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Det offentlige har det med at presse universiteterne. Det kan der 

være god grund til, da vi i høj grad lever af offentlige midler. Pro-

blemer er som bekendt udfordringer med torne. Og det var en torn 

i øjet på universitetsmagasinet Asterisk, at magasinets format blev 

presset, da portostøtten blev taget fra os. Men det var også en ud-

fordring, vi måtte tage på os. Du sidder nu med resultatet: Det mest 

iøjnefaldende ved det 25. nummer af Asterisk er, at magasinet har 

fået ryg. Rykket ved den redaktionelle linje er der ikke. Viljen til at 

give stemme til forskningsresultater er intakt. 

 Magasinets formål er at give stemme til folk med rygrad. Folk, 

der informerer og provokerer med noget af betydning. Forskerfolket 

skal stå frem med deres egen ranke ryg og bidrage til ”at sikre fri, 

saglig og kritisk offentlig debat”. Ja, sådan står der faktisk i univer-

sitetsloven. Asterisk søger at bidrage til at indfri forpligtelsen til at 

forskningsformidle. Mit bud på, hvorfor det kan være lidt vanskeligt 

for universiteterne at indfri alle forpligtelserne lige godt, kommer 

her: 

 Godt nok var det i universitetslovens ånd at give universiteterne 

frihed til selv at indfri forpligtelserne. Realiteten er, at det ikke er 

tilfældet. Jeg troede på universitetsloven som et frihedsbrev til uni-

versiteterne. Det, jeg mestendels må høre, er beklagelser over, at 

universiteterne ikke gør, som der bliver sagt. Hvorfor mon ikke? Og 

hvad er konsekvensen? Jo, universiteterne holdes i stram snor, og 

forudsete bevillingsløft lader vente på sig. Det er ryggesløs politik. 

Konsekvensen er, at universiteterne efterhånden går frem efter prin-

cippet ’hver mand sin ryg’. Det er selvfølgelig en mulighed, men 

mon ikke universiteterne kan bære mindre hver for sig end sam-

men.

 Der er knyttet store forventninger til uddannelses- og forsknings-

systemet i det lærende samfunds lærende økonomi. Det er res-

sourcekrævende, og indfrielsen skal gå hurtigt – men ikke være 

forhastet, for så vinder en dum handlekraft over modig refl eksions-

kraft. Og så skal de knappe ressourcer naturligvis prioriteres. Helst 

rigtigt, men hvem afgør, hvad der er rigtigt. Også det troede de frie 

uddannelses- og forskningssystemer, at de selv fi k lov at afgøre. 

Igen blev vi skuffede. Den såkaldte nye frihed bliver betalt med nye 

kontrolmekanismer kaldet evalueringer. Politikerne vil gerne give los, 

når blot de kan kontrollere på anden vis. Det er lykkedes at fostre en 

myte om, at de danske uddannelses- og forskningssystemer mang-

ler en evalueringskultur. Det er noget sludder. Der evalueres på livet 

løs. Pointen er anderledes simpel: Politikerne tør ikke give uddan-

nelses- og forskningssystemerne den lovede frihed.

 Problemet er, at iveren efter at evaluere og ’ranke’, som det hed-

der på engelsk, risikerer at betyde, at ’den ranke ryg’ ikke kan bære 

den byrde, den er sat i verden for at håndtere. Nemlig at danne 

og derved uddanne de nye generationer af danske akademikere til 

lærende individer i det lærende samfund. 

 For fi losoffen Jean-Jacques Rousseau var viljen til at sammen-

ligne på en gang det, der skabte fornuften og satte den over styr i 

den meget præcise forstand, at den gjorde skade på følsomheden 

over for, hvad der var sammenligneligt. Denne følsomhed anså han 

for mere væsentlig end sammenligningsiveren i sig selv. 

Sammenligning hedder nu om stunder ’benchmarking’, når vi taler 

om organisationer som for eksempel universiteter. Universitetsver-

denen lægger gerne ryg til sammenlignende evalueringer – herom 

må der ikke tvivles. Men følsomheden over for, hvilke institutioner 

der er relevante at sammenligne sig med, må ikke sættes over styr. 

Det er for eksempel irrelevant at sammenligne Danmarks Pæda-

gogiske Universitet med et universitet i Singapore, hvor de stude-

rende har en helt anden alder og en helt anden erhvervsfrekvens. 

Samfundets held er, at universiteternes rygge er brede nok til at 

bære mange meningsløsheder. Det er bare lidt ærgerligt, når uni-

versiteterne kunne bruge de offentlige midler friere, anderledes og 

bedre for ”at fremme vækst, velfærd og udvikling i hele samfundet”. 

Ja, sådan står der faktisk også i universitetsloven. Universiteterne 

har loven i ryggen og politikerne ryggen fri, hvis de tør tage loven 

alvorligt og slippe universiteterne fri. 

Nu med ryg
AF REKTOR LARS-HENRIK SCHMIDT ”Universiteterne holdes i 

stram snor, og forudsete be-

villingsløft lader vente på sig. 

Det er ryggesløs politik.”
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Den rummelige skole overser de kvikke elever. Ifølge lektor Kirsten Baltzer er der efterhånden så mange tegn 
på, at denne type børn har det dårligt, at skolen skal blive bedre til at stille de kvikke elevers intellektuelle 
sult.

Øget faglighed og fl ere test er politikernes vej til at skabe en skole, hvor alle lærer lige meget og får samme 
chancer uanset social baggrund. Det lyder som en retfærdig måde at indrette folkeskolen på, men svaret er 
mere kompliceret. 

Hvornår fungerer gruppearbejde bedst? Motiverer det at samarbejde med mennesker, der er dygtigere, eller 
fungerer vi bedst sammen med dem, der ligner os selv? Asterisk har spurgt en hjerneforsker og en lektor i 
universitetspædagogik om retfærdighed og gruppearbejde.

Enhver selvbevidst organisation har i dag en strategi for at dele viden. Dybest set handler det om, at med-
arbejderne deler deres viden med organisationen, så deres viden bliver organisationens udelelige ejendom, 
skriver Timme Bisgaard Munk i kommentaren.

Selv om det danske velfærdssamfund er blevet betydeligt rigere i de seneste 100 år, har antallet af anbragte 
børn ligget på omkring 1% gennem hele perioden. Lektor Inge M. Bryderup har undersøgt socialpædagogik-
kens historiske udvikling og fundet overraskende brud og sammenhænge.

Klarer et barn sig bedre i skolen, hvis forældre læser højt for barnet hver dag, eller gør det ingen forskel? Den 
amerikanske professor Steven D. Levitt og journalisten Stephen J. Dubner leverer et kontant svar i deres nye 
bog, ’Freakonomics’.

Læseundervisningen i folkeskolen skal tænkes på tværs og på langs: Eleverne skal lære at læse tekster i andre 
fag og uden for skolen, og læsning skal forberede eleverne på at anvende læsemåder uden for skolens mure, 
siger professor Vibeke Hetmar.

3

”Retfærdighed er bundet op på et formelt princip: Lighed. Men retfærdighed er ikke 
bare millimeter-retfærdighed, for det at give enhver sit er også at imødekomme den 
enkeltes behov, at give efter behov. Det formelle princip slår ikke til.”

 LEKTOR JØRGEN HUGGLER I ARTIKLEN ’NÅR SKOLEN OVERVINDER URETFÆRDIGHEDEN’ S. 08 
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Den passive, den utilpassede og politibetjenten. Det lyder næsten 

som titlen på en moderne westernkomedie, men i virkeligheden er 

det ikke spor morsomt. Bag de mundrette titler gemmer der sig fi r-

kantet sagt tre problematiske adfærdsmønstre hos skoleelever med 

særlige forudsætninger, de såkaldte talentfulde børn. Når de på 

trods af deres særlige talent bliver passive, utilpassede eller agerer 

politibetjent over for klassekammeraterne, skyldes det grundlæg-

gende, at de keder sig og ikke kan se meningen med at deltage i 

undervisningen eller det sociale fællesskab i klassen. De føler sig 

anderledes og bliver i tvivl om, om det særlige, de kan, er en styrke 

eller en svaghed.

De talentfulde børn har længe været overset i folkeskolen. Det er 

tankevækkende, fordi erfaringer med intelligenstests peger på, at de 

udgør mellem to og fem procent af en årgang.

 Der er stadig fl ere tegn på, at denne gruppe børn ofte ikke trives. 

Derfor kan man ikke længere se bort fra problemet, fortæller lektor 

Kirsten Baltzer. Hun tager del i følgeforskningen på det igangvæ-

rende forsknings- og udviklingsprojekt ‘Elever med særlige forud-

sætninger’, der skal udvikle redskaber til at identifi cere de talentfulde 

børn og anbefale konkrete undervisningstiltag, der kan udfordre bør-

nene rent fagligt. Projektet har fulgt 33 skoleelever fra Lyngby-Taar-

bæk Kommune over en periode på tre år, og det forventes afsluttet 

i løbet af 2006. Fælles for de 33 projektbørn er, at de alle i ekstrem 

grad er opslugt af en bestemt interesse og er usædvanligt dygtige 

inden for netop dette felt. Det kan være matematik, sprog, dans el-

ler madlavning. På deres felt yder de alle langt over, hvad man kan 

forvente af et barn på deres alder. Et af projektbørnene kom i skole 

og havde allerede læst fl ere Harry Potter-bøger, mens et andet var 

færdig med folkeskolens matematikpensum ved udgangen af sjette 

klasse. 

PLADS TIL DE TALENTFULDE

Projektet blev i starten mødt af en del modstand. Det skyldes en 

grundlæggende skeptisk holdning til forskellighed i folkeskolen, for-

tæller Kirsten Baltzer. 

 “Det er stadig meget udansk at interessere sig for de børn, der 

kan løbe hurtigere end stort set alle de andre. Det danske skolesy-

stem er helt igennem baseret på en lighedstankegang. Det vil sige, 

at når vi bliver alt for forskellige, så har vi problemer med det. Mange 

steder blev projektet mødt med den holdning, at ‘de talentfulde 

børn kan selv fi nde ud af det, så hvorfor skal de have særlig støtte. 

Hvorfor skal vi ikke bruge kræfterne på alle dem, der har så hårdt 

brug for os’?” 

 Den modtagelse betød, at projektets konsulent og forskere 

indledningsvis måtte arbejde på at gøde jorden for en indsats på 

området. Det krævede en grundig begrundelse over for lærere og 

skoleledelser af, hvorfor det er vigtigt også at tage sig af denne 

gruppe elever og at udvide undervisningsdifferentieringen til også at 

omfatte børn med særlige forudsætninger.  

Kirsten Baltzer mener, at de talentfulde børn skal være en del af 

skolens identitet.

 “Indsatsen for børn med særlige forudsætninger skal skrives ind i 

skolernes profi ler og virksomhedsplaner. For mig at se er det en del 

af at beskrive sin udvikling og af at være en rummelig skole. Det er 

også den vej, den internationale trend går. Her bliver det tænkt ind 

i en inkluderende, rummelig skole, hvor undervisningsdifferentierin-

gen kendetegner arbejdet.” 

 Arbejdet med at udvikle særlige undervisningsredskaber er i 

gang fl ere steder. F.eks. har den canadiske forsker Lannie Kanevsky 

udviklet undervisningsmaterialet ‘A Toolkit for Differentiation’, der 

indeholder idéer til projektarbejder for særligt kvikke børn. På uni-

versitetet i Växsjö arbejder en gruppe med såkaldte ‘rige matematik-

DE TABTE
TALENTER

DEN RUMMELIGE SKOLE TAGER IKKE HØJDE FOR DE KVIKKE ELEVER. IFØLGE LEKTOR KIRSTEN BALTZER 

ER DER EFTERHÅNDEN SÅ MANGE TEGN PÅ, AT DENNE TYPE BØRN HAR DET DÅRLIGT I SKOLEN, AT 

PROBLEMET IKKE LÆNGERE KAN OVERSES. SKAL DE KVIKKE ELEVER HAVE ET BEDRE SKOLELIV, MÅ SKO-

LEN STILLE DERES INTELLEKTUELLE SULT.

“Det er stadig meget udansk at interessere sig for de 
børn, der kan løbe hurtigere end stort set alle de andre.”

De kvikke børn spurter og når længere end deres 
jævnaldrende rent fagligt, men socialt giver de op.

Foto: Scanpix
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problemer’, der gør det muligt for elever at arbejde med matematik 

på fl ere forskellige forståelsesniveauer efter evne og behov.  

INTELLEKTUEL SULT

Sportsmetaforikken er central i beskrivelsen af de talentfulde børn. 

Rent fagligt beskriver Kirsten Baltzer dem som børn, der spurter og 

når længere end deres jævnaldrende. Socialt giver de derimod op, 

sætter sig ud på sidelinjen og observerer passivt deres klassekam-

merater. Eller de bliver urolige og forstyrrende.

Det er den manglende sociale tilpasning, der i første omgang regi-

streres af børnenes kontaktlærere og forældre. Fra interviews med 

lærerne ved Kirsten Baltzer, at de mener, at det sociale bør gå forud 

for det faglige. 

 “I en almindelig udviklingstankegang ville du også forvente, at 

børnene først bliver gode til at vide, hvordan man gebærder sig 

socialt i en undervisningssituation. Når det er på plads, bliver der 

mere rum for at koncentrere sig om det faglige. Men du kan også 

prøve at vende det på hovedet og tænke, at det kunne være, at der 

var nogle børn, for hvem det så anderledes ud. Meget tyder faktisk 

på, at når børnene først får stillet deres intellektuelle sult, så bliver 

de også bedre til at gøre, som lærerne forventer det”.

Spørgsmålet er dog, hvad der er årsag og følge, men undersøgelsen 

peger på, at når læreren forstår at udnytte elevens faglige potentiale 

på en måde, der både er til barnets og klassens bedste, så sker der 

også noget socialt i klassen.

 “Når børnene bliver udfordret rent fagligt, så begynder de at 

fungere bedre socialt og bliver accepteret af kammeraterne. Så giver 

det lige pludselig mening for dem at være skoleelev. Når man får 

nogle udfordringer, der er relevante, så ser man en anden mening 

med at gå i skole, og så kan man også begynde at fungere som 

skoleelev på en måde, der er accepteret.” 

