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* 
Et af argumenterne for, at danske universiteter skal fusionere, er 

ønsket om verdensklasse. Det betyder, at man forestiller sig, at danske 

universiteter skal konkurrere på et verdensmarked for uddannelse 

og forskning. Det skal ske i globaliseringens hellige navn. Samtidig 

skal universiteterne konkurrere om basisbevillingerne. Og så lyder 

det minsandten, at nogle universiteter er fredede, fordi de holder til 

i en bestemt region. Når nogen får disse tanker, må det være med 

henvisning til tesen om, at der ikke er nogen modsætning mellem 

globalisering og regionalisering. Det har sin rigtighed, men det er, 

som om man har glemt det afgørende spørgsmål om, hvor stor en 

region skal være i en globaliseret økonomi.

I dag omgås man med den største selvfølgelighed kategorien ’konkur-

rence’ – underforstået at man tror, man ved, hvad det er. Det ved man 

vel fra økonomien? Nej, det gør man ikke. Man ved da, at konkurrence 

øger kvaliteten? Nej, det er der absolut ingen evidens for. Problemet 

er, at vidensøkonomien er over os. Man kan holde hus med viden, 

men man kan ikke leve af viden, lige så lidt som man kan leve af at 

være blikkenslager. Man kan leve af det, viden giver anledning til, en 

produktudvikling, et indtjeningsforhold. Men så er vi jo tilbage i en 

traditionel økonomisk forestilling. 

Kan man konkurrere på viden? Ja, i trivial pursuit, kemi-olympiader 

og internationale test. Viden er noget, man lærer eller har lært, 

men det siger ikke ret meget om det lærende menneske, den 

lærende institution og den lærende økonomi. Det handler kort sagt 

om omsætning af viden. Heriblandt – og det er det nye – at nogen 

tror på den, at nogen tror på, at den kan omsættes, ganske som med 

ejendomsværdierne. Vi står konfronteret med en immateriel økonomi, 

ja med en imaginær økonomi. Det hjælper ikke at have viden, hvis 

man ikke kan få nogen til at tro på den. I den forbindelse er evidens 

for kvalitet i forskning og undervisning naturligvis ikke at foragte, men 

mon ikke de to sidste ben i universiteternes portefølje vil vise sig af 

lige så stor betydning, nemlig administration og formidling, altså ef-

fektivitet og salg: reklame. Det er nok en god ide at have et bugnende 

reklamebudget, når man skal lancere de danske universiteter. Det er 

kort sagt en glimrende ide at slå pjalterne sammen, hvis det handler 

om at sælge de danske universiteter.

Adam Smith var i bund og grund moralfi losof. Hans forestilling var 

den enkle, at konkurrencen kunne erstatte krigen; den siden så 

fortærskede ide om ’den usynlige hånd’ optræder en gang på de 1000 

sider, som ’The Wealth of Nations’ byder på. Konkurrence handler 

om, at der fi ndes en ækvivalent. Et verdensmarked kræver en almen 

ækvivalent. Længe har vi forestillet os, at denne ækvivalent hed kvalitet 

inden for vidensinstitutioner. Hvis man tror på globaliseringen af viden, 

tror man på en almen ækvivalent. En gang hed denne ækvivalent 

såmænd ’sandhed’, men vilkåret har ændret sig i videnspolitikken. 

Kvalitetsopfattelsen er ikke almen og bliver det formodentlig aldrig. Der 

er grænser for globaliseringen i almindelighed og for globalisering af 

viden i særdeleshed. Derfor er vidensmarkedet ikke et verdensmarked. 

’Markedet’ er en markedsplads og derfor en langt mere situationel 

institution, ja måske en regional sådan. Værdien er imaginær og prisen 

derefter – underforstået der er ikke faste priser i en ægte basar: Hvad 

vil du give for min vare: ”Morning price for you Sir!”, ”Special price for 

you Madam”! Basaren kan avancere til en børs eller en auktion.

Hvor omfattende mon vores basar egentlig er? Hvor stor er vores 

’region’? Basaren fi nder sted nu om dage; den er ikke stedbunden. 

Én ting er sikkert: Den er ikke global. Spørgsmålet er, hvem de danske 

universiteter vil ’slås’ med, og hvem de laver fredsaftaler med. Hvad 

er det, vi sælger ud af?
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Vidensbasaren
AF REKTOR LARS-HENRIK SCHMIDT ”Kan man konkurrere på viden? 

Ja, i trivial pursuit, kemi-olym-
piader og internationale test. 
Viden er noget, man lærer eller 
har lært, men det siger ikke ret 
meget om det lærende men-
neske, den lærende institution 
og den lærende økonomi.”
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De unge har taget tidens strømlinede værdier til sig. De vil hurtigt igennem uddannelsessystemet, 

så de kan tjene penge, få kernefamilie og være en succes, fortæller ungdomsforsker Noemi 
Katznelson.

Mænds og kvinders uddannelsesniveau er i dag fuldstændig lige. Alligevel sidder mænd i de 
bedste stillinger. Er betydningen af uddannelse overvurderet? Interview med Helle Holt om det 

kønsopdelte arbejdsmarked.

Dansk Boldspil Union skruer ned for den præstationsorienterede tilgang til børnefodbold. 
I stedet skal børnenes leg med bolden i fokus. Asterisk har spurgt to forskere og en af 
hovedarkitekterne bag den nye strategi, om leg er vejen frem mod verdensklasse.

Urolige elever, cyklister – der giver fuck-fi nger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej 

ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 

’Om vreden’. 

Kan karikaturtegninger handle om alt? Hvornår bryder man den ’humane humorregel’? Asterisk 
har talt med humorforskeren Don Nilsen.

I klasselokaler verden over vokser mangfoldigheden blandt eleverne. Professor Dianne L. 
Ferguson giver en række bud på undervisningsdifferentiering.

Gennem mottoer, slogans og livsord fra danske skoler fortæller sprogprofessor Peder Skyum-

Nielsen historien om dansk opdragelse, dannelse og undervisning.
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OM VREDEN

Lars-Henrik Schmidt

172 sider  *  Pris: 195,-

ISBN 87-7684-067-0

“Vreden har tag i os for tiden. Et røre er over os, 
uroen tager til, og verden synes af lave.” Det er 
den simple observation, som Lars-Henrik Schmidt 
formidler i sin nye bog, der går bag om tidens 
omsiggribende vrede.

MILESTONES 
TOWARDS LIFELONG 
LEARNING SYSTEMS

Søren Ehlers (Ed.)

242 sider  *  Pris: 265,- 

ISBN 87-7684068-9

In this anthology, experienced researchers such as 
Peter Jarvis, Kjell Rubenson and Andy Green provide 
answers to some of the most urgent questions 
about lifelong learning.

KOMPETENCEMÅL OG 
GYMNASIEREFORM

De første erfaringer 
med ny efteruddan-
nelse af lærere

Bent Brandt Jensen og 
Per Fibæk Laursen

52 sider  *  Pris: 90,-

ISBN 87-7684-060-3

Undervisningsministeriet har sat gang i efterud-
dannelse med det sigte at få lærerne til at tænke 
i kompetencer. Denne rapport analyserer erfarin-
gerne fra et af de nye efteruddannelsesprojekter.

LÆS MERE OM BØGERNE OG BESTIL PÅ 
WWW.FORLAG.DPU.DK  *   BOGSALG@DPU.DK  *  TLF.:8888 9360

UNIVERSITETSPÆDAGOGISKE 
REFLEKSIONER
Irene Christiansen og Tine Fristrup (red.)

174 sider  *  Pris: 190,-

ISBN 87 7684 071 9

Antologien tager fat på det aktuelle spørgsmål om, 
hvordan viden overføres i forskellige former for 
undervisning og uddannelser.

“Vi ved godt, hvem der er gode forskere, hvem der er produktive og skriver nogle geniale 

ting, og hvem der er knap så gode. En tilsvarende viden om undervisningen ville kunne styrke 

mange ting.”

Professor Per Fibæk Laursen (citat fra bogen)

FORLAGET FOR * PÆDAGOGIK * FILOSOFI * PSYKOLOGI * ANTROPOLOGI * SOCIOLOGI * IT

Milestones
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DE SKJULTE BØRN

I hvor høj grad afspejler Folkeskolens offi cielle retningslinier, at 

60.000 tosprogede elever har en anden sproglig og kulturel bag-

grund? Ikke ret meget, skriver cand.mag. Bergthóra S. Kristjánsdóttir 

i ph.d.-afhandlingen ’Evas Skjulte Børn’, som hun forsvarede i april 

på DPU. Selv om den faglige viden om undervisning af tosprogede 

elever er øget markant de seneste år, afspejler det sig ikke i det 

danske nationalcurriculum. De overordnede retningslinjer i form af 

folkeskoleloven, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger læg-

ger mere vægt på at fremme danskhed end at tilbyde tosprogede 

elever den bedste undervisning. Ifølge Bergthóra S. Kristjánsdóttir har 

Undervisningsministeriets embedsværk spillet, og spiller stadig, en 

aktiv rolle i at fastholde folkeskolen som en etsproget og monokulturel 

institution.

 Afhandlingen kan lånes på Danmarks Pædagogiske Bibliotek 

DPU FÅR INTERNATIONALT MAGASIN
Quarterly er navnet på DPU’s nye engelsksprogede, elektroniske 

magasin. Quarterly udkommer fi re gange årligt med artikler om læring, 

uddannelse og kompetenceudvikling fra Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet. Artiklerne henvender sig til et internationalt publikum – men 

andre må også gerne læse med. Det første nummer af Quarterly 

udkom i maj 2006 med artikler om konsensuskonferencer, power 

users blandt børn og unge og DPU’s internationale masteruddannelse 

MALLL for den globalt tænkende uddannelsesplanlægger. 

 Læs mere på: www.dpu.dk/quarterly

NY KANTINE 
Spiser du frokost i kantinen på DPU i København? 1. august får kantinen 

en ny forpagter. Driften overtages af IDA KANTINER, der lover en 

’varieret og ernæringsrigtig menu tilpasset ønsker, behov og årstid’. 

Hver dag byder på et grundsortiment, der blandt andet består af en 

smør-selv-buffet, sandwichboller, salatbar og lune retter. Desuden vil der 

være retter fra de fi re verdenshjørner og et nyt ”Snack Bag Koncept”.

DEN GODE UDVIKLING FORTSÆTTER

Den samlede forskning og undervisning ved DPU er blevet opgjort i 

forbindelse med årsrapporten 2005. Konklusionen i årsrapporten er, at 

DPU fortsætter de senere års gode udvikling inden for både forskning 

og uddannelse. Forskningen er øget inden for fl ere kvalitetsindikatorer, 

blandt andet publicering i internationale peer reviewede publicerings-

kanaler og fremlæggelse af forskning ved internationale konferencer. 

I 2005 modtog DPU 50 millioner kroner i tilskud til forskning fra 

forskningsrådene, ministerier, private fonde og internationale kilder. 

