for de

forskere, der tager på opdagelsesrejse til uudforskede

problemområder. 

Hans Reitzels Forlag

Bogen om Århus Friskole

Bodil Nygaard og Karen Klitgaard Poulsen

Bogen handler om et stykke dansk skolehistorie, Århus Friskole,

der siden 1952 har stået for nyskabende pædagogik baseret på

demokrati og ytringsfrihed. Om byggerierne, konflikterne,

festerne, rejserne og gæsterne.

Børn kan

Ben Furman

Jeg-kan-metoden er en løsningsorienteret, samarbejdsfremmende

og anerkendende metode til løsning af børns almindelige

hverdagsproblemer. Metoden fokuserer på barnets fremskridt

frem for dets mangler og kan dermed bryde en negativ spiral i

barnets liv.

Hans Reitzels Forlag

Barnesjælen

Nina Christensen

Nutidens dyrkelse af barnet har rødder i den romantiske periode,

hvor børnelitteraturen for alvor voksede frem som en selvstændig

genre i Danmark. Med udgangspunkt i Ingemanns sange for børn

undersøger Nina Christensen fra Center for Børnelitteratur årsager

til, at man i den romantiske periode begynder at betragte børn

som en selvstændig modtagergruppe.

Høst & Søn

Kompetence- og metodeudvikling i daginstitutioner

Bente Jensen, Niels Rosendal Jensen og Tim Vikær Andersen

En bog om, hvordan viden bliver omsat til fornyet pædagogisk

praksis i den institutionelle hverdag. Kan deltagere i kursusforløb

oparbejde kompetenceudvikling, som både indebærer muligheder

for at udvikle egen praksis og implementere ny viden i

institutionen som helhed?

Danmark Pædagogiske Universitets Forlag

Pædagogisk sprogforskning 

Bettina Perregaard

Bogen handler om børns sproglige socialisering i hjemmet og

med skolens interaktionsformer. Den interesserer sig for sammen-

hængen mellem børns tale og deres skriftsproglige udvikling og

for samspillet mellem sprog, kontekst, læring og udvikling. 

Danmark Pædagogiske Universitets Forlag

Indgange til samtaler 

Jann Scheuer

En bog om samtale og om det dialogiske menneske. Bogen viser

samtaleanalysens dybde og bredde, dens muligheder for på den

ene side at operere i de samtalendes øjenhøjde og for på den

anden side at inddrage moderne filosofi og socialvidenskab.

Indgange til samtaler tager udgangspunkt i tre produktive

retninger inden for samtaleanalyse: konversationsanalyse,

dialogisme og kritisk diskursanalyse. 

Danmark Pædagogiske Universitets Forlag

Undervisning i vidensamfundet

Andy Hargreaves

I Canada og England har man i skolen indført tests, mere statslige

styring og nedprioriteret kreative fag. I bogen fra 2003 kigger

forfatteren nærmere på resultaterne og argumenterer i stedet for

mere skabende og omsorgsfulde læringsmiljøer.

Klim

Ord på nye spor

Olga Dysthe

Denne norske bog har siden førsteudgivelsen i 1987 inspireret

dansk skrivepædagogik især i folkeskole og gymnasium. Bogen er

en indføring i det sprogteoretiske grundlag for skriveundervisning

og det særligt didaktisk/metodiske i skriveundervisningen.

Klim
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