BERØRINGSANGST

En af projektets erfaringer er, at det kræver ganske få ændringer i 

undervisningsforløbet, for at forholdene forbedres for de talentfulde 

børn. Til gengæld er det vigtigt, at lærerne ikke tøver med at sætte 

tidligt ind. Men mange er nervøse for at undervise i områder tidli-

gere, end der står på læseplanen, fortæller Kirsten Baltzer. Det er 

den berøringsangst, projektet skal være med til at nedbryde. I nogle 

tilfælde har den rigtige løsning været at lade eleven rykke en klasse 

op eller i kortere perioder at fungere som en slags hjælpelærer i det 

fag, han eller hun er særligt talentfuld i.

Hvis skolen skal give mere plads til de talentfulde børn, kræver det 

støtte og forståelse fra skoleledelsernes side. Skolelederen skal 

som nøgleperson støtte op om lærernes arbejde og stå i spidsen 

for at udvikle et beredskab til både at få identifi ceret elever med 

særlige forudsætninger og til at sætte ind med en række konkrete 

undervisningstiltag. Derudover kræver det lokale ressourcepersoner, 

som lærerne kan henvende sig til, ligesom kommunerne har det på 

læse- og på adfærds- og trivselsområdet. I Lyngby-Taarbæk Kom-

mune er der oprettet et lærernetværk, og der er samtaler i gang 

med Undervisningsministeriet om at udvide det til et nationalt net-

værk. Flere kommuner er begyndt at afholde kurser for de lærere, 

der arbejder i feltet. Her holder lærere fra Lyngby-Taarbæk oplæg 

om deres erfaringer. 

Det kan virke mærkeligt, at den rummelige folkeskole endnu ikke 

har givet plads til de kvikke elever. Især i en tid, hvor samfundet i 

stadigt højere grad synes at værdsætte og dyrke talent også blandt 

børn. Det er ikke tilfældigt, at TV Danmarks nyeste satsning er en 

landsdækkende konkurrence for børn i paratviden med navnet 

‘Danmarks klogeste barn’. 

 Skal den inkluderende skole rumme særlige talenter, kræver det 

et brud med tendensen til kun at kigge på de svageste børn og i 

stedet tænke undervisning på fl ere niveauer. Helt konkret skal den 

eksisterende viden på området samles og gøres lettilgængelig for 

de lærere og ressourcepersoner, der ønsker at dygtiggøre sig inden 

for feltet. Kirsten Baltzer er optimistisk omkring fremtidens indsats 

og udbytte:

 “Jeg tror, at fl ere vil begynde at tænke i, hvordan vi kan undervise 

de talentfulde børn, så de blomstrer og bliver til glæde både for 

dem selv og deres klasser.”

Af Jakob Haahr-Pedersen – jahp@dpu.dk

”Når børnene først får stillet deres intellektuelle sult, 
så bliver de også bedre til at gøre, som lærerne for-
venter det.”

KIRSTEN BALTZER

Lektor ved Institut for Pædagogisk Psykologi, 

DPU, hvor hun bl.a. arbejder med specialpæ-

dagogik og udvikling af inkluderende skole- 

og daginstitutionskulturer. Hun er medforfat-

ter af bogen ‘Undervisning af elever med 
særlige forudsætninger’ Kroghs forlag 2002 

og 2005.

PERSONLIG HJEMMESIDE       WWW.DPU.DK/OM/BALTZER    
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Når slikgrådige brødre deler en Toblerone eller en pose Matador 

Mix, viser retfærdigheden sit tvedelte ansigt. Det er fair, at vi får lige 

meget. Derfor må brødrene dele. Den lige fordeling er dog ikke altid 

den mest retfærdige. Det er for eksempel fair, at far får en større 

portion end lille Emil. Vores behov er jo forskellige. Og måske er det 

retfærdigt, at den, der har svært ved noget, får mere hjælp end den, 

der har let ved det.

I den ophedede debat om lighed og ikke mindst ulighed står spørgs-

målet om retfærdighed helt centralt. I den pædagogiske verden 

drejer lighedsdiskussionen sig om fordelingen af lærdom. Test og 

obligatoriske afgangsprøver i folkeskolen skal fremover være med til 

at sikre, at den enkelte elev får de rette færdigheder gennem skole-

forløbet. Klarer eleven sig ikke godt i prøven, er der ekstra hjælp at 

få. Test er et middel til at nedbryde den negative sociale arv og bane 

vejen for en bedre skole. Men er resultatet en retfærdig skole? 

Lighed, ulighed og retfærdig er tudsegamle temaer, men det gør dem 

ikke mindre aktuelle. For vi er stadig ikke enige om svaret på det 

simple spørgsmål: Kan vi som brødre dele – eller tager jeg det hele?

En til dig. En til mig. 

SKABER TEST EN RETFÆRDIG SKOLE? 
LÆS ARTIKEL S. 8

ER RETFÆRDIGHED ET BIOLOGISK PRINCIP?
LÆS ARTIKEL S. 12

“Det kan ikke overraske, at de, som føler, at de bliver 

belønnet som fortjent, oftere føler, at lønforskellene i 

samfundet er for store. På den anden side er de, som 

får de meget store lønninger, ofte også meget kritiske. 

På den baggrund kunne man konkludere, at et kritisk 

syn på den skæve indkomstfordeling i samfundet deles 

af to vidt forskellige grupper, nemlig de uformuende ta-

bere og de forgyldte vindere.”

KILDE: MARKUS HADLER: 
‘WHY DO PEOPLE ACCEPT DIFFERENT 

INCOME RATIOS?’, ACTA SOCIOLOGICA, JUNI 2005.

HVAD ER RETFÆRDIGHED?

Dike var det ord, som oldtidens grækere anvendte om det, vi kal-

der retfærdighed. Sprogligt var udgangspunktet for dike en tvedeling. 

Dommeren blev kaldt ”en som kløver ting i to” (dichastes). Ud fra 

dette udviklede Aristoteles en teori om retfærdigheden, som blev tæt 

knyttet til begreberne lighed og fordeling. Det førte atter til en tvede-

ling i fordelingsretfærdighed og ligevægtsretfærdighed. Disse begre-

ber er blevet videreudviklet og anvendt af fl ere moderne tænkere.

 Det bliver i mange tilfælde lettere at forstå retfærdighed, når vi 

betragter de principper, som sætter uretfærdigheden i system. Det 

gælder Matthæus evangeliets 13:12, hvor der står, at ”til den som 

meget har, skal mere gives, og fra den som intet har, skal også dette 

tages”. Der er ikke mange, der vil synes, at dette er retfærdigt. Men 

samfundsforskere har gang på gang påvist, at vort samfund – ja, 

måske alle samfund – fungerer netop på denne måde. Når ulighed 

først er opstået i forholdet mellem mennesker, er der et sæt af 

kræfter, der trækker i retning af akkumulation – opsamling af goder 

– således at ulighederne opretholdes eller forstærkes.

KILDE       WWW.LEKSIKON.ORG

ER INDKOMSTFORSKELLENE FOR STORE I DIT LAND?

 Stærkt 
enig

Enig Uenig Stærkt 
uenig

Brasilien 86 % 10 % 2 % 1 %

Portugal 82 % 14 % 1 % 1 %

Storbritannien 31 % 51 % 6 % 1 %

Sverige 29 % 42 % 8 % 2 %

USA 25 % 42 % 9 % 3 %

Holland 16 % 48 % 13 % 2 %

Kilde: Markus Hadler: ‘Why Do People Accept Different 

Income Ratios?’, Acta Sociologica, juni 2005.
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Den nye aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialde-

mokratiet om obligatoriske test i folkeskolen er et studie i en svær 

balancekunst: At skabe en skole, der lever op til samfundets forvent-

ninger, men samtidig yde skolen og dens elever retfærdighed. For 

ganske vist skal eleverne testes i en bred vifte af fag gennem hele 

deres skoletid, men samtidig sætter aftalen grænser: 

”Formålet med testene er at skabe et pædagogisk evalueringsred-

skab, der kan bidrage til en nuanceret vurdering af den enkelte elevs 

udbytte,” står der i aftalen. 

Testen skal ikke blot munde ud i en karakter, men i en bredere be-

skrivelse af elevens profi l, som man kan arbejde videre med. Aftalen 

siger også, at ”den løbende evaluering er en integreret del af under-

visningen og skal fortsat omfatte alle aspekter af elevens udvikling”. 

Og nok så vigtigt: ”Oplysninger om testopgaver og testresultater er 

fortrolige og må ikke offentliggøres.” Ingen skoler skal hænges ud, 

fordi deres elever klarer sig dårligere end gennemsnittet.

Beslutningen om at indføre obligatoriske, nationale test giver sam-

men med disse begrænsninger et omrids af retfærdigheden, som 

den ser ud inden for folkeskolens politiske ramme. Går man fra 

den politiske verden til forskningen, kan man imidlertid få et mere 

klart billede af, hvordan den retfærdige skole fungerer. Det viser sig, 

at retfærdighed handler mindre om entydige svar og mere om at 

balancere hver for sig rimelige krav over for hinanden. For læreren 

gælder det om at balancere lige behandling med særlige behov. 

For skolen som helhed handler det om at balancere børnenes krav 

på et godt liv nu og her med børns, forældres og samfundets krav 

om, at børnene får en vis mængde færdigheder til deres fremtidige 

liv. Og det er måske det sidste balancepunkt, hvor der i disse år er 

størst risiko for, at balancen tipper.

SELEKTION OG SOLIDARITET

Set fra regeringens side er sagen forholdsvis enkel: Skolen skal give 

eleverne faglige færdigheder. Som undervisningsminister Bertel 

Haarder skrev i en kronik 9. september i år: ”Hvis ikke eleverne i 

skolen tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør det muligt 

for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse, så har folkeskolen 

ikke opfyldt sit formål. Så enkelt er det.” 

 Bag den nye retorik om faglighed svæver globaliseringsspøgel-

set og den økonomiske ulighed. Med skærpet international konkur-

rence og pres på de offentlige udgifter får velfærdsstaten stadig 

sværere ved at sørge for dem, der ikke har færdigheder til at klare 

sig i konkurrencen på arbejdsmarkedet. Det bedste og mest retfær-

dige, samfundet og skolen kan gøre, er derfor at give alle et ligeligt 

udgangspunkt og dermed lige chancer for at tilkæmpe sig en plads 

i økonomien. De obligatoriske tests er et middel til at sikre faglighe-

den og dermed lige chancer.

NÅR SKOLEN OVERVINDER 
URETFÆRDIGHEDEN
ØGET FAGLIGHED OG FLERE TEST ER POLITIKERNES VEJ TIL AT SKABE EN SKOLE, HVOR ALLE LÆRER 

LIGE MEGET OG FÅR SAMME CHANCER UANSET SOCIAL BAGGRUND. DET LYDER VEL SOM EN RETFÆRDIG 

MÅDE AT INDRETTE FOLKESKOLEN PÅ, MEN SVARET ER MERE KOMPLICERET. DEN RETFÆRDIGE SKOLE 

ER EN BALANCEKUNST.

Skolen skal give eleverne faglige færdigheder, men har svært ved 
at fordele goderne ligeligt. Illustration: Peter Hermann
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Dette forsøg på at skabe en fremtidig retfærdighed risikerer imidler-

tid at skabe en uretfærdighed i skolens hverdag og for det enkelte 

barn. Det påpeger Holger Henriksen, der er pensioneret studielektor 

og forfatter til fl ere bøger om skolen. Allerede i sine første år som 

lærer oplevede han, hvordan redskaber, der skulle sikre en ligelig 

og retfærdig fordeling af lærdommen i folkeskolen, kunne ende i 

en uretfærdighed:

 ”Jeg var lærer for en lille pige, der havde svært ved at læse 

og stave. Samtidig var jeg blevet optaget af standardiserede stand-

punktsprøver, som man fi k fra Danmarks Pædagogiske Institut tre 

gange om året, og som blev sværere og sværere. Pigen klarede sig 

meget dårligt og lå i bunden af normalfordelingskurven, men jeg 

roste hende og sagde, det nok skulle gå. Hun gjorde fremskridt, 

men næste prøve var samtidig blevet sværere, og hun lå stadig i 

bunden. Da resultaterne kom, så hun på mig med en dyb skuffelse, 

som om jeg havde svigtet hende. Som forfatteren Martin A. Hansen 

sagde: Normalfordelingskurven er en grafi sk fremstilling af Darwins 

selektionsteori. I det øjeblik man evaluerer efter normalfordelings-

kurven, og prøverne bliver vanskeligere op igennem klasserne, vil de 

svageste elever altid ligge i bunden. Det er en fundamental uretfær-

dighed.”

Med begrebet ’fundamental uretfærdighed’ henviser Holger Henrik-

sen til den danske fi losof Løgstrup:

 Jeg tror meget på det, Løgstrup engang skrev: At der er en funda-

mental uretfærdighed i tilværelsen. Vi fødes med forskellige gener 

og i forskellige miljøer. Vi kan ikke kompensere for familien, for den 

sociale arv eller for den biologiske arv, men vi kan med solidaritet 

og kærlighed over for barnet alligevel give dem en god skolegang, 

hvis man ikke altid pukker på, at de ikke kan klare tingene.”

For Holger Henriksen peger Løgstrups ”fundamentale uretfærdig-

hed” på den akilleshæl, som både risikerer at fælde politikker for at 

skabe lige chancer og tage den retfærdige skole med i faldet: Kon-

kurrencen motiverer de dygtige, men risikerer at henvise de svage 

elever til en evig sidsteplads. Ved at erkende, at uretfærdigheden 

hele tiden er på spil, kan man til gengæld skærpe sin opmærksom-

hed på uretfærdigheden og forsøge at afbøde den – ikke ved stan-

dardiserede tests og målinger, men ved solidaritet og ved at skabe 

en følelse af fællesskab. Holger Henriksen udtrykker denne tanke 

ved hjælp af den irske fi losof og digter G.K. Chesterton: 

”Et menneske, der er knust af uretfærdigheden, kan ikke hjælpes 

med planer og teknikker, men en enkelt gestus i dagligdagen kan 

redde sådan et menneske.”