Niveauet svarer til 2004 og er ifølge DPU’s dekan for forskning og 

uddannelse, Bjarne Wahlgren, tilfredsstillende sammenlignet med 

andre universiteter. For DPU’s master-, kandidat- og ph.d-uddannelser 

ligger STÅ-produktionen på samme høje niveau som i 2004. Både 

antallet af masterstuderende og antallet af tildelte ph.d.-grader satte 

rekord i 2005.

 Læs mere på: www.dpu.dk/beretninger

DPU OG FUSIONERNE
Det er videnskabsminister Helge Sanders ønske, at Danmarks 12 

universiteter skal fusioneres til færre og stærkere enheder. I foråret bad 

Videnskabsministeriet universiteterne om at pege på de partnere, de 

foretrækker at fusionere med. Oplægget fra DPU indeholder forskellige 

løsninger. En mulighed er, at antallet af universiteter beskæres til blot 

tre, og at DPU indgår i et nyetableret University of Eastern Denmark. 

Her kan DPU sammen med IT-universitetet og Copenhagen Business 

School skabe et nordisk centrum for strategisk samfunds- og human-

videnskab. En anden model er, at DPU bliver overbygningsuniversitet 

med de pædagogiske professionshøjskoler (University Colleges) 

som regionale campi. Universiteternes 12 høringssvar kan læses på 

Videnskabsministeriets hjemmeside.

 Læs mere på: www.vtu.dk

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

Foto: iStockphoto Foto: iStockphoto

Foto: Tine Juel Hansen

Foto: iStockphoto
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* Sommeren varsler fremtidsvalg for de cirka 55.000 elever, der 

forlader folkeskolen. Ved de, hvad de vil? Hvad spiller ind, når de skal 

vælge en ungdomsuddannelse? Hvorfor vælger de, som de gør?

 Blomsterbørnenes børnebørn ønsker først og fremmest afklaring 

– i modsætning til fortidens positive aura omkring at være åben og 

søgende. I dag er der status i at have et mål og en klar plan. De 

unge har således taget tidens strømlinede værdier til sig, og de vil 

hurtigt igennem uddannelsessystemet. Det fortæller forskningsleder 

Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet. Hun er sammen med forskningsassistent 

Mette Pless i færd med at undersøge, hvordan skoleelever håndterer 

overgangen fra folkeskole til et videre uddannelsesforløb i det tre-årige 

forskningsprojekt ’Forsøg med brobygning i folkeskolen’, der følger 

op mod 1.200 skoleelever, fra de går i 8. klasse og 3 år frem.

ET ALTAFGØRENDE VALG

Ifølge Noemi Katznelson opfatter unge uddannelse som en adgangs-

billet til karrieren og det gode liv. Og det gør valget af uddannelse til 

en nærmest skæbnesvanger affære. Som en pige i 9. klasse udtrykker 

det i en stil om fremtiden: ”En uddannelse for mig er meget vigtig, 

da det er den, jeg skal leve af resten af livet. Det er min uddannelse, 

der skal gøre, at jeg får et dejligt liv.” Noemi Katznelson formulerer 

det sådan: ”Uddannelse opfattes som afgørende for livsbanen og 

valget som uigenkaldeligt. Endnu værre: Vælger man ikke, bliver 

LYTTE TIL HJERTET, 
VÆLGE MED HOVEDET 
De unge har taget tidens strømlinede værdier til sig. De vil hurtigt igennem uddannelsessystemet, så de kan tjene 

penge, få kernefamilie og være en succes. De vælger uddannelse med hjertet, men har blikket rettet mod karrieren 

og det gode liv. 

Foto: Scanpix

GLAMOURØSE FORBILLEDER
Det er hipt at være kok – i fjernsynet. Jamie Oliver og hans kokkekolleger på 
tv er med til at præge unge mænds karrieredrømme.
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man taber. Det værste, unge kan forestille sig, er at blive hægtet af 

udviklingen.”

 Ifølge Noemi Katznelson er uddannelsessamfundets nye vindere 

dog ikke dem, der forstår at sætte sig mål. Der er snarere dem, der 

mestrer paradokset i at være målrettede og resultatorienterede, 

samtidig med at de er afsindigt fl eksible og omstillingsparate, som 

det foranderlige arbejdsmarked kræver.

INTERESSE SKAL MATCHE MULIGHEDER

Unges målrettethed kommer til udtryk i, at unge ikke blot vælger uddan-

nelse efter personlig interesse og lyst, men ud fra et større billede:

 ”Nok er de ambitiøse, men også velovervejede. Interesse er kun et 

blandt fl ere valg-parametre. En elev udtrykker det i et interview som 

’noget, der interesserer mig. Helt inde fra hjertet’. Men hvor det tidligere 

var værst at lave noget, man ikke ’brændte for’, afstemmer unge nu 

ambitionerne med mulighedernes verden og kernefamilie-formlen. 

Interessen skal matche deres bedste mulighed for at tjene penge, have 

familie, venner og fritid, indhente succes, signalværdi og synlighed i 

offentligheden. Balance-arbejdet er centralt i ungdomskulturen side 

om side med selvrealiseringen.” 

INSPIRATION FRA MEDIERNE

Elevernes erhvervsdrømme præges af klassiske kønsfortegn: Hvor 

drengene tiltrækkes af mandefag med fysisk aktivitet, søger pigerne 

at ’gøre noget godt for andre’. Men to nye tendenser slår igennem: 

For det første orienterer såvel piger som drenge sig mod mediernes 

eksponeringer af succesfi gurer i jagten på rollemodeller. På baromete-

ret over top 10 jobønsker er der et tydeligt serietema af mediefi gurer 

– fra kokken og politimanden hen over lægen, journalisten, designeren 

og advokaten til sygeplejersken og skuespillerinden. 

 For det andet er pigerne i stigende grad tiltrukket af læsetunge fag, 

så tidligere ønsker om at blive sygeplejersker og advokatsekretærer 

nu til dels erstattes af mål om at blive læger og advokater. I det hele 

taget rangerer den boglige vej højest i unges uddannelseshierarki. 

Og generelt er pigerne mere orienterede mod uddannelse end 

drengene. Der er eksempelvis fl ere piger, der ønsker job, der kræver 

en mellemlang eller videregående uddannelse. Og dobbelt så mange 

drenge, der gerne vil have et job, der kræver en faglig uddannelse.

 ”Unge anser ikke-boglige uddannelser for at være for de mindre 

kloge, selv om der er brug for faglærte. Men de politiske signaler 

om værdien af lange og korte uddannelser og mesterlære er mod-

satrettede. Vores undersøgelse viser, at mange elever er uoplyste 

om ungdomsuddannelsesmulighederne. Hvad angår den værdige 

ufaglærte med både job og familie, vil den tankefi gur gå over i 

historien, i takt med at vi udvikler et 2/3-deles samfund med retorik-

ken om uddannelse som svar på fremtiden, og hvor selv servicejob 

efterhånden kræver komplekse kompetencer”.

HVER FEMTE DROPPER UD

Noemi Katznelson tilføjer, at hver femte unge er ved at blive 

marginaliseret som restgruppe, da 17-20 procent dropper ud af 

ungdomsuddannelserne. De tal skal i 2015 være bragt ned til 

5 procent. ”Med det store fokus på uddannelse som løsning på 

restgruppe-problematikken skal det huskes, at vindere og tabere ikke 

kun produceres i uddannelsessystemet. Det handler i lige så høj grad 

om boligpolitik, socialpolitik, sundhedspolitik og integrationspolitik, 

vedrørende unges sociale rum, netværk og opbakning fra baglandet, 

for blot at nævne nogle af fronterne på spil i ungdomsarbejdet,” siger 

Noemi Katznelson.

Af Marta Karolina Olsen 
asterisk@dpu.dk

UDDANNELSESSAMFUNDETS VINDERE

NOEMI KATZNELSON

Cand.mag., ph.d. og forskningsleder ved 

Center for Ungdomsforskning, Learning Lab 

Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Forsker i forandringer i ungdomskulturen med 

særlig vægt på unges forhold til uddannelse 

og arbejde.

Læs mere her:  www.cefu.dk

TOP TI OVER UNGES JOBØNSKER

Unges jobønsker følger en klar kønstraditionel opdeling, men de unge 
inspireres også af arbejdsfunktioner kendt fra medierne, især kendte 
tv-serier og livsstilsprogrammer, for eksempel journalist, advokat, kok 
eller politibetjent.

 DRENGE PIGER
 Mekaniker Læge
 Kok Advokat
 Tømrer Design
 Læge Pædagog
 Politimand Frisør
 Design Journalist
 Arkitekt Ejendomsmægler
 Journalist Sygeplejerske
 Landmand Skuespiller
 Advokat Dyrlæge

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30 % Afklarede om uddannelsesvalg

70 % Uafklarede om uddannelsesvalg

26 % Efterskole

51 % Ungdomsuddannelse

34 % 10. klasse

HVOR VALGPARATE ER 
8. KLASSES ELEVER?

HVAD VIL 8. KLASSES ELEVER 
EFTER 9. KLASSE?

Kilde: ’Niende klasse og hvad så? En midtvejsrapport om unges 
uddannelsesvalg’, Center for Ungdomsforskning 2005.
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ER DER ET GENERATIONSSKIFTE PÅ VEJ?
De kommende generationer af kvinder skal udnytte deres formelle kvalifi kationer 
bedre for at indhente mænds forspring på arbejdsmarkedet. Foto: Getty
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* Tidligere på året udgav Socialforskningsinstituttet (SFI) en rapport 

med en god og en dårlig nyhed. Rapporten ’Det kønsopdelte arbejds-

marked’ viste, at de seneste årtiers uddannelsesindsats i Danmark har 

båret frugt: Piger tager i dag lige så meget uddannelse som drenge. 

Uddannelsessystemet har med andre ord leveret forudsætningerne 

for, at mænd og kvinder har lige adgang til job og karriere. Det var 

den gode nyhed.

 Den dårlige var, at udligningen i uddannelse endnu ikke afspejler 

sig på arbejdsmarkedet. Kvinderne får for lidt ud af deres formelle 

kvalifi kationer. På trods af deres uddannelsesmæssige oppakning 

ender de oftere i bunden i arbejdspladshierarkiet, mens mændene 

(måske de gamle studiekammerater?) boltrer sig i de øverste lag i 

de mest spændende og udfordrende stillinger.

TAB AF KVALIFIKATIONER

Det stigende udannelsesniveau i Danmark har ført til, at fl ere kvinder 

sidder i gode job. Problemet er, at mænd med de samme uddannelser 

sidder i bedre job. Dermed får samfundet mindre ud af kvinders 

uddannelse, og det er et samfundsproblem, siger seniorforsker Helle 

Holt, der var med til at skrive SFI-rapporten om ’Det kønsopdelte 

arbejdsmarked’.

 ”Vi uddanner, uddanner og uddanner uden at få det fulde udbytte. 

Vi kan ikke leve med, at kvinder klarer sig så godt i uddannelsessyste-

met, uden at deres ressourcer bliver brugt fuldt ud,” siger Helle Holt, 

der mener, at det kønsopdelte arbejdsmarked betyder et økonomisk 

værditab for samfundet.

 Der er ikke lavet beregninger af, hvor meget Danmark ’taber’ 

på den dårlige udnyttelse af kvinders faglige ressourcer. Men på 

verdensplan er lande med høj vækst typisk gode til at udnytte kvinder 

på arbejdsmarkedet. Ifølge en artikel i ugeskriftet The Economist 

april 2006 vil bedre udnyttelse af kvinders arbejdskraft globalt have 

større økonomisk gennemslagskraft end internettet og Kinas og 

Indiens økonomier. I de rige lande klarer piger sig allerede i dag 

bedre i skolen, uddanner sig mere og bidrager mere og mere til 

samfundsøkonomien. 

KVINDER VÆLGER ’KVINDEFAG’

I dag er 40 procent af Danmarks befolkning uddannet inden for 

fag, hvor det ene køn er dominerende. Blandt de kvinder, der uddan-

nede sig i 1990’erne, blev 25 procent uddannet som sygeplejerske 

eller som social- og sundhedsassistent/plejer. Hver gang de to køn 

står over for en skillevej, træffer de forskellige valg af uddannelse 

og job. 

 ”Når drengene vælger HTX, tager piger HF. Mens kvinder får 

ansættelse i kommunen, fi nder mændene beskæftigelse i det private 

erhvervsliv. Står valget mellem udviklingsopgaver og driftsopgaver, 

løber mændene med udviklingsopgaverne,” siger Helle Holt. Hun 

siger, at der er en tendens til, at kvinder vælger kvindeuddannelser 

og fi nder job med færre karrieremuligheder. 

 ”Dermed får vi for lidt ud af både mænds og kvinders ressourcer. 

Hvis mænd var bedre repræsenteret i nogle af de kvindedominerede 

fag i social- og sundhedssektoren, ville der komme andre idéer i spil. 

En mere ligelig kønsfordeling ville betyde, at man begyndte at gøre 

tingene på en bedre måde på arbejdspladserne. Jeg er sikker på, at 

det ville føre til forbedringer.” 

At kvinder har noget at bidrage med i mandsdominerede arbejds-

situationer, viste en undersøgelse af Nina Smith fra Handelshøjskolen i 

Århus sidste år. Ifølge undersøgelsen giver danske virksomheder med 

kvinder i topledelsen et højere afkast. Flere amerikanske undersøgelser 

peger i samme retning.

CEMENTEREDE FORVENTNINGER

Nu hvor kvinders uddannelsesmæssige niveau ikke længere er en 

barriere, er der ifølge Helle Holt grund til at kigge på forventningerne 

til kvinder i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Rapporten fra SFI viser, 

at mænd og kvinder langt hen ad vejen har meget rodfæstede – og 

samstemmende – opfattelser af sig selv og hinanden. 

 Kvinder forventes at tillægge familie og børn stor betydning, og 

på arbejdet affi nder de sig med rutineopgaver, forudsigelighed og 

faste arbejdstider. De er af væsen ”samlende og sociale”, de kan ofte 

lide arbejdsopgaver, der kræver nusseri og sans for detaljen. Og de 

forventes i højere grad at bruge arbejdspladsens familievenlige tiltag, 

for eksempel fl ekstid, til at gå tidligt.

 Er det urimelig kønsstigmatisering? Eller stemmer billedet overens 

med, at nogle kvinder med glæde overlader ansvaret, bekymringerne, 

øretæverne og overarbejdet til mændene? Rammer stereotyperne 

bestemte grupper af kvinder, fordi alle kvinder skæres over én 

kam?

VINDER KVINDERNE ?

ER DIN CHEF EN MAND?

MÆNDS OG KVINDERS UDDANNELSESNIVEAU ER I DAG FULDSTÆNDIG LIGE. ALLIGEVEL SIDDER MÆND I DE 

BEDSTE STILLINGER. ER BETYDNINGEN AF UDDANNELSE OVERVURDERET?

”Kvinder er fantastisk dygtige til at lave standard-
procedurer, hvor der ikke skal refl ekteres, men blot 
skrives resultater ned.”
Mandlig laborant
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 Det undersøgte Helle Holt i undersøgelsens kvalitative del, hvor 

hun spurgte en gruppe industrilaboranter om, hvordan de kunne 

gøre karriere på deres arbejdsplads. 

DE UNGE KVINDER

På laboratoriet var de fl este laboranter kvinder. Men selv om medar-

bejderne havde de samme formelle kvalifi kationer, var det stort kun 

mænd, der blev forfremmet til seniorteknikere. 

 ”Ingen kunne fortælle mig, hvordan man fi k jobbet som senior-

tekniker. Heller ikke mændene. Der var ingen, der havde tænkt 

over, hvilke kvalifi kationer det krævede. Da vi talte om det, blev 

især kvinderne stærkt fortørnede, fordi de fi k øjnene op for nogle 

ting, de ikke have refl ekteret over før. De havde loyalt passet deres 

job, havde lang anciennitet og gode faglige kvalifi kationer. Men selv 

om de passede deres arbejde fremragende, ville de aldrig blive 

seniorteknikere”. 

 Helle Holt siger, at især de unge kvindelige laboranter gerne ville 

gøre karriere. Men de følte sig sat i bås på grund af deres køn. 

 ”På arbejdspladsen var opfattelsen – ligesom de fl este andre 

steder – at kvinder er mere optaget af deres familie end arbejdet. 

De var ikke parate til at tage overarbejde og skænkede ikke arbejdet 

en tanke, når de havde fri. Opfattelsen passede faktisk fi nt til mange 

af de ældre kvindelige laboranter, men ikke til de yngre, der gerne 

ville mere. De unge ville gerne have den anerkendelse og det ansvar, 

der var forbundet med at være cheftekniker, men de kendte ikke 

koden, der kunne bringe dem i betragtning til jobbet. Jeg var meget 

overrasket over, at kønnenes forventninger til hinanden var så massive, 

og hvad det betød for tildelingen af opgaver,” siger Helle Holt.

KØKKEN OG HJEM

En mandlig laborant sagde for eksempel i et interview, at ”kvinder 

er fantastisk dygtige til at lave standardprocedurer, hvor der ikke skal 

refl ekteres, men blot skrives resultater ned.”

 Umiddelbart en nedsættende beskrivelse. Men faktisk gik 

opfattelsen igen i fl ere ældre kvindelige laboranters selvbillede. De 

kunne godt lide deres arbejde, fordi det mindede om rutinerne med 

børnepasning og køkkenarbejde.

 ”Jeg har arbejdet med celler – de skal jo passes ligesom børn. Her 

på virksomheden har vi virkelig store maskiner – teknik og mekanik 

– det appellerer mere til mænd”.

 Eller som en anden ældre kvindelig laborant forklarede: 

”Jeg er meget glad for at gå i et køkken – det er jo også en gang 

kemi – man blander ting sammen. Når jeg kan blande i et køkken, 

så kan jeg nok også være laborant.” 

YDE LIDT EKSTRA 

Den kvalitative undersøgelse fra laboratoriet viste, at forudsætningen 

for opstigning var, at laboranterne signalerede, at de var parate til at 

yde lidt ekstra. For eksempel blive længere på arbejdspladsen eller 

tage opgaver med hjem, hvilket mændene var mere indstillede på. 

Blandt andet derfor fi k mændene seniorstillingerne – ligesom mæn-

dene løber med de fl este udviklingsjob på resten af arbejdsmarkedet, 

også på kvindearbejdspladser.

 Men ifølge Helle Holt er tiden måske moden til et opgør med 

forestillingen om, at man kun kan gøre karriere ved at ofre alt for 

jobbet. Hvis alle nøglemedarbejdere er nødt til at arbejde langt ud over 

normal arbejdstid, vil der for eksempel opstå problemer i lægefaget, 

som bliver mere og mere kvindedomineret.

 ”Jeg har ikke løsningen, men vi bliver nødt til at gøre det mere at-

traktivt for kvinder at tage tunge stillinger. Er 10-12 timers overarbejde 

om ugen forudsætningen for at gøre karriere? Eller er det bare en 

diskurs? Måske tænker vi for traditionelt, når vi tror, det er umuligt at 

skabe det sublime under ordnede forhold.”

VEJE DER SKILLER 

Hvor er der så behov for at sætte ind nu? Et af stederne er faktisk 

uddannelsessystemet. For selv om kvinders uddannelse nu er på 

niveau med mænds, er skolernes uddannelsesvejledere med til at 

DET OPTIMISTISKE FREMTIDSSCENARIO

ARBEJDSMARKEDET BLIVER MINDRE KØNSOPDELT, FORDI:

• Det går den rigtige vej, fl ere kvinder bliver ledere 

• Bedre uddannelse vil på længere sigt stille kvinder bedre 

• Samfundet vinder på, at kvinders ressourcer udnyttes bedre

• Fremtidens fl ade, projektorienterede arbejdspladser passer til 

 kvinder med lederambitioner

• Kvindelige ledere bliver forbilleder for andre kvinder

• Unge kvinder ønsker udfordrende arbejde med karrieremuligheder

• Vejledningen bliver bedre

DET PESSIMISTISKE FREMTIDSSCENARIO

ARBEJDSMARKEDET FORBLIVER KØNSOPDELT, FORDI:

• Forventningerne til kvinder og mænd fastholder uligheden

• Kvinders jobvalg er meget snævert

• Kvinder arbejder i brancher med færre karrieremuligheder

• Formel uddannelse ikke er alt på arbejdsmarkedet 

• Kvinder med børn har sværere ved at få lederstillinger

• Øgede krav om fl eksibilitet og ansvar appellerer mere til mænd

VINDER KVINDERNE ?

”Vi kan ikke leve med, at kvinder klarer sig så godt i 
uddannelsessystemet, uden at deres ressourcer bliver 
brugt fuldt ud.”
Seniorforsker Helle Holt
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fastholde kønsstereotyperne. Det fremgik af en undersøgelse fra 

Center for Ligestillingsforskning, Center for Ungdomsforskning og 

Danmarks Pædagogiske Universitet for et par år siden. 90 procent 

af vejlederne afholdt sig fra at tage initiativ til at tale om utraditionelle 

jobvalg med de unge – for eksempel oplyse drenge om, at de kan 

blive sygeplejersker eller frisører. Eller fortælle piger, at fl yveleder er 

et udmærket job, hvis man gerne vil have en startløn på 400.000 

kroner årligt efter tre års vellønnet uddannelse.

 Hvis det kønsopdelte arbejdsmarked skal brydes op, er vejledning 

et af de steder, hvor man bør øge indsatsen, siger Helle Holt.

 ”Når en pige fortæller, at hun gerne vil være sygeplejerske, skal 

man måske være lidt mere håndfast og forklare, at man også kan 

bruge en matematisk studentereksamen til andet end omsorg. Hvis 

vi ikke udfordrer de unge og åbner døre, kommer vi ikke ud af 

kønsstereotyperne”.