SKOLENS EGET RUM

Den slags bekendelser til solidaritet og kærlighed har det politiske 

system meget svært ved at formulere nationale politikker for. Netop 

derfor er det vigtigt for retfærdigheden, at skolen ikke blot er et 

instrument for samfundets skiftende behov for alt fra kompeten-

ceudvikling og etnisk integration til brud med den negative sociale 

arv. Skolen er nødt til at være sit eget rum. Det mener Jørgen Hugg-

ler, dr.phil. og lektor ved Institut for Pædagogisk Filosofi  på DPU. 

Han peger på, at blandt andre Danmarks Lærerforening forsøger at 

opretholde denne grænse mellem skolen og det øvrige samfund 

ved at arbejde med lærerens professionsideal. Han formulerer syns-

punktet på denne måde:

 ”Skolen udgør en sfære mellem familien og samfundet. I skolen 

skal barnet udvikle sig til at kunne træde ind i samfundet, men sam-

tidig bør vi respektere, at i den tid barnet går i skole, gælder også 

skolens egne betingelser. Når de store magter begynder at blande 

sig i skolestuen, og man vil presse samfundets behov igennem, så 

hører det med til lærerens gerning at sikre et frirum for børnene.”

Det er evalueringer og karakterer eksempler på. Man kan se dem 

som en del af barnets selverkendelsesproces og forberedelse til 

livet, men man kan også se dem som en varedeklaration til arbejds-

givere, og så hører de ikke nødvendigvis til i skolen. ”Hvis man kig-

ger tilbage i pædagogikkens historie, har det ikke været en selvføl-

gelighed, at skoler og universiteter skulle give karakterer og foretage 

evaluering. Man ville sige, at hvad der foregår i skolen, sker først og 

fremmest for barnets skyld,” siger Jørgen Huggler.

Der er med andre ord brug for, at læreren har et rum til at ma-

nøvrere mellem krav fra familien og krav fra samfundet. Det giver 

læreren mulighed for at give barnet den bedst mulige skole. Afvej-

”Da resultaterne kom, så hun på mig med en dyb 
skuffelse, som om jeg havde svigtet hende. Som 
forfatteren Martin A. Hansen sagde: Normalforde-
lingskurven er en grafisk fremstilling af Darwins se-
lektionsteori.”

10
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”Når de store magter begynder at blande sig i 
skolestuen, og man vil presse samfundets be-
hov igennem, så hører det med til lærerens ger-
ning at sikre et frirum for børnene.”

RETFÆRDIGHED

ningen af almene krav og elevens egne behov er nødvendig. Der er 

her en helt grundlæggende egenskab ved retfærdighed, som den 

fi losofi ske diskussion lige fra gammel tid har erkendt: Retfærdighed 

handler på samme tid om at behandle alle lige og at rette op på 

den uretfærdighed, som den lige behandling kan skabe, fortæller 

Jørgen Huggler.

”Retfærdighed er bundet op på et formelt princip: Lighed. Men 

retfærdighed er ikke bare millimeter-retfærdighed, for det at give 

enhver sit er også at imødekomme den enkeltes behov, at give 

efter behov. Det formelle princip slår ikke til. Grunden er, at regler 

er almene, medens personer og hændelser ofte er så særegne og 

kringlede, at de ikke kan måles med en fast, retlinet standard. Derfor 

har man i klassisk fi losofi sk tænkning medtænkt en anden dimen-

sion ved retfærdighed, nemlig ”billighed”, som når vi siger ”ret og 

rimeligt”. Målestokken må kunne føje sig efter det, der skal måles. 

Retfærdighed i skolen er altså også et spørgsmål om behov, om 

opmærksomhed og om skønsomhed, om tolerance - og om ære 

og værdighed,” siger Jørgen Huggler.

FINGERSPIDSFORNEMMELSER

Ægte retfærdighed kræver dømmekraft. Det viser sig dagligt i retssy-

stemet, hvor det netop er en pointe, at domme ikke afsiges af stats-

lige embedsmænd ud fra en objektiv vurdering af, om en bestemt 

lov er overtrådt. Domme afsiges af dommere, der har friheden til 

at anvende deres egen dømmekraft både til at afgøre spørgsmålet 

om skyld og til at udmåle straf. I skolen bliver lærerens dømmekraft 

og takt vigtig for retfærdigheden. Det betyder, at man ikke blot kan 

forlade sig på almene regler, men er nødt til at se det specielle 

i situationen og ofte fi nde sine egne forholdsregler, som Jørgen 

Huggler udtrykker det.

Den fi losofi ske pointe bekræftes af sociologer, der har undersøgt 

elevernes opfattelse af retfærdighed i klasselokalet. Bo Jacobsen er 

dr.phil. og leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved 

Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Bo Jacobsen fortæl-

ler, at det betyder meget for skoleelever, at læreren opleves som 

retfærdig. Det viser interviews, som han har været med til at lave i 

forbindelse med bogen ”Mød eleven”, som han er medforfatter til. 

Denne retfærdighed kræver en balancekunst fra lærerens side. På 

den ene side må læreren ikke have favoritter, der bliver behandlet 

som kæledægger. I den forstand forventer eleverne at blive behand-

let lige. På den anden side accepterer eleverne i praksis en udpræ-

get grad af forskelsbehandling, der afspejler deres forskellige evner 

og forudsætninger. De accepterer at få forskellige karakterer og 

testresultater, og de accepterer en vis social forskelsbehandling. For 

eksempel kan elever godt forstå, hvis der skal tages særligt hensyn 

til en urolig elev, som er nødt til at sidde ved siden af læreren, eller 

at man er nødt til at tolerere klovneri fra nogle af kammeraterne. 

Men der er grænser for tolerancen. At fi nde den balance kræver 

fi ngerspidsfornemmelse af læreren.

”Det hører til lærerens opgave at udvikle en ægte respekt for de for-

skelle, der er i klassen. Det indebærer også en respekt for, at nogle 

elever har særlige sociale behov eller indlæringsbehov. Men der er 

en grænse for, hvad læreren kan gøre over for eleverne. Grænsen 

går, hvor eleverne føler, at læreren er partisk og får en forkærlighed 

over for bestemte elever. Det er en afgørende kvalitet ved en lærers 

færdigheder, at man kan kommunikere, at eleverne i princippet er 

lige værdsatte, de bliver alle anerkendt, set og hørt, og de har tilste-

deværelsesret i klassen. ’Ja, du er velset og har ret til at være her’,” 

siger Bo Jacobsen.

Han ser det som en vigtig opgave for læreren at øge elevernes 

tolerance over for forskelligheden, fordi en høj respekt for individuel 

forskellighed giver et bedre socialt fællesskab. Som det fremgår af 

bogen ’Den vordende demokrat’ fra 2004, som Bo Jacobsen er 

medforfatter til, er der en tæt sammenhæng mellem tolerance og 

et godt fællesskab i klassen.

 Og så er cirklen måske sluttet: En stærkere følelse af fælles-

skab mellem eleverne kan være kilde til en større solidaritet mellem 

eleverne – og dermed et middel til at afhjælpe Løgstrups uretfær-

dighed og afbalancere de nederlag, som samfundet giver en del af 

skolens elever. Det er retfærdighedens balancekunst.

Af Torben Clausen – toc@dpu.dk

JØRGEN HUGGLER

Dr.phil. og lektor ved Institut for Pædagogisk 
Filosofi , Danmarks Pædagogiske Universitet 

Dr. phil. og leder af Center for Forskning i Ek-
sistens og Samfund ved Sociologisk Institut, 
Københavns Universitet

Pensioneret studielektor, forfatter og fore-
dragsholder.

BO JACOBSEN

HOLGER HENRIKSEN
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De pædagogiske argumenter for gruppearbejde er mange. Man ud-

vikler sine sociale kompetencer, lærer at planlægge og organisere et 

forløb, arbejder med det faglige indhold i en sammenhæng og op-

når et højere refl eksionsniveau. For slet ikke at tale om den synergi, 

der kan opstå, når forskellige mennesker arbejder sammen. Men 

hvad sker der med vores retfærdighedssans, når Rasmus ingenting 

præsterer, Mads vil træffe alle beslutningerne, og Anne stjæler al 

opmærksomheden under eksaminationen? 

Asterisk har inviteret to eksperter til at diskutere gruppearbejde og 

retfærdighed. De er begge uddannet fra Roskilde Universitetscenter 

(RUC) og dermed oplært i gruppearbejde. Men der hører lighederne 

også op. Jon Wegener er hjerneforsker og til daglig ph.d.-studerende 

ved Learning Lab Denmark, DPU. Han er inviteret, fordi han har for-

sket i menneskets evne til at udpege sociale snydere. Vores anden 

gæst, Lars Ulriksen, er lektor ved Institut for Curriculumforskning, 

DPU, og forsker i universitetspædagogik og projektarbejde. Han får 

det første spørgsmål.

KAN MAN SIGE NOGET OM, HVORNÅR EN GRUPPE FUNGERER 
BEDST? ER DET, NÅR MEDLEMMERNE ER LIGE DYGTIGE, ELLER 
GIVER DET EN SÆRLIG DYNAMIK, AT DER ER FORSKEL?

Lars Ulriksen: ”Det er svært at sige helt alment. Der er lavet under-

søgelser, hvor man har sat folk sammen i ens grupper og i forskel-

lige grupper. Begge dele kan give udbytte. De dygtige får noget ud 

af at være sammen med de mindre dygtige, fordi de er nødt til at 

forklare over for de andre og fungere som en slags lærer”.

”Man har også undersøgt, hvad det betyder for ens vurdering af 

egne evner, om man er i en meget dygtig klasse eller i en klasse, 

som er mindre dygtig. Her gælder det fænomen, man kalder ’Big 

Fish Little Pond’; det er sjovere at være en stor fi sk i en lille sø, end 

en lille fi sk i en stor sø. Ens opfattelse af selvværd og faglig selvtil-

lid bliver mindre, hvis man er i en gruppe, som generelt er på et 

meget højt niveau. Omvendt vil man kunne argumentere for, at 

man bliver ansporet til at yde endnu mere, så det er svært at sige 

noget entydigt om, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det er også 

en pointe: Gruppearbejde tilgodeser ikke de svage og straffer de 

dygtige. Sådan hænger det ikke sammen”.  

JON, DU HAR FORSKET I MENNESKETS EVNE TIL AT UDPEGE 
SOCIALE SNYDERE. HVILKEN BETYDNING HAR DENNE EVNE I 
FORHOLD TIL AT KUNNE SAMARBEJDE?

Jon Wegener: ”Inden for teoretisk evolutionsbiologi har man ma-

tematisk vist at for at have et succesfuldt samarbejde, er man nødt 

til at have evnen til at kunne udpege snydere, for ellers vil samar-

bejdet hurtigt blive spoleret. Og vi ville slet ikke kunne få den evne 

til at samarbejde, hvis ikke de, som samarbejdede, havde en bedre 

chance for at overleve. Derfor har hypotesen været, at der måske 

var noget i hjernen, som gjorde det muligt for os at udpege de 

sociale snydere”.

OG DET HAR DU VIST, ER TILFÆLDET VED HJÆLP AF HJERNE-
SCANNINGER?

Jon Wegener: ”Ja, men det er løsrevet fra gruppearbejde. Det er 

ren grundforskning og drejer sig mere om erkendelse end om orga-

nisering af gruppearbejde. Men resultatet peger på, at vi har nogle 

hjerneområder, som er specialiseret i social kognition - måske i bre-

dere forstand end bare at kunne udpege sociale snydere. Forskning 

har også vist, at nogle områder områder omkring midten af hjernen 

– bl.a. nucleus accumbens - er forbundet med belønning. Områ-

derne bliver aktiveret, når man indtager euforiserende stoffer, har 

god sex eller spiser noget sødt, men de bliver også aktiveret, når vi 

straffer dem, vi synes er snydere. Det har hjernescanningseksperi-

menter vist i fl ere omgange. Et nyligt studie fra University College i 

Grupper straffer
de dovne
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Hvornår fungerer gruppearbejde bedst? Motiverer det at samarbejde med men-

nesker, der er dygtigere, eller fungerer vi bedst sammen med dem, der ligner os 

selv? Asterisk har spurgt en hjerneforsker og en lektor i universitetspædagogik 

om retfærdighed og gruppearbejde.
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London, som endnu ikke er publiceret, viser, at især mænd bliver 

belønnet ved at se nogen, de opfatter som snydere, blive straffet. 

Men det sker ikke hos kvinder, så her der er tale om en interessant 

kønsforskel”.

ER DER NOGET, DER TYDER PÅ, AT VI OGSÅ BLIVER BELØNNET 
FOR DET GODE SAMARBEJDE?

Jon Wegener: ”Ja, man har vist, at de samme områder bliver ak-

tiveret, når vi indgår i succesfuldt, socialt samarbejde. Det har man 

bl.a. vist i et økonomisk spil, hvor man giver penge til hinanden. Så 

vi fi nder både en glæde i at indgå i et succesfuldt, socialt samar-

bejde og i at straffe dem, der snyder. Sjovt nok er det jo noget, vi 

intuitivt vidste i forvejen. Nu har vi bare dokumentation for, at sådan 

ser det også ud i hjernen”.

I BOGEN, ’PROJEKTPÆDAGOGIK – HVORFOR DET?’, SKRIVER 
DU, LARS, AT ET GRUPPEMEDLEM KAN SLIPPE AF STED MED 
AT DOMINERE UDEN AT LAVE RET MEGET, SÅ LÆNGE DET SKER 
PÅ EN MÅDE, DER IKKE BRYDER MED NORMEN OM GRUP-
PEMEDLEMMERNES INDBYRDES LIGHED. HVORDAN KAN DET 
LADE SIG GØRE?