WOMENOMICS

Helle Holt siger, at hun ikke er i tvivl om, at kvinders uddannelse 

kommer til at fremme ligestillingen på længere sigt. Spørgsmålet er, 

hvor længe det tager – og om ligestillingen bliver absolut.

 ”Unge kvinder har meget mere gå-på-mod og er mere karriere-

minded, end vi har set tidligere. Det bliver spændende at se, om de 

holder fast i den selvbevidste indstilling, når de bliver mødre,” siger 

Helle Holt, der vælger at se optimistisk på fremtiden. For eksempel 

bliver et stigende antal kvinder topledere. 

 Ifølge OECD er Danmark det land i verden, hvor fl est kvinder er 

på arbejdsmarkedet. Danmark indtager dermed en førerposition, når 

det gælder womenomics. Danmarks uindløste potentiale ligger i at 

skabe overensstemmelse mellem uddannelse og karriere.

 Men det skal nok lykkes i de kommende år, siger Helle Holt.

”Kvinder skal bare blive ved med at uddanne sig, fordi uddannelse er 

forudsætningen for deres fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi kommer 

ikke til at se lige mange kvindelige og mandlige ledere i den nærmeste 

fremtid. Men kvindernes formelle uddannelsesniveau vil på længere 

sigt hjælpe dem til fl ere spændendes job og lederstillinger. Der er 

bare et tidsmæssigt efterslæb.”

Af Jakob Albrecht 
jaal@dpu.dk

Læs mere her:
• Helle Holt. m.fl .: ’Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og   
 kvalitativ belysning’, Socialforskningsinstituttet 2006.
• The CEO View: ’Women on Corporate Boards’, Catalyst1995.
• Guld værd for bundlinien. (Nina Smith m.fl . 2005)
• ’Kønsblind Vejledning? – en rapport om ligestillingsperspektivet 
 i grundskolens uddannelses- og erhvervsvejledning’, Center for 
 Ligestillingsforskning 2003.
• The Economist, 14. april 2006.

 

KENDETEGN VED MÆND OG 
KVINDERS BESKÆFTIGELSE:

 ARBEJDSGIVER BRANCHE OPGAVER

Kvinder Amt/kommune Omsorg, kontor,  Drifts- og 

  humaniora rutineopgaver

Mænd Privat/staten Håndværk,  Udviklingsopgaver, 

  teknik, IT ledelse

DET KØNSOPDELTE DANMARK

GYMNASIET: 

65 procent af kvinderne tager en gymnasial uddannelse. 45 procent 

af mændene tager en gymnasial uddannelse 

DAGPLEJESEKTOREN:  FISKERIERHVERV: 

VINDER KVINDERNE ?

1 % mænd

99 % kvinder

1 % kvinder

99 % mænd

HELLE HOLT

Ph.d., cand.adm.pol. og seniorforsker ved 
Socialforskningsintituttets afdeling for beskæf-
tigelse og erhverv. Forfatter til ’Det kønsopdelte 
arbejdsmarked’ (2006)

Læs mere her:  www.sfi .dk

“Kvindernes formelle uddannelsesniveau vil på længere sigt hjælpe dem til fl ere spændende job 
og lederstillinger.”
Seniorforsker Helle Holt
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KAN LE   SKABE 
FREMTIDENS VINDERE?

Dansk Boldspil Union skruer ned for den præstationsorienterede tilgang til børnefodbold. I stedet skal børnenes 

leg med bolden i fokus. Målet er at forhindre massivt frafald i børne- og ungdomsfodbolden og højne niveauet 

hos topspillerne.

* Sportens væsen kan koges ind til tre ord: Viljen til sejr. I sporten 

lærer man teamwork, men også at man er sig selv nærmest, og at ikke 

alle i teamet er lige meget værd. Man lærer også at sige ét og mene 

noget andet – for eksempel ”at det vigtigste ikke er at vinde, men at 

være med”. Sådan lyder den hårdtslående defi nition fra lektor Verner 

Møller, Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. 

 Kaster man derefter et blik på de nye strategiformuleringer fra 

Dansk Boldspil Union (DBU), bliver man overrasket. For DBU vil både 

skrue ned for resultatfokuseringen og samtidig fastholde, at det er 

vigtigt at vinde. Fodboldsporten skal være mindre sportsagtig – og 

så alligevel ikke.

 Er det historien om, at eliteidrætten – i modsætning til uddan-

nelsessystemet – har indset, at ensidigt fokus på præstationer og 

resultater ikke virker? Vil den nye strategi føre til rundkredsfodbold?

BØRNEFODBOLD MED VOKSENAMBITIONER
Asterisk har spurgt to forskere og en af hovedarkitekterne bag den 
nye strategi, Keld Bordinggaard, nuværende assistenttræner for A-
landsholdet og kommende træner for U-21-landsholdet, hvordan de 
vurderer udsigterne for DBU’s nye strategi.  
 ”Udgangspunktet er, at vores fodboldkultur er truet, fordi vi har 

professionaliseret børnefodbolden. Børn trives ikke med, at fodbold 

er en gennemsystematiseret og instrueret aktivitet med det formål at 

vinde. Det synes de ikke er sjovt, og det bremser deres lyst til at spille 

fodbold. For syv år siden var frafaldet fra lilleput til ynglinge 44 procent, 

i dag er det 74 procent. Årsagen er, at vi har lavet et præstationsmiljø 

på bekostning af et udviklingsmiljø. Præstationsorienteringen er vigtig, 

men den skal først ind i billedet, når børnene har udviklet sig til dygtige 

spillere,” forklarer Keld Bordinggaard.

GADEFODBOLDENS VINDERE 

En stor amerikansk undersøgelse fra 1990 blandt 10.000 børn og 

unge mellem 10 og 18 år viste, at børnenes vigtigste motivation 

for at spille fodbold var at have det sjovt. Først nede på 8. pladsen 

hos drengene og på 12. pladsen hos pigerne kom forklaringen ‘for 

at vinde’ ind. 

 Ifølge Keld Bordinggaard skaber vi fremtidens vindere ved at 

lytte til og tage ved lære af, hvad der giver børnene lyst til at spille 

fodbold. 

 

”Hvis vi tænker over, hvordan børn selv organiserer deres fodboldspil 

hjemme på deres vej, så er vi på rette spor. På min vej var vi alle 

sammen med – de gode, de dårlige og de, som ikke interesserede 

sig for fodbold, men bare gerne ville være med. Vi havde en dreng, 

som cyklede rundt og spillede med. Han var svær at drible rundt om, 

så der var rift om ham, når vi delte hold. Vi havde også en målmand. 

Han var ligeglad med, om modstanderen fi k mål, bare han fi k lov 

til at kaste sig. Men vi havde brug for ham, fordi vi havde brug for 

en målmand. Vi fi ntede og driblede uden om de dårlige – igen 

og igen, indtil vi havde lært det rigtig godt. Når jeg derimod var på 

”For syv år siden var frafaldet fra lilleput til ynglinge 44 procent, i dag er 
det 74 procent.”
Keld Bordingaard



13SPORTSPÆDAGOGIK

gæstevisit i fodboldklubben, fi ntede og driblede jeg ikke, fordi de 

andre spillere var bedre end mig og havde længere ben. Og jeg var 

ikke den eneste, der ikke udviklede driblinger i klubben. Legen var 

nemlig væk, fordi de voksne var så forhippede på at lave vinderhold 

med det samme. I dag er den voksne og professionaliserede fodbold 

sivet ned i børnefodbolden. Samtidig er den uorganiserede fodbold 

med jævnbyrdige hold hjemme på vejen nærmest forsvundet,” siger 

Keld Bordinggaard.

NY ARBEJDSDELING

Lektor Verner Møller fra Syddansk Universitet peger på, at fodboldklub-

ben med DBU’s nye strategi forvandler sig fra et indlæringssted til 

et lege- og læringssted: 

 ”Tidligere var det, der skete i en fodboldklub indlæring, mens 

læring hørte til derhjemme. Det vil sige, at når man havde været til 

fodbold og indlært en masse, så gik de mest ambitiøse af os hjem 

for at lære det ved at øve os i timevis. Det var læringen. Når vi kom til 

træning, var læringen slut, fordi træneren vidste, hvad vi skulle lære, 

og hvad vi ikke kunne. Derfor var der jo heller ingen grund til, at vi 

selv fandt ud af det. Men denne arbejdsdeling og autoritet accepterer 

vi ikke mere. Nu skal børnene selv fi nde ud af det,” siger han.

 Det kan Keld Bordinggaard nikke genkendende til. Han mener, 

at børnene skal have lov til at fi nde ud af mere selv. Og de voksne 

skal holde op med at forsøge at fjernstyre børnene fra sidelinjen. 

 ”I den verdensberømte, engelske Premier League klub Chelsea 

skal forældrene stå 10 meter fra den ene af sidelinjerne, og de må 

ikke stå bag målene. Hvis en forælder råber til spilleren med bolden, 

stopper dommeren spillet og siger: ”Never talk to the player on the 

ball. He is busy.” Det er nøjagtigt, hvad han er. Han er i gang med at 

udforske spillet inden for banens streger. Det skal voksne ikke blande 

sig i. Børnene skal selv håndtere problemer og løsninger. Det bidrager 

til, at de kommer op på et niveau, hvor de til sidst kan konkurrere 

mod verdensklassemodstandere,” fortæller Keld Bordinggaard. 

ØGET INVOLVERING

Med den nye strategi ønsker DBU at få gadens fodbold ind i klubberne, 

så alle børn bliver involveret og lærer mest muligt. Det lader sig blandt 

andet gøre ved at lave nye bane- og holdstørrelser, så de mindste 

poder spiller tre mod tre på en lille bane med podemål, mens man 

først som juniorspiller er 11 mod 11 på en hel bane med mål i 

almindelig størrelse.

 Et af nøgleordene i strategien er involvering: Den enkelte spiller 

er langt mere involveret i det lille spil, og spillerne er nødt til at spille 

sig frem til scoringerne, når spilområdet bliver mindre. Og idéen 

er, at det lærer de meget mere af, i modsætning til de voksnes 11 

mod 11 mandsspil, der er fysisk uoverkommeligt med få berøringer, 

manglende involvering og minimal indlæring.

 Lektor Hans Henrik Knoop fra Institut for Pædagogisk 

Foto: Scanpix
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Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet mener, at invol-

veringstanken er grundlæggende rigtig. Hans forskning i almenmen-

neskelige organisationspræferencer – som også er fuldt ud relevante 

for fodbold – viser, at mennesker lærer mest når; 

• De er aktive og frie. Derfor er det godt med frihedsgrader til 

 fodboldspillere. 

• De er målrettede. Derfor er det godt med klare mål og fælles mål 

 i fodbold.

• Der er handleregler, som virker procesbefordrende. Derfor kan 

 det være godt at ændre reglerne, hvis mange spillere bliver trætte 

 af at spille.

•  Der er fl eksible rammer, som tillader regulering af udfordrings-

graden. Derfor er det godt med ’undervisningsdifferentiering’ på 

fodboldbanen. 