Lars Ulriksen: ”Citatet bygger på et speciale, som en gruppe psy-

kologistuderende lavede på RUC om gruppeprocesser. De fandt ud 

af, at man godt kunne slippe af sted med at være relativt inaktiv, 

hvis man var det på den rigtige måde: Hvis man sørgede for at være 

tilstrækkelig aktiv i diskussionerne, ikke alt for åbenlyst sjofl ede grup-

pen og levede op til de normer, der er for diskussion. I den forstand 

er der ikke klar retfærdighed i forhold til, hvem der bliver opfattet 

som mere eller mindre ydende i en gruppe. Det er et spørgsmål 

om, hvor god man er til at spille det spil, som er i en gruppe. Hvor 

god er man til at fremstå som den dygtige, eller som den, der får 

gode idéer? Er man aktiv på de rigtige tidspunkter eller steder, så 

kan man slippe af sted med mere”.

”En vejleder fra RUC’s internationale humanistiske basisuddannelse 

fortalte, at nogle af de udenlandske studerende blev smidt ud af 

grupperne. Når grupperne startede, var det relativt ’laid-back’, og de 

udenlandske studerende tænkte, ”hold da op, her går det godt”. Men 

lige pludselig på et bestemt tidspunkt i et projektforløb rykker det. Så 

gælder det om at være på og være til stede, og så blev de pludselig 

set og udpeget af gruppen som inaktive. Kendskabet til de rytmer, 

der er i projektarbejdet, er en kompetence, som skal oparbejdes, og 

det handler om, hvad det er for nogle koder, der gælder på et fag. 

Derfor kan man slippe af sted med forskellige ting på forskellige fag, 

for det handler om, hvad der er for en faglig og kulturel norm.”

HAR DET EN PARALLEL I BIOLOGIEN? SER MAN MERE SAMAR-
BEJDE MELLEM INDIVIDER, DER LIGNER HINANDEN?

Jon Wegener: ”Ja, man kender det fra f.eks. myrer og aber. De 
samarbejder med dem, de er genetisk beslægtede med. På den 
måde er mennesket unikt, fordi vi samarbejder i stor stil – vi gør det 
lige nu – med nogen, vi er relativt ubeslægtede med, for det er jo 
altid relativt. Vi er mere beslægtede, end vi ville være med nogen 
andre racer. Det er måske lidt politisk ukorrekt, men jeg er af den 
opfattelse, at vi har nemmere ved at samarbejde med nogen, som 
ligner os selv mere. Vi føler os mere trygge ved nogen, der har en 
relateret uddannelse, ser lige sådan ud i ansigtet, har samme tøj på, 
eller kan lide det samme fodboldhold.”
Lars Ulriksen: ”Det hænger faktisk meget godt sammen med den 

måde, man bliver del af en fagkultur på og også del af en gruppe. 

Man skal kunne genkende sig selv i dem, man arbejder sammen 

med. Kommer man ind i en gruppe med andre faglige forudsætnin-

ger, andre interesser eller bare en anden måde at tale på, så er man 

sat tilbage i forhold til at blive anerkendt og accepteret som én, der 

har noget at bidrage med. Det betyder, at nogle af de studerende, 

som falder igennem, og som bliver opfattet som svage eller snyltere 

eller aparte, ikke nødvendigvis er det i sig selv, men bliver placeret 

i en position, hvor de ikke kan komme igennem med det, de kan, 

fordi resten af gruppen ikke kan få øje på det. Har man en gruppe, 

som henvender sig til vejlederen og siger, ”vi har et problem med 

Peter, for han laver ikke noget,” så er det meget let som vejleder at 

”Vi fi nder både en glæde i at indgå i et suc-
cesfuldt, socialt samarbejde og i at straffe 
dem, der snyder.”

SPOT EN SOCIAL SNYDER

Mennesket har en helt særlig evne til at udpege sociale sny-
dere. Det er konklusionen i en række hjernescanningsforsøg, 
som ph.d.-studerende Jon Wegener har gennemført. Forsøgs-
personerne blev placeret i en såkaldt MR-scanner og fi k deref-
ter en opgave. De skulle afgøre, under hvilke betingelser en gi-
ven social regel blev brudt. Reglen kunne lyde: Hvis du byder 
højest på en aktion, skal du betale for genstanden. Personen 
skulle derefter vælge to blandt fi re svarmuligheder: 

1) Du byder på en auktion, 
2) Du byder ikke på en auktion, 
3) Du betaler for en genstand, 
4) Du betaler ikke for en genstand.

De korrekte svar er 1) og 4). Og de svar udgør netop betingel-
serne for en potentiel snyder fra den sociale regel. Forsøgsper-
sonerne skulle dog også svare på tilsvarende spørgsmål om 
ikke-sociale regler, f.eks.: Hvis du har blindtarmsbetændelse, 
skal du opereres. Forsøget viste, at selv om opgaverne havde 
samme logiske struktur, så blev visse områder af hjernen eks-
tra aktiveret ved udpegningen af snydere ved sociale regler 
sammenlignet med ikke-sociale regler. Forsøget viste altså, at 
der er særlige områder af hjernen, som tager sig af at udpege 
sociale snydere.
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sige, ”så må vi se på, hvad det er med Peter.” Men mange gange vil 

det være lige så nødvendigt at se på, hvad det er, Peter får lov til i 

gruppen. Hvad er det for positioner og roller, de tildeler hinanden? 

Det med genkendeligheden tror jeg faktisk, er et vigtigt parameter”.

NÅR MAN INDGÅR I EN GRUPPE, ER MAN TVUNGET TIL AT 
FORETAGE SIG TING, SOM IKKE OPTIMERER DET PERSONLIGE 
UDBYTTE. STRIDER DET IKKE MOD OPFATTELSEN AF DET RA-
TIONELLE ØKONOMISKE MENNESKE?

Jon Wegener: ”Hjælper man gruppen og ser bort fra sine egne 

personlige ambitioner, så hjælper man også indirekte sig selv. I den 

forstand optimerer man bare indirekte”.

”Der fi ndes et begreb, som hedder ’reciprok altruisme’. Vi kender 

det fra licensreklamen fra tv. Når man giver en øl, forventer man 

også at få en øl tilbage, og det mener jeg er noget, som gælder ge-

nerelt. Man forventer en stor symmetri i udvekslingen af ressourcer 

fra dem, man karakteriserer som ligeværdige. Helt tilbage i 70’erne 

har man med matematiske modeller vist, at det er den mest suc-

cesfulde strategi; at man gør det for andre, som de gør for en selv”.

Lars Ulriksen: ”Det er vigtigt, at gruppen opfatter sig som et kol-

lektiv, der skal det samme sted hen. At gruppen oplever, at de har 

et fælles projekt”.

SKAL MAN SÅ OGSÅ GIVE EN FÆLLES KARAKTER FOR GRUP-
PEARBEJDET?

Lars Ulriksen: ”Umiddelbart vil jeg sige ja. Bortset fra at det er 

ulovligt – alle karakterer er principielt individuelle – så ville det være 

smart at give fælleskarakter, for individuelle karakterer åbner for 

konkurrence og bliver forstyrrende. For har man gang i et fælles 

projekt, der skal føre frem til et fælles mål, eller er vi tilfældigvis 

bragt sammen her, hvor det gælder om, at jeg får en så høj karakter 

som muligt? Der skal man virkelig være etisk langt fremme for at 

sige, at det vil være bedre for mig at hjælpe alle de andre. På den 

måde kommer der en masse støj ind i gruppearbejdet ved at give 

differentieret karakter”.

ER DET IKKE URETFÆRDIGT OVER FOR DEM, SOM ER DYGTIGE 
OG ARBEJDSOMME?

Lars Ulriksen: Jo, det kan opleves uretfærdigt, hvis der er én i grup-

pen, der ikke har bidraget med meget eller ikke er på samme faglige 

niveau. Det kan også være et problem, når man kommer ud i den 

anden ende og skal vurderes på en fælles karakter, selv om man 

individuelt har været på forskellige niveauer. På de uddannelser, 

hvor man har meget gruppearbejde, f.eks. RUC, er det erfaringen, at 

det regulerer de studerende – ikke i løbet af gruppearbejdet, men 

i gruppedannelsen. Derfor er gruppedannelsesforløbet på RUC og 

andre uddannelser så massivt ubehageligt. Det er socialdarwinisme, 

så det vil noget”. 

”Indtrykket af de seneste års karaktergivning på RUC er, at de i sti-

gende grad gives differentieret. Der er nogle problemer i at give 

karakterer individuelt. Adfærden til eksamen er jo en helt særlig 

genre, som nogen er bedre til end andre. Jeg vil mene, at den rigtige 

måde at differentiere på ville være at have en projekteksamen med 

en kollektiv bedømmelse og så en anden bedømmelse, hvor den 

enkelte bliver eksamineret”. 

GIVER DET MENING AT TALE OM RETFÆRDIGHED SOM ET BIO-
LOGISK BEGREB?

Jon Wegener: ”De sidste par år har man diskuteret, om der er 

en form for naturlig moral eller gylden regel, som i en eller an-

den forstand er medfødt. Det er altid svært at afgøre, hvad der er 

medfødt, og hvad der er tillært. Det forsøg, jeg selv har lavet med 

sociale snydere, er udført mange steder i verden, også blandt in-

dianere og det, man ville kalde mere primitive kulturer. Forsøgene 

har vist, at man alle steder er meget gode til at udpege sociale 

snydere, så evnen ser ud til at være universel. Jeg vil påstå, at vi i 

mange tilfælde kan lære noget generelt om menneskers hjerner ud 

fra hjernescanningsforsøg. At vi har en eller anden form for naturlig 

retfærdighedssans, mener jeg er helt sikkert, men man kan se hos 

terrorister f.eks., at denne retfærdighedssans kan komme til udtryk 

på mange forskellige måder, og at den i allerhøjeste grad påvirkes 

af kulturen.”

Af Anders Lindskov - anli@dpu.dk

LARS ULRIKSEN

Lektor ved Institut for Curriculumforskning, 
DPU. Beskæftiger sig med universitetspæda-
gogik og projektarbejde særligt med henblik 
på de studerendes forudsætninger og under-
visernes forventninger. Personlig hjemmeside: 
www.dpu.dk/om/lu

Ph.d.-studerende ved konsortiet Hjerneforsk-
ning, Kognition og Læring ved Learning Lab 
Denmark, DPU og MR afdelingen, Køben-
havns Universitetshospital. Er i øjeblikket i 
gang med projektet ’Emotioner, beslutnings-
processer og læring’, hvor han ved hjælp af 
hjernescanninger undersøger sammenhæn-
gen mellem følelser, beslutningsprocesser og 
læring.

”Gruppedannelsesforløbet er massivt ube-
hageligt. Det er socialdarwinisme, så det vil 
noget.”

JON SIGURD WEGENER
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Mens den amerikanske hær ’off the record’ satte strøm til uskyldige 

irakere i Abu Graib-fængslet og ledte mere og mere desperat efter de 

forsvundne masseødelæggelsesvåben, afholdt Donald Rumsfeld en 

pressekonference i Pentagon. Her spurgte en kritisk journalist til de 

forsvundne våben, og hvem der vidste hvad hvornår. For ingen i 

verdenssamfundet kunne længere skelne sandheden fra løgnen og 

formodningerne fra forløbet. Rumsfelds senere så berømte vrøvle-

svar var:

”Reports that say that something hasn’t happened are always in-

teresting to me, because as we know, there are known knowns; 

there are things we know we know. We also know there are known 

unknowns; that is to say we know there are some things we do not 

know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t 

know we don’t know.”  

Med den udtalelse vandt Donald Rumsfeld prisen for årets mest 

forvrøvlede udtalelse i 2003. Den humoristiske pris hedder ’The 

Foot In Mouth Award’ og uddeles hvert år af Selskabet til fremme 

af korrekt engelsk. Det var dog ikke blot forvrøvlet og latterlig krigs-

propaganda, men direkte forkert. Han glemte nemlig den vigtigste 

af alle kategorier; det, vi ikke ved, vi ved – det ubevidste. Den viden, 

der ikke kender sig selv, som Jacques Lacan plejede at sige til sine 

patienter.

Det er desværre ikke kun Pentagon eller neurotiske patienter, som 

fortrænger deres eget ubevidste. Alle organisationer har deres for-

trængninger og paradokser, når det gælder, hvem der ved hvad. I 

Pentagon ved de noget, som de ikke deler, og så ved de ikke noget, 

som de lader, som om de deler. De ved også noget, de ikke ved, de 

ved. Det handler alt sammen om tidens modeord: vidensdeling. En-

hver selvbevidst organisation har i dag en bevidst strategi for, hvor-

dan de deler og styrer deres viden – en udvikling og et behov, der 

opstod som en reaktion på 90’ernes massive nedskæringer og re-

organiseringer. Efter de mange fyringer og forfl ytninger indså mange 

organisationer, at uvurderlig viden var forsvundet for evigt. For at det 

aldrig skulle ske igen, begyndte man at dele viden blandt så mange 

som muligt. Målet var bevidst at revaluere de medarbejdere, som 

var blevet devalueret i årtierne før. Processen fi k det fl otte engelske 

navn ’Knowledge Management’ og blev solgt som en gave fra alle til 

alle. Med det engelske ord blev organisationer med ét forandret fra 

en straffekoloni til et uudforsket bibliotek med hjælpsomme biblio-

tekarer i hvert et hjørne. Pludselig var den psykopatiske chef en støt-

tende ’knowledge coach’, som sikrede spændende selvrealisering 

for den enkelte medarbejder. Nu skulle medarbejderne iscenesætte 

sig selv som proaktive i evig jagt på at blive opdateret. Arbejdsplad-

sen var ikke længere en arbejdsplads, men en lærende organisa-

tion, hvor skrivebordet blev fl yttet rundt i åbne lokaler for at få folk til 

at tale sammen. Dyrt indkøbte IT-systemer blev lagt som en åleruse 

omkring og i organisationer, så ingen viden kunne slippe ud igen-

nem det fi ntmaskede net af administrative rutiner. Alt sammen for 

at den enkelte kunne blive bedre til at dele. 

Under den besnærende overskrift ’empowerment’ fokuserede or-

ganisationsledere på, hvor meget og hvor enkelt medarbejderne 

kunne få viden fra hinanden. I begejstringen fortrængte de, der be-

stemmer, desværre en vigtig ideologisk mellemregning. ’Knowledge 

Management’ er ikke en revaluering af medarbejderne, men en 

forsat, dog nu fortrængt, devaluering maskeret som en revaluering. 

Viden er magt, men magt er også viden om, hvad de andre ikke skal 

vide. Den klassiske ’Knowledge Management’ litteratur er meget op-

taget af, hvad man skal huske for at overleve som organisation, men 

i virkeligheden handler ’Knowledge Management’ i lige så høj grad 

om, hvad man skal glemme, for at organisationen kan overleve. Må-

let er at tømme, udsuge, synliggøre, dokumentere og kategorisere 

den viden, som før var skjult i den enkelte medarbejder, for at gøre 

organisationen mindre sårbar ved medarbejderudskiftning, lønkrav 

eller organisationsforandringer. Den skjulte dagsorden med ’empo-

werment’ er derfor, at organisationen får mere magt, så medarbej-

derne får mindre power. For at dette kan lykkes, skal medarbejderne 

glemme, at de er blevet bestjålet. Helt konkret sker det ved, at man i 

enhver organisation depersonaliserer den tilgængelige viden. 

  OFF THE  

ENHVER SELVBEVIDST ORGANISATION HAR I DAG EN STRATEGI FOR AT DELE VIDEN. 

DYBEST SET HANDLER DET OM, AT MEDARBEJDERNE DELER DERES VIDEN MED 

ORGANISATIONEN, SÅ DERES VIDEN BLIVER ORGANISATIONENS UDELELIGE EJENDOM. 

DERMED FÅR ORGANISATIONEN MERE MAGT – OG MEDARBEJDEREN MINDRE.
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Er det en paranoid mistænkeliggørelsens hermeneutik eller en let-

købt, kedsommelig Foucaultsk analyse, hvor magt er viden, og viden 

er magt som set i de sidste 20 års humanistiske forskning? Næppe. 

Prøv blot at tænke over, hvor svært det er at fi nde e-mail-adressen 

på en tidligere medarbejder i enhver organisation. Overvej, hvor 

svært det er i en organisation at forbinde personer med bestemte 

former for viden. Medarbejdere vil spørge den og den person om et 

svar. Medarbejdere husker ved at knytte viden sammen med andre 

medarbejdere. Som for eksempel: John ved, hvordan computeren 

virker. I organisationer er både svaret og spørgsmålet altid kontek-

stualiseret og depersonaliseret som et system af indbyggede svar. 

For eksempel kan it-afdelingen fortælle dig, hvordan din computer 

virker. Organisationen prøver at glemme John, fordi John kan og skal 

kunne udskiftes.

Et illustrativt eksempel er den eksplosive vækst i it-systemet til at 

håndtere virksomhedens viden. Blandt de fl este akademikere, som 

empirisk har undersøgt ’Knowledge Management’ i organisationer, 

har man i lang tid undret sig over, hvorfor organisationer næsten 

altid vælger dyre og ineffektive it-løsninger, når alle ved, at den bed-

ste løsning er at få folk til at snakke sammen. Erfaringen er nemlig, 

at fl ere kaffemaskiner, tværfaglige teams og menneskeligt samvær 

er vidundermidlet. Hemmeligheden og den fortrængte historie er 

naturligvis, at målet slet ikke er vidensdeling, så viden kan uddeles 

til alle. Målet er, at medarbejderne deler deres viden med organi-

sationen på en sådan måde, at deres viden bliver organisationens 

udelelige ejendom. Her er et dyrt it-system langt at foretrække, fordi 

det sikrer, at ingen viden bliver delt uden om dem, som bestemmer, 

og uden at der bliver skabt en eksakt digital kopi af den viden, som 

før var skjult i kroppen på den enkelte medarbejder. Medarbejderne 

er her som ålen i en åleruse; i evig bevægelse mod mere selvrea-

lisering og mere viden, mens nettet langsomt lukker sig, så kun de, 

der har sat nettet op, vinder til slut.

Paradoksalt nok har ’Knowledge Mangement’ som ideologi også 

de helt modsatrettede effekter i forhold til indsamlingen af viden. 

Mens der i opsamlingen af viden sker en regulering, centralisering, 

koordinering og udsugning har magtovertagelsen på den enkelte 

medarbejder helt andre effekter, når det gælder indsamlingen. 

Ideologien om den lærende organisation betyder, at der fi nder en 

deregulering og individualisering af selve kompetencebegrebet sted 

omkring indsamlingen af viden. Det kommer til udtryk som en hy-

perliberalisering af den enkeltes behov for opdatering og efterud-

dannelse. I denne proces bliver det den enkeltes ansvar at vide 

alt, og grænserne for, hvilken viden der er relevant og vigtig, bliver 

usynliggjorte. Al viden bliver en mulighed, og den enkelte medarbej-

der bliver underlagt diffuse og potentielt uendelige krav til at samle 

så meget viden som muligt. Vi ser her en bevægelse væk fra en 

ansvarshavende medarbejder, hvor viden og autoritet kommer op-

pefra, til en ansvarstagende medarbejder, som har et eget ansvar for 

sin egen rolle og den viden, han vil indsamle. Den enkelte bliver her 

ansvarlig for sin egen ansættelse, og den eneste måde medarbejde-

ren kan forblive ansat er ved at fortsætte med desperat at samle så 

meget viden som mulig. Organisationen har ejendomsretten over 

al den viden, som samles, men det er den enkelte medarbejders 

opgave at øge værdien og mængden af viden for at overleve. Marx 

kaldte forskellen merværdi i sin analyse af fabriksarbejdet. I videns-

økonomien er merværdien en glemsomhed om, hvem der egentlig 

er den oprindelige skaber af viden. Depersonaliseringen og devalu-

eringen er maskeret som en frisættende revaluering, selv om udnyt-

telsen består. Som Rumsfeld så præcist udtrykte det på en anden 

og mindre forvrøvlet pressekonference i Pentagon: “With the press 

there is no off the record.” Sådan er det også med organisationer. Alt 

hvad du ved vil blive brugt imod dig – Off the record.   

TIMME BISGAARD MUNK

Redaktør af portalen KommunikationsForum og erhvervs-ph.d.-

studerende på Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universi-

tet. Han arbejder på en ph.d.-afhandling om vidensdeling i digitale 

netværk.

Vil du læse mere om vidensdeling? Timme Bisgaard Munk anbefaler: 

• ’The Social Life of Information’ af de skarpsindige og velskri-

vende forfattere John Seely Brown og Paul Duguid fra Xeroc Parc.

”En fi n og prisbelønnet introduktion til vidensdelingens sociale liv”.

• ’Managing Knowledge – An Essential Reader’ redigeret af 

Stephen Little, Paul Quintas & Tim Ray fra Sage Publications. 

”En god grundbog med mange centrale tekster.”  
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INTERNATIONAL KANDIDATUDDANNELSE

En fælleseuropæisk elite-kandidatuddannelse ser dagens lys på 

DPU. EU-Kommissionen har netop godkendt den nye Master of 

Lifelong Learning; Policy and Management, under det prestigefyldte 

Erasmus Mundus Program (en pendant til det amerikanske Ful-

bright program). Godkendelsen betyder, at EU-Kommissionen årligt 

fi nansierer 20-25 stipendier på hver ca. 315.000 kr. over fem år til 

talentfulde studerende fra lande uden for EU/EØS. DPU udbyder 

uddannelsen fra september 2006 i samarbejde med London Insti-

tute of Education og Deusto University i Bilbao.

 Læs mere på www.dpu.dk/malll

FORSKER – ER DU PÅ?

Danske universiteter mødes med voksende krav om dialog med 

omverdenen og svarer igen ved at opruste på kommunikationsfron-

ten. Handler den øgede kommunikationsindsats blot om, at univer-

sitetet skal udveksle viden med omverdenen? Eller er der snarere 

tale om branding, som vi kender det fra Corporate Communica-

tion-strategier? Få svaret på konferencen ’Jagten på det troværdige 

universitet – faldgruber i fremtidens forskningskommunikation’, som 

fi nder sted tirsdag den 29. november på DPU. Konferencen afslut-

ter projektet ’Den kommunikerende forsker’, som er et samarbejde 

mellem DPU og Huset Mandag Morgen.

 Læs mere på www.dpu.dk/kalender

INTELLIGENT LEGETØJ

Med 10 millioner kroner fra Videnskabsministeriet og en række jy-

ske og fynske virksomheder skal forskere fra Syddansk Universitet 

og DPU forske i intelligent teknologisk legetøj. Playware kombinerer 

legeforskning, robotteknologi og moderne kunstig intelligens. Det 

gælder for eksempel ’ambient playware’, hvor teknologien integre-

res i bl.a. legepladser. Projektet Playware er udviklet i et tværfagligt 

samarbejde mellem lektor Carsten Jessen fra Institut for Pædago-

gisk Antropologi og robotforsker og professor Henrik Hautop Lund 

fra SDU. Desuden har legepladsfi rmaet KOMPAN været en afgø-

rende motor for udviklingen af konkrete prototyper.

 Læs mere på www.playware.dk

EVALUERING AF NORSK UDDANNELSE

Enheden for Sponsoreret Forskning ved DPU har sammen med 

norske Agderforskning og Arbejdsforskningsinstituttet vundet en 

licitation udbudt af det norske undervisningsministerium. Konsor-

tiet skal evaluere det norske kvalitetsvurderingsprogram ’Nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen 2005-2008’, der 

omfatter uddannelse af børn og unge i alderen 6-19 år. Den økono-

miske ramme er på 3.800.000 danske kroner. 

MAKEOVER AF DPU

Første etape af en omfattende ombygning af DPU er snart på plads. 

En ’makeover’ af lokaler og kantine har skabt mere plads og bedre 

faciliteter for studerende og medarbejdere. Med ombygningen har 

DPU fået den grønne oase ’Campushaven’, et amfi teater og en 

ny hovedindgang ud mod Tuborgvej. Ved DPU’s årsfest den 4. no-

vember markeres afslutningen af første etape, og rektor Lars-Henrik 

Schmidt løfter sløret for en gave fra Statens Kunstfond.

RELIGION OG UDDANNELSESVÆRDIER

Forholdet mellem religion og uddannelsesværdier er et aktuelt tema 

i uddannelsesfi losofi . Ofte bliver religion fremstillet som et problem, 

der hæmmer uddannelsesværdier som viden, frihed, tolerance og 

kreativitet. Uddannelsesværdierne bliver derimod fremstillet som hu-

manistiske goder. Er forholdet mellem religion og uddannelsesværdi-

er vitterlig så antagonistisk? Den 5.-7. december inviterer Institut for 

Pædagogisk Filosofi , DPU, til den internationale konference og ph.d.-

kursus ”Educational Values and Religion”, hvor blandt andre profes-

sor Gianni Vattimo fra Torino Universitet og professor Cathrine Chal-

lier fra Nanterre Universitet tager fat på den aktuelle problematik.

 Læs mere på www.dpu.dk/religion

HAR DU LÆST DE SENESTE NYHEDER?

Abonnér på nyheder fra Danmarks Pædagogiske Universitet, og bliv 

opdateret med nyt fra den pædagogiske verden.

 Tilmeld dig på www.dpu.dk/nyhedsmail
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1. oktober var det 100 år siden, at den første børnelov blev indført. 

’Lov om hehandling af forbryderiske og forsømte børn og unge per-

soner’ trådte i kraft i 1905 og foreskrev, hvordan det offentlige skulle 

behandle anbringelser af børn og unge.

 Lektor Inge M. Bryderup har de seneste år gravet dybt i blandt 

andet love, bekendtgørelser, jubilæumsskrifter, biografi er, statistikker 

og fagblade for at trække de lange linjer op og give eksempler på 

børnelovens betydning dengang og i dag.

 Den røde tråd i hendes nye bog, ’Børnelove og socialpædagogik 

gennem hundrede år’, har været at forklare socialpædagogikkens 

historiske udvikling og identifi cere områder, hvor udviklingen har 

været præget af kontinuitet eller brud.

SAMME ANBRINGELSESPROCENT

Det er overraskende, at procenten af børn anbragt uden for hjem-

met ændrer sig ganske lidt gennem perioden.

 ”Da det gik op for mig, at tallene var så konstante, gravede jeg 

dybere i kildematerialet for at være sikker på, at det var rigtigt,” siger 

Inge M. Bryderup. 

 Det viste sig, at tallene stemte – og de stemmer i øvrigt også 

overens med de tilgængelige tal for risikogrupper.

 ”Jeg fandt, at i 100 år har anbringelsesprocenten ligget og svin-

get omkring 1%, mens omfanget af forebyggende foranstaltninger 

har ligget på cirka 4%. Lægger man de to tal sammen, tegner der 

sig et billede af, at 5% af alle børn i perioden har haft opvækstvilkår, 

som der kunne gøres mere ved,” siger Inge M. Bryderup.

Selv om det danske velfærdssamfund er blevet betydeligt rig-

ere og mere veletableret i de seneste 100 år, har antallet af 

anbragte børn ligget på omkring 1% gennem hele perioden. 

Lektor Inge M. Bryderup har undersøgt 100 års udvikling i 

antallet af anbringelser af børn og har fundet overraskende 

brud og sammenhænge.

I BØRNELOVENS 
SKYGGE
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Hun konstaterer, at “vi har de seneste 100 år indrettet vores sam-

fund på en måde, så der er en konstant marginaliseret gruppe.”

 Hun fortæller, at de eneste perioder, hvor tallene afviger fra 1%, 

er i første halvdel af 1930’erne, omkring 2. verdenskrig og i slutnin-

gen af 1970’erne/begyndelsen af 1980’erne, hvor andelen i en-

kelte år er helt oppe på 1,5%. Fælles for perioderne er økonomisk 

lavkonjunktur og omfattende arbejdsløshed. I dag ligger andelen af 

anbragte børn på 1,2%.