• Der er en evalueringskultur, som bidrager til, at man nyder spillet, 

 og som ikke skræmmer spillerne fra at spille. Derfor er det godt, 

 hvis man ikke vægter resultaterne højere, end at nydelsen ved spillet 

 i sig selv gør det umagen værd. Nydelsen står ikke i modsætning 

 til høje præstationer – nydelsen sandsynliggør dem.

HVER MAND SIN BOLD
Men kan en fodboldopdragelse på små baner med megen involvering 
forberede børnene på, at de engang skal spille på store baner med 
fl ere spillere på holdet? 
 Keld Bordinggaards erfaring fra eliteungdomsspillere er, at der 
ikke er en kløft mellem de små spil og det store spil. Tværtimod 
er der en accept af, at 11 mod 11 mandsspillet er det færdige spil. 
Verner Møller er mere skeptisk: ”DBU’s problem er jo ikke de gamle 
træningsmetoder. DBU har en omverden, hvor disciplinering er 
på retur, og hvor man sætter barnet i centrum: ”Du skal have det 
hyggeligt, og det skal være sjovt for dig hele tiden”. Når børn også 
møder det i sammenhænge, hvor de egentlig burde lære noget, får 
en gammel institution og opdragelsesform som fodbold problemer. 
Barnet forstår selvfølgelig ikke, at hans faste plads er at være for 
eksempel wing: ”Jamen, bolden er jo ikke herovre hos mig hele tiden, 
og det er jo ikke sjovt.” Med idéen om mindre baner og færre spillere 
er vi nærmest på vej til den gamle kliché om dadaistisk fodbold: Hver 
mand sin bold. Sådan kan fodbold selvfølgelig ikke fungere,” siger 
Verner Møller.

 Han mener, at det store spørgsmål er, om børn, der er vant til at 

være i centrum på boldbanen, senere i livet er parate til at indgå i 

en større og mere anonym helhed med faste pladser og roller.

 ”På et hold er du med og involveret, hvis du kan præstere det, 

som skal til. Kan du ikke, så ryger du fra. Nederlaget er uundgåeligt i 

sport. Det er en af de ting, man er nødt til at lære. Der er en tendens 

til, at man gerne vil undgå nederlag. For lider man nederlag, så holder 

man op med at spille i stedet for at give den en ekstra skalle,” siger 

Verner Møller.

 
AT LÆRE AT TABE

Også Keld Bordinggaard mener, at erfaringen med at lide nederlag 

er en væsentlig del af en fodboldopdragelse. Hans konkrete erfaring 

er, at mange af de spillere, som spiller sig frem til et topprofessionelt 

europæisk niveau, ikke har været førsteholdsspillere hele livet. De 

har mødt modgang og nederlag og alligevel rejst sig og kommet 

igen. Derfor er det også en rigtig dårlig idé at lave rigtige vinderhold 

og taberhold. 

 ”De børn som aldrig vinder, holder op med at spille. Og selv børn 

på vinderhold kommer jo ud for at tabe, og det skal de kunne tage. 

Desværre ser jeg mange børn, der krakelerer, fordi modstanderne 

reducerer 0-7 til 1-7. Disse børn magter ikke engang den lille mod-

stand, som består i, at et andet hold scorer et enkelt mål mod dem. 

Årsagen er, at de kun kender til at vinde, vinde og vinde. Man lærer 

kun at tabe ved at tabe,” siger Keld Bordinggaard. 

 Ifølge Hans Henrik Knoop må DBU ikke gå væk fra resultatfoku-

seringen, men DBU skal afbalancere den:

 ”DBU skal skabe rammer for det, jeg kalder den optimalt pressede 

situation. Det vil sige en situation, hvor børnene er på grænsen til 

at lave fejl og for eksempel tabe – men hvor de alligevel nyder 

processen og er engageret i den. Denne nydelse gør, at de samlet 

set tåler mere pres og bliver bedre konkurrencemennesker. Omvendt 

betyder en for stor ængstelse for at tabe og et for hårdt pres for at 

vinde, at børnene vil prøve at undgå pres og toppræstationer. Kun 

at spille fodbold for at vinde og gøre far glad, har ingen glæde af,” 

siger Hans Henrik Knoop.

Af Claus Holm    
clho@dpu.dk

”DBU’s problem er jo ikke de gamle træningsmetoder. DBU har en 
omverden, hvor disciplinering er på retur, og hvor man sætter barnet i 
centrum.”
Verner Møller

VILJEN TIL SEJR GÅR GENNEM LEG

Dansk Boldspil Union (DBU) har lagt en ny strategi for klub-
bernes talentudvikling. Fokus på resultater og niveau nedtones 
til fordel for leg og involvering.

Børnefodbold hidtil
Tidlig selektion og niveaudeling
Præstationsmiljø – fejl elimineres 
Kollektivt resultatkrav
Massivt frafald og lille talentmasse
Utilstrækkeligt individuelt slutniveau
 
Den nye vej i dansk børnefodbold
Sen niveaudeling – plads til alle
Udvikling – fejl fører til mestring
Krav om individuel læring
Mindre frafald og større talentmasse
Højere individuelt slutniveau

Kilde: Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand: ’Handling & 
holdninger – den nye måde at tænke og spille børne- og 
ungdomsfodbold. Den nye vej’, 2005.
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VREDEN 
ER OVER OS
Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor 

Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen ’Om vreden’. 

Forklaringen er, at den basale tryghed er rystet, og det giver sig udslag i 

urolige elever, cyklister, der giver fuck-fi nger, og i værste fald: terrorister.

Foto: iStockphoto
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* I de første linjer i ’Om vreden’ skriver du: ’Vreden har tag i os for 

tiden. Et røre er over os, en uro tager til, og verden synes af lave.’ 

Hvad er det for en uro?

”Vi møder hele tiden vreden. Cyklisterne sparker til bilerne. Ungerne i 

skolerne opfører sig uforskammet over for lærerne, og børn i 2. klasse 

opfører sig uforskammet over for eleverne i 8. klasse. Jeg mener, der 

er en vredesspiral, der gør sig gældende. Det har bekymret mig, at 

vrede avler vrede. Vrede folk gør folk vrede. Et eksempel er cyklisterne, 

der har erobret vreden. De tillader sig at være vrede på bilerne, som 

jo ellers er dem, der hersker på vejene. Men sådan som det udvikler 

sig, er det cyklisterne, der vil herske på vejene og tillader sig at være 

vrede og give fuck-fi ngeren. Derfor har vi et problem.”

Hvad er problemet?

”Problemet er, at man patologiserer vrede, ikke mindst i uddannelses-

systemet. Man diagnosticerer vrede blandt eleverne, som om de er 

bindegale, dårligt opdragne eller formentlig er DAMP-børn eller en 

anden af de diagnoser, der er populære for tiden. Min pointe er, at 

måske er eleverne bare urolige, fordi de er vrede. Og måske har de 

anledning til at være vrede”

Hvorfor er de vrede?

”Det skyldes en mangel på tryghed. Den danske skole er baseret på 

tryghed. I formålsbeskrivelsen for den danske folkeskole står der, at 

vi skal skabe ”trygge rammer for en tryg udvikling af tryghed” – for 

nu at karikere det. Men vi oplever nu, at den tryghed er borte. Det 

nye mål er ikke tryghed, men at leve med uro. 

Det tegner til, at vrede er en god indstillingsvinkel til at forstå den 

uro, der har grebet os. Hvor vi tidligere gik efter en bestemt form for 

tryghed, er den tryghed forsvundet i dag. Det kan føre til en farlighed, 

som vi må prøve at forstå. Eksistensen er farlig. I mange år har man 

haft som mål at minimere faren. Det er hele socialhygiejnen, som har 

forsøgt at skabe tryghed i folks tilværelse, for eksempel med ligkister, 

der gemmer den dødes krop væk, og sygeforsikring. Men den basale 

tryghed er blevet rystet, og det giver sig udslag i vrede.”

Er vreden et nyt problem?

”Ja, vreden er klart et nyt problem. Som psykologisk størrelse har vi 

naturligvis altid haft vreden, men det at vreden blomstrer og udvikler 

sig i en vredeshvirvel, det er nyt. Det svarer til en malstrøm i den 

bedste Edgar Allan Poe’ske forstand. Vi har en forestilling om, at 

malstrømmen falder ned, men det gør den ikke. Den bliver ved. Vi 

venter på en periode, hvor vreden skal falde, men vi har ikke ret store 

udsigter til, at det vil ske. Derfor må vi berede os på at håndtere den 

og være beredte på, at den ikke falder.”

Hvem er det, der er vrede?

”Det er du og jeg. Det handler om, at man reagerer, når det, der i 

populærsociologien hedder den ontologiske sikkerhed, bliver rystet. 

Det vil sige, når manglen på sikkerhed er til stede. Så begynder man 

at reagere vredt, fordi man hele tiden skal forholde sig til andre 

menneskers krænkelser.”

Du siger, at du og jeg og alle andre er vrede, men er der ikke forskel 
på graden af vrede?

”Nogen har en farligere vrede end andre, for eksempel terrorister. 

De, der er rigtig vrede, er dem, der føler, at deres værdighed er 

krænket på en bestemt måde. Det er dem, der mener, at urørlige 

zoner er blevet krænket. Som for eksempel de satiriske tegninger 

af profeten. Hvorfor fanden bliver man vred? Det gør man jo, fordi 

man mener, at der er noget ukrænkeligt, som bliver krænket. Man 

opdager, at der ikke er noget, som ikke kan krænkes. Ens helligheder 

bliver krænket. For mig er en sådan krænkelse, da talebanerne satte 

bomber under de store Buddha-statuer i Afghanistans bjerge. Så 

føler jeg mig krænket på afstand, og jeg bliver vred. Vi krænker i dag 

hinanden i et væk.”

Har vi ikke altid krænket hinanden?

”Der er sket krænkelser i civilisationshistorien før, som man ikke har 

anet noget om. I dag krænker vi hinanden i et væk, og det kan vi 

kun, fordi vi ser det. Krænkelserne bliver åbenbare.”

Hvordan bliver krænkelserne mere tydelige i dag?

”Fordi de bliver transmitteret på tv og internettet. Vi ville ikke have set 

den nuværende vækst i vrede, hvis ikke det var på grund af medierne. 

Vi er forbundne på den måde, at noget i verden gør os vrede. Det 

er det store perspektiv. Det lille perspektiv er, at den samme type 

vrede gør sig gældende i det små – i klasseværelserne. Det er den 

fi gur, jeg forsøger at tegne. Der er ingen anstændighed længere, alt 

kan krænkes, og det gør os vrede.”

Men er vrede udelukkende en negativ følelse?

”Nej, den retfærdighedssans, som kommer frem i vreden, er efter 

min bedste formening noget, man skal forstå som noget fornuftigt. 

Det er ikke en social patologi. Det er forkert at patologisere vreden; 

der kan være gode grunde til, at man er vred.”

Hvordan patologiserer man vrede?