KLASSISKE SOCIALE PROBLEMER

Selv om der er sket en generel velstandsstigning i Danmark de se-

neste 100 år, er det ikke overraskende, at anbringelsesprocenten er 

så konstant. Fattigdomsforskning viser, at der, trods velfærdsstatens 

etablering, fortsat fi nder en polarisering sted, som især ses blandt 

en gruppe af udsatte, enlige mødre, fortæller Inge M. Bryderup.

 ”Anbragte børn i dag er ramt af de samme klassiske sociale pro-

blemer som tidligere. Det er børn fra familier med trange økonomi-

ske kår, dødsfald, skilsmisser, psykiske sygdomme, misbrugsproble-

mer, vold eller incest. Det er med andre ord problemer, samfundet 

ANBRAGTE BØRN GENNEM 100 ÅR

 1918 1929 1950’erne 1960’erne 1993 2003

1% 1% 1% 1% 1,1% 1,2%

Procenten af børn anbragt uden for hjemmet har ændret sig gan-

ske lidt i de sidste 100 år: Anbringelsesprocenten ligger og svinger 

omkring 1% gennem hele perioden. Tallene afviger dog en smule i 

første halvdel af 1930’erne, omkring 2. verdenskrig og i slutningen 

af 1970’erne/begyndelsen af 1980’erne, hvor andelen i enkelte år 

er på 1,5%.

Kilde: Inge M. Bryderup: ’Børnelove og socialpædagogik gennem 

hundrede år’, Forlaget Klim, 2005.

Foto: Polfoto
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kan gøre mere for at afhjælpe. Jeg vurderer ikke, at det sociale 

sikkerhedsnet er blevet mere fi ntmasket. Der er fortsat masser af 

eksempler på børn, der har haft det svært i hjemmet, uden at det 

offentlige har grebet ind. Tallene viser, at man ofte først griber ind, 

når børnene kommer i skole, og problemerne bliver åbenlyse på 

grund af mobning, forstyrrende adfærd eller pjækkeri.”

SAMME BEGRUNDELSER

Argumenterne for, at det offentlige beslutter at fjerne børn fra hjem-

met, er et andet område, hvor kontinuiteten er tydelig set i et 100 

års perspektiv.

 Omkring 2/3 af begrundelserne henviser til børnenes adfærd, 

mens 1/3 af anbringelserne begrundes med forældrenes mang-

lende omsorg, eller at forældrene er døde.

 ”Det er karakteristisk gennem 100 år, at årsagerne til at anbringe 

børn i højere grad opfattes som forhold hos børnene selv end for-

hold i deres omgivelser og opvækst,” siger Inge M. Bryderup.

 Den store gruppe af børn med adfærdsproblemer på grund af 

for eksempel ’sædelig fordærvelse’, ’gentagne forbrydelser’, ’vanske-

lig karakter’, ’slet opførsel’ eller ’psykiske vanskeligheder’ er blevet 

behandlet med straf og opdragelse, mens den mindre gruppe af 

børn med svære opvækstvilkår har modtaget forsørgelse og om-

sorg. 

 ”Det er interessant, at børnelovenes bestemmelser om anbringel-

sesårsager afspejles i de faktiske anbringelser gennem hundrede år, og 

at hovedvægten ligger på straf og opdragelse,” siger Inge M. Bryderup.

POLITIK OG PÆDAGOGIK

Oprindeligt var det Inge M. Bryderups tese, at socialpolitik og social-

pædagogik ville køre tæt parløb gennem 100 år. Men efter gennem-

læsning af mere end 9.000 siders lovstof og et utal af institutions-

beskrivelser viste analyser imidlertid, at det ikke er tilfældet. Frem til 

1950’erne, ja ofte langt ind i 1970’erne, var den socialpædagogiske 

indsats kun i ringe grad resultatet af socialpolitiske beslutninger. For 

eksempel blev de fl este institutioner de første 50 år af 1900-tallet 

drevet af private borgere og foreninger med lille offentlig indblan-

ding. De seneste årtier har to greb imidlertid været med til at skabe 

større overensstemmelse mellem politik og pædagogik. 

”FOR 50 ELLER 100 ÅR SIDEN VAR DET ALMINDELIGT, 

AT BØRN LEVEDE PÅ DEN SAMME INSTITUTION HELE 

DERES BARNDOM. I DAG OPLEVER MANGE BØRN 

AT BLIVE ANBRAGT 6-8 FORSKELLIGE STEDER”.

BØRNEHJEM ANNO 1920. HVAD VILLE EN 12-ÅRIG DRENG ANBRAGT PÅ EN DØGNINSTITUTION 2005 OPLEVE, 

HVIS HAN BLEV SENDT TILBAGE I TIDEN FOR AT BESØGE ET BØRNEHJEM ANNO 1920?

 • BØRNEHJEMMET LIGGER TYPISK PÅ EN STOR HERREGÅRD ELLER ET GODS.

 • BØRNENES ARBEJDSKRAFT I MARKEN ELLER STALDEN ER MED TIL AT SIKRE INSTITUTIONENS ØKONOMISKE OVERLEVELSE.

 • INSTITUTIONEN LÆGGER IKKE STOR VÆGT PÅ BØRNENES SKOLEGANG.

 • BØRNENE SOVER PÅ STORE SOVESALE, HAR INGEN PRIVATE EJENDELE OG ER OFTEST IKLÆDT ENS TØJ.

 • FØDSELSDAGE OG KONFIRMATIONER ER DE ENESTE BEGIVENHEDER, HVOR INDIVIDET BLIVER FREMHÆVET. ELLERS FOREGÅR ALT I FLOK.

 • BØRNENE GÅR OFTE SULTNE I SENG. NOGLE BØRN MÅ STJÆLE DYRENES FODER FOR AT STILLE DERES SULT.

 • BØRNENE HAR ET MEGET LILLE KENDSKAB TIL OMVERDENEN, FORDI DE SJÆLDENT KOMMER UDEN FOR INSTITUTIONERNE.

 • BØRNEHJEMMET ER PRÆGET AF STRENG DISCIPLIN OG FYSISKE AFSTRAFFELSER, DER IFØLGE DATIDENS BØRNESYN SKAL TØJLE BØRNENES EGOISME OG DRIFTER.



22ANBRAGTE BØRN

Det ene greb er etableringen af de socialpædagogiske uddannel-

ser i 1960’erne. Det andet greb er kombinationen af decentralise-

ringen, kontraktstyring og centrale puljer som for eksempel DASK 

(Drop Afmagten, Skab Kontakten) og KABU (Kvalitet i anbringelser 

af børn og unge). 

BØRNELOVENS SKYGGE 

I undersøgelsen af børnelovenes indfl ydelse på socialpædagogik-

ken har Inge M. Bryderup hentet inspiration hos den tyske sociolog 

Claus Offe og professor fra Syddansk Universitet, Jørn Henrik Peter-

sen. Begge har beskæftiget sig med begrebet sti-afhængighed, der 

handler om at undersøge, hvor meget den første lov på et bestemt 

felt kaster skygger over de efterfølgende love på området.

 ”Konkret har jeg undersøgt, på hvilke måder og områder den 

første børnelov fra 1905 har smittet af på de efterfølgende årtiers 

lovgivningsarbejde. Hvad lovgiver man om? Hvad lovgiver man min-

dre om? Og hvad lovgiver man slet ikke om? Ser man på den første 

børnelov, er det tydeligt, at man interesserede sig meget lidt for det, 

der skete under selve anbringelserne,” siger Inge M. Bryderup, der 

peger på, at den første børnelov mest handlede om de forskellige 

organers kompetencer og forholdene omkring selve fjernelsen af 

børnene. 

 Det gælder for eksempel sammensætningen af de såkaldte 

værgeråd, hvem der havde myndighed til at træffe beslutning om 

fjernelse og anbringelsesform og beskrivelser af de børn, som loven 

omhandlede.

 ”Forholdene under anbringelserne blev næsten ikke omtalt i lo-

ven. Ved århundredeskiftet ønskede lovgiverne ikke at blande sig i, 

hvordan borgerskabet behandlede børnene på de private anbrin-

gelsessteder. Der var stor tiltro til, at de private velgørere kunne 

varetage disse opgaver, og derfor kom loven til at se ud, som den 

gjorde. Og sådan er situationen stadig på fl ere områder.”

FLERE INSTITUTIONSSKIFT

Ifølge Inge M. Bryderup kan skyggen fra den første børnelov også 

forklare nogle af de nuværende socialpædagogiske forhold her 100 

år efter. Den kommende anbringelsesreform, der træder i kraft ved 

årsskiftet 2006, lægger ganske vist mere vægt på anbragte børns 

skolegang og inddragelse af familien.

 ”Men selv om man med anbringelsesreformen forsøger at kom-

me videre, omhandler reformen fortsat først og fremmest en række 

forhold og undersøgelser forud for selve anbringelserne,” siger Inge 

M. Bryderup, der mener, at man bør kigge mere på kvaliteten af 

anbringelserne. Det vil være med til at skabe kontinuitet i anbragte 

børns liv.

 ”For 50 eller 100 år siden var det almindeligt, at børn levede på 

den samme institution hele deres barndom. I dag oplever mange 

børn at blive anbragt 6-8 forskellige steder. På hver institution skal 

personalet lære barnet at kende, og barnet skal vænne sig til stedet. 

Det giver en masse papirarbejde, spild, brud og svigt, som gør det 

vanskeligt at skabe kvalitet og kontinuitet i børnenes udvikling. Jeg 

mener, at man skal være mere indstillet på at vælge nogle af de 

dyre anbringelser først og lytte til socialpædagogerne på institutio-

nerne, der faktisk har en solid viden om, hvad der skal til.”

Projektet har modtaget støtte fra Socialministeriet.

’Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år’ er for nylig 

udkommet på forlaget Klim.

Af Jakob Albrecht – jaal@dpu.dk

 

BRUD EFTER 100 ÅR

• Børn på institution oplever i dag fl ere institutionsskift

• Institutionernes medarbejdere er i dag 
 professionelt uddannede

• Det offentlige har overtaget hele det økonomiske 
 ansvar for anbringelser

• Siden 1970’erne er antallet af anbringelser 
 i familiepleje steget fra 15% til 40%

KONTINUITET GENNEM 100 ÅR

• Andelen af børn anbragt uden for hjemmet 
 ligger på 1% i stort set hele perioden

• Andelen af børn berørt af forebyggende foranstaltninger 
 ligger på 4% i stort set hele perioden

• Gennem 100 år gives de samme begrundelser 
 for at anbringe børn

• Anbringelsesstederne er fortsat en blanding af 
 offentlige og private institutioner

INGE M. BRYDERUP

Lektor ved Institut for Pædagogisk Sociologi 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet og 

leder af DPU’s forskningsenhed i socialpæda-

gogik.

Foto: Susanne Mertz

PERSONLIG HJEMMESIDE      WWW.DPU.DK/OM/BRYDERUP
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Hvad har skolelærere og sumobrydere til fælles? Hvorfor bor pu-

shere hjemme hos deres mor? Og hvad er ligheden mellem Ku 

Klux Klan og ejendomsmæglere? I bogen ’Freakonomics’ fra 2005 

tager økonomen Steven D. Levitt og journalisten Stephen J. Dub-

ner fat på en række af livets skjulte sammenhænge. I et af kapit-

lerne gælder det, hvor stor – eller lille – en rolle forældrene spiller 

for deres børns resultater i skolen. Forfatternes analyse bygger på 

programmet Early Childhood Longitudinal Study, foretaget sidst i 

1990’erne af det amerikanske undervisningsministerium. Det er et 

studie af den tidlige barndoms betydning på længere sigt. Program-

met, kendt som ECLS, søgte at måle den akademiske fremgang 

hos mere end 20.000 børn fra børnehave til femte skoleklasse. 

Deltagerne var udvalgt over hele USA for at give et akkurat tværsnit 

af amerikanske skolebørn. Resultatet er en ufatteligt rig samling data, 

der, når de rette spørgsmål formuleres, har nogle overraskende hi-

storier at berette. 

Hvorledes får man denne type data til at levere en pålidelig histo-

rie? I ’Freakonomics’ bruger Levitt og Dubner nationaløkonomens 

foretrukne trick, regressionsanalysen, til at identifi cere komplekse 

sammenhænge. De vidtrækkende data fra ECLS repræsenterer et 

antal overbevisende forbindelser mellem et barns personlige om-

stændigheder og den pågældendes skoleresultater. Forfatterne gen-

nemgår sammenhængen mellem 16 faktorer. I dette uddrag hand-

ler det om, hvorvidt børn bliver bedre læsere, hvis deres forældre 

læser højt for dem.

 

DET BETYDER NOGET: At barnet har mange bøger hjemme.

DET BETYDER IKKE NOGET: At forældrene læser højt for barnet 

næsten hver dag.

Man har konstateret, at et barn med mange bøger hjemme rent fak-

tisk klarer sig bedre ved skoleprøver. Men regelmæssig oplæsning 

for et barn påvirker ikke prøveresultaterne. Dette forekommer må-

ske som en gåde. Det fører os lynhurtigt tilbage til vores oprindelige 

spørgsmål: Præcis hvor meget, og på hvilke måder, har forældre en 

betydning i forhold til, hvordan deres barn klarer sig i skolen?

Lad os begynde med den positive sammenhæng: Bøger i hjemmet 

er lig højere testpoint. De fl este vil betragte denne vekselvirkning 

og slutte sig til en indlysende sammenhæng mellem årsag og virk-

ning. Nemlig: En lille dreng, som hedder Isaiah, har en masse bøger 

hjemme; Isaiah klarer sig vældig godt ved læseprøverne i skolen; det 

må være, fordi hans mor eller far regelmæssigt læser op for ham. 

Men Isaiahs veninde Emily, der også har masser af bøger, rører dem 

praktisk taget aldrig. Hun vil hellere klæde sin Bratz-dukke ud eller 

se tegnefi lm. Og Emily klarer sig lige så godt til prøverne som Isaiah. 

Hvorimod deres ven Ricky ikke har nogen bøger hjemme. Men Ricky 

går på biblioteket hver eneste dag med moderen; Ricky er læsehest. 

Alligevel klarer han sig dårligere til prøverne end de to andre.

  

Og hvad får vi så ud af dét? Hvis læsning af bøger ikke afspejler sig 

i læseprøverne i de første skoleår, kan det så skyldes, at alene bø-

gernes fysiske tilstedeværelse i huset gør børnene kvikkere? Udøver 

bøger en eller anden form for magisk osmose på en barnehjerne? 

Hvis ja, kunne man fristes til ganske enkelt at afl evere en ladning 

bøger til hvert eneste hjem, hvor der er et barn i førskolealderen.

Det er rent faktisk, hvad guvernøren i Illinois forsøgte sig med. I be-

gyndelsen af 2004 fremsatte guvernør Rod Blagojevich en plan om 

at sende en bog om måneden til hvert barn i Illinois fra det øjeblik, 

de var født, og frem til de kom i børnehave. Planen ville beløbe 

sig til $ 26 mio. om året. Men – hævdede Blagojevich – dette var 

et livsvigtigt indgreb i en stat, hvor 40 procent af eleverne i tredje 

klasse læsemæssigt lå under gennemsnittet. 

   ”Når man ejer [bøger], og de er dine egne,” sagde han, ”og de 

bare glider ind som en naturlig del af dit liv, vil det alt sammen 

bidrage til … at bøger bliver en del af livet.”

HVAD SKABER
DEN PERFEKTE FORÆLDER?

KLARER ET BARN SIG BEDRE I SKOLEN, HVIS FORÆLDRE LÆSER HØJT FOR BARNET HVER DAG, ELLER

GØR DET INGEN FORSKEL? DEN AMERIKANSKE PROFESSOR STEVEN D. LEVITT OG JOURNALISTEN 

STEPHEN J. DUBNER LEVERER ET KONTANT SVAR I DERES NYE BOG, ’FREAKONOMICS’, DER NEDBRYDER 

EN LANG RÆKKE FORESTILLINGER OM, HVORDAN VERDEN HÆNGER SAMMEN.

”Det lader ikke til at betyde alverden, om barnet bliver 
trukket af sted til museer, får smæk eller sendt til lov-
pligtig førskoletræning, får læst højt eller ligger og fl yder 
foran fjernsynet.”
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På den måde ville alle børn født i Illinois ende med at have et bib-

liotek på tres bind, når de nåede skolealderen. Betyder dette så, at 

de alle ville klare sig bedre i læseprøverne?

   Sandsynligvis ikke. (Selv om vi aldrig kan vide det helt sikkert: Det 

endte med, at lovgiverne i Illinois forkastede bogplanen.) I grunden 

fortæller ECLS-data heller ikke, at bøger i hjemmet er årsagen til 

høje karakterer; de fortæller kun, at de to forhold er forbundne.

 

Hvorledes skal man forklare denne vekselvirkning? Her er en sand-

synlig teori: De fl este forældre, der køber en masse børnebøger, er 

typisk intelligente og veluddannede. (Og de videregiver deres talen-

ter og arbejdsetik til børnene.) Eller de ved måske en hel del om 

uddannelse og om børn i almindelighed. (Hvad der betyder, at de 

skaber omgivelser, der opmuntrer og belønner læring.) Den slags 

forældre tror måske – lige så ufejlbarligt som guvernøren i Illinois 

– at hver eneste bog for barnet er en talisman, der fører til uhæm-

met intelligens. Men de tager sikkert fejl. En bog er faktisk mindre 

en årsag til intelligens end en indikator. Hvad kan alt dette sige om 

forældres betydning i almindelighed? 

LAD OS SE PÅ OTTE FAKTORER, SOM ECLS-UNDERSØGELSEN 
FORBANDT MED HØJE KARAKTERER:

• Barnets forældre er højt uddannede.

• Barnets forældre har høj socioøkonomisk status.

• Barnets mor var tredive eller mere ved det første barns fødsel.

• Barnet havde lav fødselsvægt.

• Barnets forældre taler engelsk i hjemmet.

• Barnet er adopteret.

• Barnets forældre involverer sig i skolens forældreråd.

• Barnet ejer mange bøger.

OG DE OTTE FAKTORER, SOM IKKE HÆNGER 
SAMMEN MED HØJE KARAKTERER:

• Barnets familie er intakt.

• Barnets forældre er for nylig fl yttet ind i et bedre kvarter.

• Barnets mor arbejdede ikke i tiden fra fødslen og til børnehave-

 alderen.

• Barnet deltog i lovpligtig førskoletræning.

• Barnets forældre tager tit barnet med på museum.

• Barnet får jævnligt smæk.

• Barnet ser ofte tv.

• Barnets forældre læser for barnet næsten hver dag.

Skal man overdrive en smule, så beskriver den første liste, hvem 

forældrene selv er; den anden beskriver, hvad forældrene gør. For-

ældre, der er veluddannede, har succes og er sunde, tenderer til 

at have børn, som klarer skoleprøverne godt; men det lader ikke til 

at betyde alverden, om barnet bliver trukket af sted til museer, får 

smæk eller sendt til lovpligtig førskoletræning, får læst højt eller lig-

ger og fl yder foran fjernsynet.

   For forældre – og eksperter i opdragelse – der går ind for tanken 

om at servicere børnene i alle ender og kanter, kan dette lyde som 

en trist nyhed. Faktum er, at opdragelse lader til at være alt for 

overvurderet.

   Men det betyder ikke, at forældre er uden betydning. De betyder 

faktisk en hel del. Her følger gåden: Når de fl este tyr til en bog om 

børns opdragelse, er det for længst for sent. Det meste af det, der 

betyder noget, er afgjort længe forinden – hvem man er, hvem 

man er gift med, og hvorledes man lever sit liv. Er man intelligent, 

hårdtarbejdende, veluddannet, vellønnet og gift med én, der er lige 

så heldig, så er der større sandsynlighed for, at børnene får succes. 

(Det gør heller ikke noget, hvis man er ærlig, betænksom, kærlig, 

og videbegærlig om verden.) Men det er ikke så afgørende, hvad 

man gør som forælder; det afgørende er, hvem man er. I så hense-

ende er en overomsorgsfuld forælder meget i retning af en politisk 

kandidat, der mener, at det er penge, der afgør valg, hvorimod når 

sandheden skal frem, kan alverdens penge ikke sikre en kandidat 

valg, hvis vælgerne fra starten af ikke kan lide vedkommende.

I en undersøgelse med titlen ’The Nature and Nurture of Econo-

mic Outcomes’ tog økonomen Bruce Sacerdote fat på diskussionen 

om natur kontra opdragelse ved at anlægge en langsigtet kvalitativ 

synsvinkel på opdragelsens effekter. Han anvendte tre studier over 

adoptering, to amerikanske og en britisk. Alle rummer dybtgående 

data om de adopterede, deres adoptivforældre og deres biologiske 

forældre. Sacerdote fandt ud af, at forældre, der adopterer børn, ty-

pisk er mere intelligente, bedre uddannede og bedre lønnede sam-

menholdt med spædbarnets biologiske forældre. Men adoptivfor-

ældrenes fortrin havde lille effekt på børnenes skoleresultater. Som 

det også fremgår af ECLS-undersøgelsens data, klarer adopterede 

børn sig relativt ringe i skolen; enhver indsats fra adoptivforældre-

nes side modvirkes tilsyneladende af genernes kraft. Men Sacerdote 

fandt ud af, at forældrene ikke i al evighed var magtesløse. På det 

tidspunkt, hvor de adopterede børn nåede voksenalderen, skilte de 

sig soleklart ud fra den skæbne, deres intelligenskvotient alene ville 

have indikeret. Sammenholdt med lignende børn, der ikke var bort-

adopterede, var det langt mere sandsynligt, at de adopterede ville 

gå i college, have et vellønnet job og vente med at gifte sig, indtil de 

var over teenage-årene. Det var indfl ydelsen fra adoptivforældrene, 

der gjorde forskellen, konkluderede Sacerdote.

Uddrag fra kapitlet ’Hvad skaber den perfekte forælder?’ i ’Freako-

nomi’, som udkommer på dansk på forlaget Fyrbakken i december 

2005. For mere information om den danske udgivelse kontakt re-

daktør Erik Jørgensen på jorgensen@swipnet.se

STEVEN D. LEWITT

Professor ved University of Chicago. Han 

modtog for nylig den prestigefyldte John Bates 

Clark Medal, som hvert andet år tildeles den 

bedste amerikanske økonom under 40.

Journalist på New York Times og The New 

Yorker.

STEPHEN J. DUBNER
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John Krejsler, 
Niels Kryger 
og Jon Milner (red.)

290 sider  •  Pris: 320,- 

ISBN 87 7684 002 6

THE HEALTH PROMO-
TING SCHOOL: INTER-
NATIONAL ADVANCES 
IN THEORY, EVALUATION 
AND PRACTICE

Stephen Clift and Bjarne 
Bruun Jensen (Eds.)

511 sider  •  Pris: 325,- 

ISBN 87 7684 012 3

BØRNEHAVEN GØR EN 
FORSKEL

Charlotte Palludan

234 sider  •  Pris: 225,- 

ISBN 87 7684 032 8

LÆS MERE OM FORLAGET ELLER KØB DIREKTE PÅ WWW.DPU.DK/FORLAG – BOGSALG@DPU.DK

EVIDENS I 
UDDANNELSE?
Lejf Moos, John Krejsler, Katrin Hjort, Per Fibæk 

Laursen og Karen Bønløkke Braad

80 sider  •  Pris: 195,- kr.

ISBN 87 7684 026 3

”Evidens i uddannelse?” går ind i den aktuelle debat 

om evidensbasering af uddannelser. Bolden er givet 

op til en kulturkamp om, ’hvad vi ved, der virker’.

   PÆDAGOGIK, FILOSOFI, PSYKOLOGI, ANTROPOLOGI OG SOCIOLOGI      UDGIVELSER
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LÆSEUNDERVISNINGEN I FOLKESKOLEN SKAL TÆNKES PÅ TVÆRS 

OG PÅ LANGS: ELEVERNE SKAL LÆRE AT LÆSE TEKSTER I ANDRE 

FAG OG UDEN FOR SKOLEN, OG LÆSNING SKAL FORBEREDE 

ELEVERNE PÅ AT ANVENDE LÆSEMÅDER, SOM DE VIL FÅ BRUG 

FOR DEN DAG, DE FORLADER FOLKESKOLEN. SENERE I LIVET ER 

DET ELEVERNES KOMPETENCER – IKKE DERES FÆRDIGHEDER 

– DER TÆLLER, SIGER PROFESSOR VIBEKE HETMAR.

’Læs for arbejdslivet’, ’Læsning i folkeskolen’, en national handlings-

plan for læsning. En række nye initiativer har set dagens lys for 

at gøre danskerne til bedre læsere. For læsning er pædagogikkens 

problembarn. Op mod hver sjette elev forlader folkeskolen uden 

de fornødne læse- og skrivefærdigheder, og det begrænser deres 

videre færd i livet. En ny undersøgelse fra HTS (Handel, Transport 

og Serviceerhvervene) viser, at to tredjedele af HTS’ medlemsvirk-

somheder har medarbejdere med læse- og stavevanskeligheder, 

og at det giver en tredjedel af dem problemer på arbejdet. Det er 

ildevarslende tal, ikke mindst for et land, der vil leve af viden. Der-

for er der skarpt fokus på, hvad der skal til for at ”knække koden”, 

så danskerne – og ikke mindst folkeskolens elever – bliver bedre 

læsere.

Hvis eleverne skal udvikle sig til at blive kompetente læsere, er det 

dog ikke nok, at skolen lærer eleverne færdigheden at læse. Elever-

ne skal også lære at afkode den situation, som den konkrete tekst 

indgår i, og udvikle bevidsthed om samspillet mellem læseformål 

og læsemåde. Kort sagt: De skal udvikle kommunikative kompeten-

cer. Det mener professor Vibeke Hetmar, som i fl ere år har forsket i 

skrive- og læseundervisning i folkeskolen.

 ”Eleverne skal blive opmærksomme på, at læsning ikke bare er 

læsning, og skrivning ikke bare er skrivning. Der er forskellige læse-

måder og skriveformer. Undervisningen kan hjælpe eleverne med 

at udvikle de kommunikative kompetencer, som er knyttet til læs-

ning og skrivning, ved at fokusere på samspillet mellem situation, 

formål og valg af læsemåder og skriveformer.”

PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS

Vibeke Hetmar tiltrådte den 1. maj i år som professor i udvikling af 

kommunikative kompetencer ved Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet, tilknyttet forskningsenheden Tekstpædagogik, sprog og kom-

munikation. Med formuleringen ”udvikling af” er der lagt vægt på 

lærings- og undervisningsperspektivet.

 ”Vi skal forske i, hvordan vi lærer mennesker at læse, skrive, 

kommunikere mundtligt og compute (kommunikere via it, red.) 
hensigtsmæssigt, kreativt og refl ekterende.”

Ifølge Vibeke Hetmar skal vi tænke læsning på tværs: Vi skal se læs-

ning i forhold til andre kommunikative kompetencer – og i forhold 

til andre fag og til situationer uden for skolen. Læseundervisningen 

i folkeskolen skal også tænkes på langs, dvs. den skal forberede 

eleverne på at anvende læsemåder, som de vil få brug for den dag, 

de forlader folkeskolen. Senere i livet er det elevernes kompetencer 

– ikke deres færdigheder – der tæller på arbejdsmarkedet, siger 

Vibeke Hetmar.

Uden

går der ikoks

sammenhæng

kommunikationen
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”Det, man forventer og har brug for i erhvervslivet, er de såkaldte 

realkompetencer. Der er en tendens til, at formel uddannelse bety-

der mindre, og at interessen samles om faktiske kompetencer rettet 

mod et bestemt job eller en bestemt funktion og om parathed til at 

lære nyt i nye situationer.”

HVAD ER FORSKELLEN PÅ KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER OG 

FÆRDIGHEDER? 