”Det gør man ved at sige, ’mor er ikke vred. Mor er bare skuffet’. Man 

må på sin vis ikke vise, at man er vred, for det viser, at man ikke har 

styr på sig selv. Min pointe er, at man til en vis grænse har styr på 

sig selv i vreden, for man kan besinde sig. Indimellem overskrides 

grænsen, man mister besindelsen, og så har man tabt.”

Hvem er taberne i det vrede samfund?

”Det går ud over os alle sammen. Det, som nogen kalder tryghed, og 

som jeg snarere kalder en ikke-usikkerhed i tilværelsen, er sat over 

styr. Vi bliver mere og mere nervøse og rammes af en omsiggribende 

bekymring. Det anser jeg for at være et tab for os alle sammen.”

Er der slet ikke nogen vindere?

”Der er ikke nogen vindere. Vi er midt i en katastrofe, hvor vi har 

mistet – med et klassisk udtryk fra Voltaire – troskyldigheden. Vi kan 

ikke forlade os på verden.”

”Som psykologisk størrelse har vi naturligvis altid haft 
vreden, men det at vreden blomstrer og udvikler sig i en 
vredeshvirvel, det er nyt.”
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Hvad er vrede for dig?

”Vrede er rettet mod noget eller nogen. Den er genstandsspecifi k. 

Vrede er ikke en aggression. Vrede er ikke en psykologisk følelse. Den 

er et socialt forhold. Man bliver vred over noget. Jeg kan godt være 

rasende uden at ane, hvorfor jeg er rasende, men hvis jeg er vred, 

er jeg vred på nogen eller noget. Jeg skelner også mellem, om man 

bliver grebet af vrede, eller om man bliver forrykt af raseri. I vreden 

har man en type besindelse, man har stadig hold på sig selv. Men 

bliver man forrykt, taber man besindelsen.”

Hvis vreden altid er rettet mod nogen eller noget, kan man så ikke 
være vred på sig selv?

”Hvis man er vred på sig selv, er man skizofren. Man kan godt blive 

vred på sig selv over noget, for så er man ude i verden samtidig. Men 

man kan ikke være vred på sig selv indeni. Vreden må nødvendigvis 

i sin natur være rettet mod det ydre.”

Du beskriver, at vrede er et symptom på, at verden er af lave, men 
kan vreden også slå over i noget positivt?

”Man kan sige, at man skal kunne blive vred. Min gamle folkeskolelærer 

sagde, at ’rigtige mænd skal kunne være vrede’, og han har jo ret. 

Hvis man ikke kan blive vred, dør man. Man har jo god grund til at 

være vred. Jeg mener, at det er usundt træk, hvis folk ikke reagerer 

på krænkelser.”

Hvornår overskrides grænsen? Hvornår bliver vreden farlig, som for 
eksempel i terrorismen? Hvad kendetegner denne vrede?

”Terrorismen viser, at folk bliver vrede over, at deres eksistens ikke 

bliver anerkendt, og det er en farlig vrede. Hvis du lader, som om folk 

ikke er der, og ikke anerkender den andens tilstedeværelse, fører det til 

vrede. Man bliver vred, hvis andre ikke anerkender ens tilstedeværelse. 

Det gælder den unge andengenerationsindvandrer til professoren, 

som er sur over at nogen ikke anerkender hans forskning. Det er 

den samme følelse. Det værste for én er, at man ikke opdages som 

tilstedeværende i verden. Det gælder lige fra gaden til skolen til de 

videregående uddannelser til forskerverdenen. Hvis man lader, som 

om der ikke fi ndes et folk et eller andet sted, som har sine egne 

forståelser af sig selv, avler det vrede.”

Hvad skal skolen og uddannelsessystemet stille op med de vrede 
unge?

”Man er nødt til at forstå og anerkende deres vrede. Pædagoger 

og lærere kan også blive forbandet vrede, for eksempel over at 

eleverne ikke udnytter de potentialer og chancer, de har. Så er det 

vilje mod vilje, vrede mod vrede. Men selv om man er vred over, 

at den anden opfører sig tåbeligt, må man anerkende den andens 

tilstedeværelse.”

Men hvad skal læreren gøre, hvis teenageeleven viser en truende 
vrede i klasseværelset?

”Læreren må vise, at han eller hun er lige så vred, som vedkom-

mende er. Man må konfl ikte og forsøge at markere, at opførslen er 

uacceptabel i skolens rum. Det må være vrede mod vrede frem for 

den ’mødrende’ tilgang, hvor læreren siger ’jeg kan sandelig godt 

forstå, at du er vred. Hvis jeg havde været dig, ville jeg sandelig også 

have været vred’. Det er jo ligegyldigt. Man er jo ikke den anden. 

Man skal ikke sætte sig i den andens sted, for så har den anden jo 

ikke et sted at være. Det er den simple formulering. Jeg ved godt, at 

hele fi losofi historien siger, at man skal sætte sig i den andens sted, 

men den er grundlæggende forkert lige præcis på dette punkt. Du 

vil aldrig nogensinde kunne sætte dig i den andens sted og forstå, 

hvordan den anden har det. Du vil ikke kunne forstå, hvordan det 

føles at være et slået menneske. Forståelsen har sine afsindigt hårde 

grænser. Hele opbygningen omkring empati, som store dele af vores 

pædagogik og omsorgsarbejde bygger på, er stort set forkert. Vi har 

nået grænsen for empati.” 

Hvordan vil vreden fremover påvirke pædagogikken?

”Jeg ser ikke nogen udsigt til, at vreden ikke stiger fremover. Det at 

den faktisk er en stadig stigende bevægelse betyder, at vreden overgår 

til raseri. Vi vil se fl ere og fl ere maniacs. I dag er jeg glad, hvis folk 

bare er vrede. Jeg er enormt bange for det øjeblik, hvor folk skrider 

ud og bliver maniacs og går besærk. I massepsykologien, som jeg 

mener, man bør rehabilitere, hedder det, at de går amok. Man har 

hidtil troet, at man bare skulle slå lederne af bevægelsen ihjel for at 

stoppe, at massen går amok, fordi man tror, at folk følger nogen. Men 

folk følger ikke nogen. Det er bare den samme rytme, som sætter sig 

igennem hos alle, og så stiger den. I det øjeblik den anden går amok, 

er vedkommende uden for pædagogisk rækkevidde.

Har du et bud på, hvad den enkelte pædagog, lærer eller menneske 
kan gøre for at undgå, at vreden slår over i raseri?

”Som praktisk pædagog er det ikke lidt at forholde sig til, men man 

må respektere at der i vreden er et element af besindelse. Den må 

man appellere til for at undgå at vreden slår over i raseriet. Vi må 

respektere, at det er vrede mod vrede. Vi skal ikke forsøge at forstå 

hinandens vrede. Vi skal forsøge at appellere til den besindighed, der 

ligger i vreden. En dygtig pædagog ved som regel, hvad det er, der 

gør eleven vred. Så konfronter eleven med det, og refererer til det 

regelsystem, der skal overholdes. Køen er et godt eksempel på, at vi 

alle har vreden i os. Hvem af os er ikke ved at gå op i spåner, når vi 

står i køen. Min opfordring vil være at være beredt.”

Af Camilla Mehlsen cme@dpu.dk

PERSONLIG HJEMMESIDE       WWW.DPU.DK/OM/REKTOR

LARS-HENRIK SCHMIDT

Professor i fi losofi  og rektor ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet. Bogen ’Om Vreden’ 

udkommer på Danmarks Pædagogiske Uni-

versitets Forlag 19. juni 2006.

”De, der er rigtig vrede, er dem, der føler, at deres vær-
dighed er krænket på en bestemt måde. Det er dem, der 
mener, at urørlige zoner er blevet krænket.”
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* Da fredag kom, og Mullah Nasrudin skulle holde sin fredagsbøn 

i moskéen, var han ikke forberedt og spurgte derfor menigheden: 

”Hvem ved, hvad jeg vil prædike om?” Naturligvis var der ingen, der 

vidste det, og Mullah Nasrudin sagde: ”Jeg vil ikke give en prædiken 

til sådan en dum forsamling.” Næste søndag var Mullah Nasrudin 

stadig ikke forberedt, og igen spurgte han menigheden: ”Hvem 

ved, hvad jeg vil prædike om?” Denne gang rakte hele menigheden 

hånden i vejret, hvortil Mullah Nasrudin sagde: ”Storartet, så behøver 

jeg ikke prædike i dag.”

 Mullah Nasrudin repræsenterer alt, hvad en mullah ikke bør være. 

Han er en doven, tyvagtig og nærig – og så er han en umådelig 

populær karakter i afghanske vittigheder. Det var han i hvert fald i 

slutningen af 1960’erne, da Don Nilsen underviste ved universitetet i 

Kabul. I dag er Don Nilsen professor ved Arizona State University med 

speciale i humor. Han ved ikke, om Mullah Nasrudin-vittighederne 

stadig er sjove i Afghanistan, men han har fulgt debatten om Jyl-

lands-Postens Muhammedtegninger og kan konstatere, at ikke alle 

besidder den humoristiske distance, som er en forudsætning for at 

kunne grine af Mullah Nasrudin eller Muhammed.

 ”Det er en kompliceret affære. En del af sagen handler om, at 

danskerne og tegnerne betragter karikaturerne ud fra et quid pro 

quo-perspektiv, hvilket vil sige, at hvad jeg gør ved dig, kan du 

PROFETEN OG
KAN KARIKATURTEGNINGER HANDLE OM ALT? HVORNÅR BRYDER MAN DEN ’HUMANE 

HUMORREGEL’? ASTERISK HAR TALT MED HUMORFORSKEREN DON NILSEN, SOM KOMMER 

TIL INTERNATIONAL HUMORKONFERENCE PÅ DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET.

James McCloskey, The Daily News Leader 2003

DOBBELTSYNETDOBBELTSYNETDOBBELTSYNET

HVOR GÅR GRÆNSEN?
Man kan gå længere i politisk satire end med religiøse karikaturer. 
Denne amerikanske satiretegning om ‘delvis troppetilbagetrækning’ er 
ifølge Don Nilsen grovere end Muhammed-tegningerne.
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gøre ved mig. Det er sådan, man retfærdiggør sagen. Hvis vi driller 

jer og jeres kultur, så kan I drille os og vores kultur. Men quid pro 

quo virker kun, hvis begge parter har den nødvendige psykologiske 

distance, og det har begge parter tydeligvis ikke i denne sag,” siger 

Don Nilsen.

SANDHED ELLER HUMOR

Don Nilsen har sammen med sin kone Alleen Nilsen udgivet fl ere 

oversigtsværker om humor, blandt andet Encyclopedia of 20th Cen-

tury American Humor, og må selv betragtes som et omvandrende 

humorleksikon. Han mener ikke, at Muhammed-tegningerne er værre 

end andre karikaturer. Faktisk mener han, at en del amerikanske 

bladtegneres karikaturer i forbindelse med Irak-krigen er langt værre. 

For eksempel en tegning med titlen ’Partial troop withdraw’, der viser 

en række kister – svøbt i det amerikanske fl ag – som er på vej til at 

blive fl øjet fra Irak tilbage til USA.

 ”Disse karikaturer er ikke mindre tamme end Muhammed-

tegningerne. Rent faktisk var der en kraftig reaktion fra en gruppe 

krigstilhængere, som mente, at vi ikke skulle vise karikaturerne. Deres 

reaktion var dog ikke så voldsom, fordi disse folk var lidt bedre 

uddannede, lidt mere verdsligt sindede og havde lidt mere dobbeltsyn. 

Humor er kun sjovt for folk med dobbeltsyn. Folk med enkeltsyn ser 

ikke karikaturerne som sjove, men som helligbrøde,” forklarer Don 

Nilsen og fortsætter:

 ”Muslimer siger, at de aldrig nedgør kristne religiøse symboler. 

De afbrænder ikke billeder af Jesus eller Johannes Døberen eller 

andre af vores religiøse symboler. Men en del af grunden er, at vores 

religiøse fi gurer også er deres. De kan sagtens udsætte kapitalismen 

eller USA for grove ting. Det er ikke, fordi de ikke er kritiske, de er 

blot ikke kritiske over for religiøse symboler, fordi religion er vigtigere 

for dem.”

Er det grunden til, at quid pro quo-argumentet ikke fungerer?

”Præcis, fordi der ikke kan være nogen distance. Dette er faktisk 

problemet med religion. Ofte har religion intet dobbeltsyn – der 

fi ndes kun enkeltsyn. Det er grunden til, at kristne, muslimer eller en 

hvilken som helst anden religiøs gruppering ikke kan acceptere, at 

deres religion gøres til mål for humor eller karikaturer. Mit personlige 

synspunkt er, at det er et tegn på, at denne form for fundamentalistisk 

religion ikke er moden nok, når den ikke kan acceptere kritik. Men

sådan ser de det ikke. For dem handler det om sandhed over for 

usandhed,” siger Don Nilsen.

DEN HUMANE HUMORREGEL

Står man som karikaturtegner og er i tvivl, om man kan tillade sig at 

lave en grov tegning, er der hjælp at hente hos humorforskningen. Her 

opererer man nemlig med det, man kalder den humane humorregel 

– et princip, som foreskriver, hvornår noget er ’god humor’ i den forstand, 

at målet for karikaturen eller vittigheden ikke bliver ydmyget.

DEN HUMANE HUMORREGEL, FORKLARER DON NILSEN, 

BESTÅR AF TRE PRINCIPPER: 

1) Du må aldrig gå efter offeret

2) Du må aldrig gå efter noget, en person 

 ikke kan ændre, for eksempel et handicap

3) Du må aldrig gå efter en persons svaghed, 

 kun vedkommendes styrke

”Man kan sige virkelig negative ting om en person, så længe man går 

efter en persons styrke. Hvis jeg siger: ”Du er den dummeste person 

på jorden” til en person, som virkelig er dum, så bryder jeg reglen. 

Men hvis jeg siger det til en person, som tydeligvis er intelligent, 

så går jeg efter personens styrke og styrker derved vedkommende 

yderligere,” forklarer Don Nilsen.

 Men gælder det samme princip for grupper? Bryder man den 

humane humorregel, hvis man gør grin med bestemte minoriteter, 

for eksempel etniske eller religiøse mindretal? Ifølge Don Nilsen er 

det i orden at gøre grin med en gruppe, hvis det gøres sympatisk og 

ikke for at nedgøre. Men det er kun en delvis sandhed. En vittighed 

fortalt af en fra gruppen er ikke den samme vittighed, hvis den bliver 

fortalt af en udenfor. 

 ”Lad os sige, at jeg er mormon, og at en ikke-mormon fortæller 

en vittighed om mormoner, så vil det få mig til at gå i forsvarsposition 

og blive endnu mere mormon. Men hvis en virkelig god mormon 

fortæller en vittighed om mormoner, så sker det modsatte, og gruppen 

kan udvide sig. Jeg vil tænke: ”Aha, det er sådan, vi bliver opfattet, 

måske kan vi modnes lidt, måske kan vi blive lidt mere vidende, få 

lidt mere dobbeltsyn.” Den samme vittighed fortalt inden for og uden 

for gruppen er altså ikke den samme vittighed,” siger Don Nilsen.

”Man kan sige virkelig negative ting om en person, så 
længe man går efter en persons styrke.”
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 Don Nilsen mener heller ikke, at der fi ndes emner, der ikke kan 

laves vittigheder om. Holocaust-vittigheder er ingen undtagelse, så 

længe de blot bliver fortalt med medfølelse for ofrene og af ofrene selv.

”Hvis du er et holocaust offer på vej mod krematoriet, og du i den 

situation kan bruge humor, så siger du i virkeligheden ”Jeg har ikke 

meget magt, men den smule magt, jeg har, er et resultat af min 

intelligens og mit vid.” Et kort øjeblik kan du vende situationen, du 

kan grine, selvom du ikke har det godt.”

DET HANDLER OM AT BLIVE EN FREMMED

Historisk udspringer karikaturen fra narren, som man kender ham fra 

Shakespeares komedier og fra den Elizabethanske periode i England. 

Narren, forklarer Don Nilsen, var en latterlig person, som regel meget 

lille af vækst, ofte pukkelrygget og iklædt et broget kostume med 

bjælder. Han manglede al den magt, kongen havde, og netop derfor 

udgjorde han ikke nogen trussel, når han gjorde nar af kongen. I 

sagen om Muhammed-tegningerne stiller situationen sig imidlertid 

anderledes. Her gjorde en magtfuld avis sig morsom på en mindre 

magtfuld, religiøs gruppes bekostning. Kan det bruges som forklaring 

på de kraftige reaktioner, tegningerne har afstedkommet?

 ”Det kan godt være, at tegnerne var for magtfulde. Jeg ser dog 

hovedproblemet i manglen på dobbeltsyn. Jeg mener, at formålet 

med uddannelse er at lære folk at have mere end ét perspektiv, at 

lære folk at være mindre xenofobe, blive mindre bekymrede over 

de fremmede, hvem de end måtte være. Og at blive fremmed så 

mange gange selv, at du til sidst forstår fremmedheden.”

Hvad har Muhammed-tegnerne lært os om fremmedhed?

“Vi havde engang en stand-up komiker, som hed Lenny Bruce, og 
han fornærmede folk. Idéen med hans stand-up komedie var, at vi 
ikke ved, at vi har overtrådt grænsen, før vi har overtrådt den. Det 
tror jeg, at karikaturtegnerne har lært.”
 ”Jeg mener, at vi nogle gange må krydse grænsen, og det er meget 
ulykkeligt, at reaktionerne blev så voldsomme. Men vi må stadig gå tæt 
på grænsen, vi må stadig lave tegninger med bid. Måske skal vi trække 
grænsen lidt tættere på os selv. Problemet lige nu er, at folk ikke har 
distance, og årsagerne er religiøse, men det er ikke de egentlige årsager. 
De egentlige årsager handler om økonomi, fattigdom, arbejde og håb. 
Så længe de problemer ikke bliver løst, vil folk ikke have dobbeltsyn 
og kan ikke sætte pris på den anden,” siger Don Nilsen.

Af Anders Lindskov

anli@dpu.dk

HUMOR

”Vi ved ikke, at vi har overtrådt grænsen, før vi har overtrådt 
den. Det tror jeg, at karikaturtegnerne har lært.”

DON L. F. NILSEN

Professor i engelsk lingvistik ved Arizona State 

University. Don Nilsen er en af grundlæggerne 

af International Society for Humor Studies, 

ISHS, som står for at afholde en årlig humor-

konference, der i år afholdes på Danmarks 

Pædagogiske Universitet. Forfatter til bl.a. 

Humor in Twentieth-Century British Literature: 

A Reference Guide (2000) og Encyclopedia of 

20th Century American Humor (2000).

LÆS MERE PÅ www.dpu.dk/humor

HUMOR. ALVORLIGT TALT

Hvilken sammenhæng er der mellem latter og hjertekar-systemet? 
Hvilken rolle spiller humor i forhold til national identitet? Og kan 
humor mindske frygt og fremme læring?

Den 3. – 6. juli samles verdens førende humorforskere på 
Danmarks Pædagogiske Universitet til The International Society 
for Humor Studies’ årlige konference.

Der vil blive afholdt workshops om en række brede emner som 
tegneserieforskning, humor på internettet og tværkulturel humor. 
På de sideløbende paper-sessions vil der være mulighed for 
at stifte bekendtskab med en række mere specialiserede og 
eksotiske emner som for eksempel forholdet mellem humor 
og ægteskabelig tilfredshed eller McDonaldisering af Japanske 
humorfestivaler.

Har man læst Umberto Ecos roman Rosens navn og undret sig 
over, hvad Aristoteles tabte værk Om Humoren kunne tænkes at 
indeholde, vil man også kunne høre et kvalifi ceret bud på det.



MANGFOLDIGHED 
STILLER NYE 

KRAV TIL LÆRERE

I KLASSELOKALER VERDEN OVER VOKSER MANGFOLDIGHEDEN BLANDT ELEVERNE. HVORDAN KAN LÆRERE 

IMØDEKOMME KRAVENE FRA DEN ENKELTE ELEV OG GRUPPEN SOM HELHED? PROFESSOR DIANNE L. 

FERGUSON GIVER I KOMMENTAREN EN RÆKKE BUD PÅ UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING.

* I KLASSELOKALERNE verden over vokser mangfoldigheden blandt 

eleverne. Nye indvandrere, der prøver at lære nye sprog. Elever 

med forskellige indlæringsvanskeligheder. Elever med forskellige 

kulturelle og socioøkonomiske livserfaringer. Alle er de blevet en del 

af et ganske almindeligt klasselokale, og de udfordrer lærerne. For 

hvordan underviser man klassen som helhed, når den i stigende grad 

består af mangfoldighed?

I dag må lærere være forberedt på at undervise på varierende måder 

til en forskelligartet gruppe elever for at være sikre på, at de lærer det, 

der står i læseplanen. Men dette kan især være en udfordring, når 

lærerne stoler på, at hvis de underviser ’gruppen’, så vil både de, der 

kan mest, og de, der er ved at falde bagud, kunne klare sig – uden 

rigtig at vide, hvordan de kan sikre sig at dette rent faktisk sker.

Der fi ndes forskellige pædagogiske strategier til at imødekomme de 

nye krav til undervisningen. Nogle blev foreslået allerede i 1880’erne. 

Andre er kommet til langt senere. Groft sagt kan disse strategier 

placeres i tre grupper, der har følgende mål:

1. At skabe læringsfællesskaber

2. At gøre læseplaner engagerende og meningsfulde

3. At gøre det at lære til en personlig sag for hver enkelt elev

Når de bliver brugt sammen, kan disse tre strategier hjælpe lærerne 

til at sikre, at både den læseplan, der bliver undervist efter, og den 

måde, der bliver undervist på, resulterer i effektiv læring for hver elev 

i en klasse, hvor læring, sprog og kulturelle forskelligheder vokser.