”Populært sagt adskiller kompetencer og færdigheder sig ved, at 

færdigheder er noget, man kan i de sammenhænge, hvori de er 

lært, mens kompetencer er noget, man kan i mange forskellige 

sammenhænge. Den elev, der i øvehæftet demonstrerer, at hun 

kan bøje både navneord og udsagnsord i alle former, har opøvet en 

vis færdighed i bøjninger. Men en sådan færdighed tæller kun som 

led i udviklingen af de kommunikative kompetencer i det øjeblik, 

færdigheden fungerer hensigtsmæssigt og funktionelt i de mange 

forskellige sammenhænge, hvor eleven bruger sproget. Kommuni-

kative kompetencer er ikke blot en samling viden og færdigheder. 

Det er også at udvikle viden og færdigheder, regulere dem, disku-

tere dem og refl ektere over dem i nye situationer.”

KAN EN ELEV HAVE VELUDVIKLEDE KOMMUNIKATIVE KOMPETEN-

CER, MEN KLARE SIG DÅRLIGT I LÆSETEST – ELLER OMVENDT: KLA-

RE SIG GODT I TESTEN, MEN IKKE VÆRE EN KOMPETENT LÆSER?

”Det kan man godt forestille sig, og det er vi faktisk i gang med at 

undersøge. I projektet Læring og Evaluering i Københavnske Skoler 

følger vi, hvordan det går eleverne i PISA-test, og vi sammenligner 

PISA-resultaterne med, hvordan eleverne ellers klarer sig inden for 

fagene dansk, matematik og fysik/kemi. Det er dog endnu for tidligt 

at konkludere, hvad sammenhængen er.”

STILE UDEN MODTAGERE

Hvilken slags tekst er der tale om? I hvilken situation skal teksten 

læses og forstås? Og hvilken læsemåde er det relevant at anvende? 

Det er sådanne spørgsmål, som eleverne skal lære at refl ektere 

over i arbejdet med tekster. Skolen som institution er dog fattig på 

meningsfulde læse- og skrivesituationer, og det gør det vanskeligt 

for lærerne at undervise i samspillet mellem tekst, situation, formål, 

skriveformer og læsemåder. Men det er netop dette samspil, der 

er vigtigt for skriftsprogstilegnelsen, ikke mindst i overgangen fra at 

have ”knækket koden” til at bruge læsningen og skrivningen hen-

sigtsmæssigt, kreativt og refl ekterende, siger Vibeke Hetmar.

 ”Lærerne er ofte nødt til at se bort fra modtageren, og det er et 

problem, når eleverne skal udvikle deres skrivekompetencer. Mange 

elevtekster bærer præg af forvirring med hensyn til modtagerfor-

hold. Denne forvirring siger måske mere om skriverens situation 

som elev end om hendes udvikling som skriver.” 

Forvirringen kommer også til udtryk i den traditionelle skriveform: 

stilen.

 ”Når læreren beder eleverne skrive en stil som ved de afslutten-

de prøver, forsvinder noget af det allervigtigste retorisk set, nemlig 

at man aldrig skriver bare for at skrive. Man skriver altid til nogen, og 

man har altid et formål med at gøre det. Sådan er det ude i virkelig-

hedens verden, men ikke i skolen, hvor eleven skal demonstrere sin 

evne til at skrive tekster. Der er ingen andre steder end i skolen, hvor 

Når som

man

ved

setdet

for

en
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at at

de
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man skriver stil. Tekster produceret i skolen indeholder ofte nogle 

træk, som man ikke fi nder i andre tekster. De norske skrivepædago-

ger har et ord for den slags tekster: De er ’skolske’.”

HVIS MAN IKKE SKAL SKRIVE TRADITIONEL STIL, HVAD SKAL MAN 

SÅ SKRIVE?

”Man skal skrive tekster, der giver mening ud over det blot at skrive 

dem. For mange elever er fi ktionsskrivning en meningsfuld aktivitet, 

fordi den bygger på en glæde ved at fortælle og eksperimentere 

med sproget. Også for læreren kan fi ktionsskrivningen fungere som 

en meningsfuld aktivitet, fordi den støtter elevernes opmærksom-

hed over for litterære og æstetiske virkemidler, hvis læreren ind-

drager deres tekster i undervisningen. For fi ktionsskrivningen gælder 

det, at skrivesituation og læsere ikke spiller så stor en rolle som 

ved andre former for skrivning. Men eleverne skal selvfølgelig også 

producere inden for mange andre teksttyper, og her er det en op-

gave for læreren enten at opsøge eller iscenesætte meningsfulde 

skrivesituationer.”

I udviklings- og forskningsprojektet ”Læsning og skrivning på tværs” 

samarbejder Vibeke Hetmar med lærere på fi re københavnske 

skoler om at udvikle elevernes læse- og skrivekompetencer i fl ere 

af fagene i de ældste klasser, især inden for dansk, matematik og 

naturfag. I projektet støtter dansklærerne faglærernes bestræbelser 

på at hjælpe eleverne med at læse faglige tekster. På nogle skoler 

med mange tosprogede elever er det et problem for faglæreren, 

at eleverne har svært ved at forstå fagets tekster, for eksempel i 

fysik eller i biologi. Her er samarbejdet i høj grad relevant, fortæller 

Vibeke Hetmar. 

 ”Filosofi en bag projektet er, at for at udvikle sig som kompetent 

læser er det en hjælp og en støtte, hvis formålet og situationen 

er tydelig for læseren. Det er det, som de andre fag skal levere til 

danskfaget. Dansklæreren har svært ved selv at etablere tilstræk-

keligt mange meningsfulde kommunikationssituationer. Matematik 

og naturfag hjælper danskundervisningen ved at levere noget af det 

mest centrale i alle kommunikationssammen hænge, nemlig noget 

at kommunikere om, samtidig med at dansk hjælper matematik- og 

naturfagsundervisningen ved at støtte elevernes faglige læsning og 

skrivning. Inden for danskfagets rammer arbejder lærerne i projektet 

med at opsøge eller iscenesætte skrivesituationer, der rækker ud 

over skolens mure og hen mod elevernes fremtid som borgere i et 

demokratisk videnssamfund.”

SKOLEN SOM SKYGGEVERDEN

Der er i dag en tendens til, at lærerne får skylden for skolens proble-

mer, også når eleverne ikke læser godt nok.

 ”Det er tidens store fejl. Omverdenen ser igennem skolen som 

institution og ind på læreren. Dermed bliver det en personlig kritik. 

Men problemerne med de få meningsfulde kommunikationssitua-

tioner kan ikke lægges på lærernes skuldre. Det er et problem for 

skolen som institution.”

 Vibeke Hetmar henviser til den britiske sociolog Basil Bernsteins 

begreb rekontekstualisering. Ifølge Bernstein er meget af det stof 

og de aktiviteter, eleverne beskæftiger sig med i skolen, hentet fra 

verden uden for murene og placeret i en institutionaliseret kontekst, 

som er den oprindelige kontekst fremmed. Dermed løsrives stof og 

aktivitet fra den sociale kontekst, hvori de er udviklet som menings-

fuld praksis. 

 Det er ikke et nyt problem for skolen, at den er en slags skyg-

geverden, der blot lader sine beboere ane, hvordan verden ser ud 

uden for murene. Skolen har altid – på godt og ondt – været henvist 

til selv at etablere sine læringssituationer. Der er for Vibeke Hetmar 

ikke tvivl om, at det vil være en god investering at samle kræfterne 

om i langt højere grad at give skolerne mulighed for at etablere 

meningsfulde lærings- og evalueringssituationer, der kan fungere 

som ramme for at udvikle elevernes kommunikative kompetencer 

– fundamentet for børn og unges muligheder for og lyst til at læse, 

skrive og lære hele livet igennem. På tværs og på langs.

Af Camilla Mehlsen – cme@dpu.dk

VIBEKE HETMAR

Professor i udvikling af kommunikative kom-
petencer ved DPU. Hun er blandt andet pro-
jektleder af LEKS (Læring og Evaluering i de 
Københavnske Skoler), et treårigt forsknings- 
og udviklingsprojekt, der skal følge op på 
PISA-testen af københavnske skoleelever.

PERSONLIG HJEMMESIDE      WWW.DPU.DK/OM/VIBEKEH
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TEKSTER TIL DANNELSESFILOSOFI

Dietrich Benner

En af Tysklands førende fi losoffer præsenterer her for første gang for 

et nordisk publikum sin pædagogiske forskning inden for dannelses-

tænkning. Ifølge Benner er menneskets dannelsesmæssige åben-

hed ikke blot afgørende for opdragelse, undervisning og læring, men 

også for muligheden for at lære at handle etisk og politisk ansvarligt. 

FORLAGET KLIM

FLOW, OPTIMALOPLEVELSENS PSYKOLOGI 

Mihaly Csikszentmihalyi  

Flow er en tilstand af opslugthed af en aktivitet – ligesom musikeren 

opsluges af at skabe sin musik. En sådan hengivelse er på samme 

tid krævende og tilfredsstillende – en optimaloplevelse. Forfatteren 

leverer her eksempler på, hvordan enhver, under de rette betingel-

ser, kan opleve fl ow. DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

HVAD ER SOCIALANTROPOLOGI?  

Thomas Hylland Eriksen

Denne publikation er en aktuel indføring i socialantropologien – stu-

diet af kulturel variation. Thomas Hylland Eriksen viser her, hvordan 

socialantropologien kan være med til at illustrere, at verdenen er 

både rigere og mere kompleks, end vi ofte forestiller os.

AKADEMISK FORLAG  

ET NYT LÆRINGSLANDSKAB

Hans Henrik Knoop og Jørgen Lyhne (red.)

Læseren møder i denne antologi en række af tidens centrale forfat-

tere i debatten om nye læringsforståelser og pædagogisk-psykolo-

gisk metodeudvikling. Bl.a. kaster Howard Gardner et samlet blik 

på sin teori om de mange intelligenser, og Sherry Turkle og Martha 

Stone Wiske giver deres bud på nye læringsteorier om følgerne af 

det virtuelle liv. DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

BØRNELOVE OG SOCIALPÆDAGOGIK 
GENNEM HUNDREDE ÅR

Inge M. Bryderup

Opdragelse og anbringelser af børn og unge er først inden for de se-

neste hundrede år blevet omfattet af den danske lovgivning. I 2005 

fylder den første børnelov 100 år. Denne bog handler om socialpæ-

dagogikkens historiske udvikling, og i bogen vises, hvordan denne 

udvikling danner baggrund for socialpædagogikkens vilkår i dag.

FORLAGET KLIM

RELATIONER I PSYKOLOGIEN 

Tom Ritchie (red.)

Mennesker uden relationer er som fi sk uden vand – de kommer in-

gen vegne, for mellemmenneskelig kontakt er en forudsætning for 

vores liv og udvikling. I denne antologi ser en række fremtrædende 

psykologer og pædagoger på relationens rolle i psykologien. 

BILLESØ & BALTZER

INTERAKTION OG LÆRING – GREGORY BATESONS BIDRAG 

Tina Bering Keiding og Erik Laursen

Gregory Batesons væsentligste bidrag inden for den konstruktivisti-

ske læringsteori er hans bestræbelser på at beskrive og forstå lærin-

gens betydning for samspillet mellem individ og omgivelser. Bogen 

giver bl.a. en grundig fremstilling af hans beskrivelse af de logiske 

kategorier for læring. FORLAGET UNGE PÆDAGOGER (UP)

UDVIKLINGSPSYKOLOGI 

Leif Havnesköld og Pia Risholm Mothander

Denne grundbog beskriver den nyeste forskning og teori om ud-

viklingen af selv, følelser og tænkning fra fosterstadie til pubertet. 

Forfatterne debatterer den nyeste viden om tilknytning, emotionel 

regulering, hukommelsesprocesser og neurovidenskab – temaer, 

der spiller en stadigt større rolle inden for udviklingspsykologien.

HANS REITZELS FORLAG 

KVALITATIVE METODER I ET INTERAKTIONISTISK PERSPEKTIV

Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (red.)

Hvad betyder det, når det objekt, der skal undersøges, ikke længere 

opfattes som et stabilt fænomen? Denne antologi blotlægger de 

metodologiske konsekvenser af den konstruktivistisk-interaktioni-

stiske tilgang og afdækker muligheder og afgrænsninger for den 

kvalitative undersøgelse. HANS REITZELS FORLAG

LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER 

Karen Borgnakke

Eksperter evaluerer uddannelsessystemets præstationer, og fl ere 

politiske led udstikker kursen for fremtiden. Dette skaber behov for, 

at uddannelsessystemets egne eksperter og aktører deltager i de-

batten. Karen Borgnakke analyserer senmoderne læringsdiskurser, 

og hun inddrager debatterne i medierne, teoretisk eksempelmate-

riale og empiriske undersøgelser. AKADEMISK FORLAG

DET LEGENDE LÆRENDE BARN I 
EN UDVIKLINGSPÆDAGOGISK TEORI 

Ingrid Pramling Samuelsson og Maj Asplund Carlsson

Leg, læring og udvikling. Disse tre grundbegreber er formuleret i 

den danske læreplanlov. Hvordan de skal forstås, står dog åbent 

og skaber et stort råderum for den enkelte børneinstitution. Denne 

bog behandler de tre begreber samt deres indbyrdes relationer og 

formulerer en praksisorienteret børnehavepædagogik. 

HANS REITZELS FORLAG

PRAKTIK OG RUMMELIGHED 

Per Fibæk Laursen

Rummelighed er en af de største aktuelle udfordringer til den dan-

ske folkeskole. Denne rapport evaluerer Skive Seminariums projekt 

”Rummelighed – et spørgsmål om faglighed”, som har søgt at gøre 

læreruddannelsen bedre til at udvikle lærere med kompetencer til 

at skabe øget rummelighed i folkeskolen.

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG 

SOCIALPÆDAGOGISK REGELSAMLING 

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen

Denne håndbog samler socialpædagogikkens regelsæt på ét sted. 

Bogen bringer de ajourførte hovedlove fra socialreformen, service-

loven og retssikkerhedsloven, et stort udvalg af de tilknyttede be-

kendtgørelser og vejledninger, de vigtigste love på familieområdet 

og forvaltningsområdet m.m. KROGHS FORLAG
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