1. SAMARBEJDSLÆRING er nok den ældste af disse strategier og har 

været brugt og forsket i siden 1898. I samarbejdslæring er eleverne 

organiseret i små grupper, så de kan trække på hinandens forskellige 

behov og evner, for derigennem at støtte hinanden til at lære bedre 

og også gøre det lettere at opnå bredere sociale læringsmål. Lærerne 

bruger forskellige strategier til at fremhæve, at eleverne arbejder 

sammen og lærer af hinanden. For eksempel kan læreren gøre noget 

så enkelt som at standse undervisningen, så grupper på 4-5 elever 

kan få en tre minutters gennemgang til at diskutere, hvad de lige har 

lavet, og sammenligne deres forståelser. Det kan være med til at styrke 

forståelsen hos både de dygtige og de mindre dygtige lærende. Et 

stort antal eksperimenterende og samkørende studier har gennem 

tiden vist, at – sammenlignet med konkurrence eller individualistiske 

tilgange til undervisning – resulterer samarbejdslæring typisk i:

(a) større præstation og større produktivitet

(b) mere omsorgsfulde, støttende og forpligtende forhold blandt 

eleverne og

(c) bedre psykologisk velvære, social kompetence og selvværd.

’Samarbejdsundervisning’ henviser til, hvordan lærerne arbejder 

sammen om at implementere alle de ovenstående idéer hos meget 

forskellige grupper af elever. En lærer, som underviser alene, vil 

muligvis kun opnå succes med nogle af eleverne.

2. INTERESSEN HOS BØRN OG UNGE er sjældent målet, når nationale 

standarder skal formulere, hvad eleverne bør lære. En ting er at vide, 

at vi skal lære børn om brøker. Noget helt andet er at gøre det ved 

at bage og dele kager sammen. Der er mange forskellige strategier 

for design af læreplaner, der vækker nysgerrigheden hos eleverne 

og får dem til ivrigt at gå ind i læring, fordi det giver mening for dem. 

Problem-baserede og projekt-baserede læringsstrategier handler om 

at tilrettelægge, hvad der skal læres gennem udformning af problemer 

eller projekter, som eleverne kan løse gennem aktivt samarbejde. Et 

projekt kan være at lære at måle omkreds og areal ved at være med til 

at bygge en træterrasse til et udendørs klasseværelse. Et sådant projekt 

KOMMENTAR        MANGFOLDIGHED I KLASSEN22



gør det muligt at engagere børn – ikke kun i matematik, men også i 

al mulig anden slags læring om, hvordan man arbejder med værktøj, 

hvordan man arbejder sammen, hvordan man planlægger m.m.

En lignende strategi, ’integreret’ eller ’tværfaglig’ læseplandesign, 

forsøger at tage fat på en række indholdsmæssige kompetencer 

(eller standarder) gennem et undervisningsforløb eller projekt, der 

ofte kører over fl ere dage. For eksempel i et undervisningsforløb om 

sko kan elever i 7. og 8. klasse lære om historie og kulturelle skikke 

(for eksempel hvordan skotøj har ændret sig gennem tiden, den 

gamle kutyme med at indsnøre fødder i Kina, hvordan moderne sko 

med læst, sål og overlæder først blev udviklet), og om videnskab ved 

at udforske moderne materialer, der benyttes til skofremstilling, og 

de krav, der stilles til sko, der skal bruges til forskellige formål som 

for eksempel sport. Økonomi og international politik kan udforskes 

gennem en undersøgelse af, hvordan sko bliver fremstillet, og polemik 

omkring nogle fi rmaer, der bruger billig arbejdskraft i udviklingslande. 

Og meget, meget mere.

’Forståelse gennem design’ er en strategi. der går ud på at udforme 

læseplaner baglæns ved at tage udgangspunkt – ikke i hvad vi vil 

have, at eleverne ved, ikke engang i hvad de er i stand til at gøre, 

men i hvad vi vil have, at de forstår, fordi tegn på forståelse er en 

meget større udfordring end bevis på, at eleverne kender et rigtigt 

eller gyldigt svar. Denne tilgang kræver, at lærerne identifi cerer den 

overordnede forståelse og de væsentlige spørgsmål, som eleverne 

skal kunne opnå og besvare. Først når de har gjort det, kan de gå 

videre med at identifi cere, hvad det er for nogle kundskaber og 

evner, de forskellige elever kan opnå. Først når lærerne er afklaret 

med hensyn til forståelsen, kan planlægningen gå videre med at 

identifi cere spektret af acceptable beviser for, at en elev har opnået 

denne forståelse og derfra videre til udviklingen af en læringsplan 

eller undervisningstime.

3. DIFFERENTIERET UNDERVISNING bygger på det første tema om 

at gøre læseplaner spændende og meningsfulde for eleverne ved at 

tilbyde mere specifi kke strategier til at sikre, at alle elever engagerer 

sig i de samme brede læringsmål og forståelse, men på forskellige 

måder, der passer til de unikke evner og behov, de tager med sig til 

opgaven. Planlægning af differentiering indebærer, at man tænker på 

seks forskellige måder, hvorpå en hvilken som helst undervisningstime 

kan blive lavet om for bedre at kunne tilfredsstille en elevs behov.

Til forskellige elever kan lærerne differentiere indhold (hvad der 

specifi kt læres), processer (hvordan eleven lærer det) og produkter 

(hvad eleven producerer som bevis). Mens nogle elever for eksempel 

er ved at lære om kulturen i det gamle Grækenland, teologien, og 

hvordan myterne hænger sammen med begge dele, er andre elever 

måske kun i gang med at lære myterne, og hvordan man bygger 

en myte op. Endnu andre lærer kun hovedpunkterne i et par myter. 

På samme måde vil nogle elever kunne lave online rapporter, der 

integrerer information fra mange forskellige kilder, efter de har arbejdet 

i projektgrupper, mens andre udarbejder deres egne myter med alle 

komponenterne ved at brainstorme med en partner. Og endnu andre 

træner og hjælper andre til at huske vigtige komponenter af myterne 

som en del af en helt tredje slags arbejdsgruppe.

Men ud over at differentiere indhold, processer og produkter bør 

lærerne også prøve at differentiere med udgangspunkt i elevernes 

nuværende evner, deres interesser og deres læringsprofi l. Mange 

skoler har gode journaler, der kan informere lærerne om, hvad 

eleverne ved og kan. Nogle lærere har også fået mere erfaring med 

at vurdere en elevs læringsstil eller styrkemønstre i fl ere intelligenser, 

men de er mindre tilbøjelige til at være fuldt informeret om en elevs 

interesser og præferencer, medmindre de specifi kt spørger eleverne 

og deres familier. På trods af dette er det tydeligt, at når eleverne 

bliver undervist ved brug af strategier, der bygger på deres styrker 

og læringspræferencer så vel som strategier, der passer til deres 

nuværende evner, lærer de hurtigere og mere vellykket. Det viser 

såvel den traditionelle forskning som praksis-baserede undersøgelser 

af lærere, og forskere som eksempelvis Howard Gardner og Richard 

Sternberg støtter disse tilgange.

Den tid, hvor der blev undervist på én måde til en hel klasse, er hurtigt 

ved at forsvinde – hvis det da nogensinde overhovedet har været 

muligt. Hvis lærerne skal kunne klare udfordringen, at der er fl ere og 

fl ere forskellige elever i deres klasseværelser, er det altafgørende, at 

de stifter bekendtskab med og bruger nogle af de tilgange beskrevet 

her. At fortsætte med at undervise på samme måde, som mange 

af os selv blev undervist på, vil ikke længere være tilstrækkeligt for 

skoler og elever i dag og i fremtiden.

Oversættelse: Jill Archer
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Professor ved Teaching Research Institute, Western Oregon University 
& Center for the Study of Disability, Education & Culture, Univer-
sity of Missouri – St. Louis. Dianne L. Ferguson er i foråret 2006 
gæsteprofessor ved Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks 
Pædagogiske Universitet.
Diafe@dpu.dk

Vil du læse mere om undervisningsdifferentiering? Dianne 
L. Ferguson anbefaler:

• S. Willis & L. Mann: ‘Differentiating instruction: Finding manageable 
 ways to meet individual needs’, 2000. 
• Pasi Sahlberg & Asko Leppilampi: ’Samarbejde om læring: En 
 introduktion til cooperative learning’, 2004.
•  Undervisningsdifferentiering i folkeskolen. Danmarks Evaluerings-

institut, 2004

DIANNE L. FERGUSON

MAIL        DIAFE@DPU.DK
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Gennem mottoer, slogans og livsord fra danske skoler fortæller sprogprofessor Peder Skyum-Nielsen historien om 

dansk opdragelse, dannelse og undervisning. Det handler om de seneste 500 års værdier og skiftende pædagogiske 

modestrømninger.

SKOLENS VÆRDIER

* Hvad man i Ungdommen nemmer, man i Alderdommen ej 

glemmer. Disse bevingede ord er støbt i cement over hoveddøren 

til den nedlagte Godsted Skole sydøst for Maribo. Sammen med 

hundredvis af andre skolemottoer udgør de det materiale, som 

sprogprofessor Peder Skyum-Nielsen efter mere end 16 års arbejde 

har samlet og forklaret i sin nye bog ’Arveguldet – danskernes værdier’. 

Det er blevet til et værk om danskernes værdihistorie belyst gennem 

de livsord, som læreinstitutioner gennem 500 år har fundet væsentlige 

at fremhæve i den danske opdragelse, dannelse og undervisning. Som 

titlen fortæller, er der ikke mangel på historisk sammenhængskraft 

i de mange mottoer. ’Arveguldet’ er det åndelige gods, og det skal 

vi passe på, mener Peder Skyum-Nielsen, der nu har gjort sit for, at 

arveguldet hverken sælges eller pantsættes. 

De hundredvis af mottoer i bogen er ikke bare sat ind i en historisk 

sammenhæng, men også i en tematisk. Ved en grundig systemati-

sering har Peder Skyum-Nielsen fundet frem til syv hovedgrupper af 

værdier, der hver især udgør en lokalitet i det danske værdilandskab: 

’Byggegrunden’ er de konkrete, materielle værdier, ’Lysthuset’ er stedet 

for leg og samvær, i ’Værkstedet’ fi ndes fl id og handling, ’Hjerterum-

met’ er følelsernes og kærlighedens holdeplads, ’Tankegangen’ byder 

på fordybelse og kundskab, ’Sjælesalen’ er det immaterielle rum med 

plads til religiøsitet, mens værdier som åndsstyrke og harmoni er at 

fi nde i ’Åndernes hal’. 

BLIK FOR VÆSENTLIGHEDEN

Salig er den, over hvis Hoved Begejstringens Ørn har suset med 

DE DANSKE 
VISDOMSORD
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sine brede Vinger, lyder det på omslaget af 100 års-bogen fra 

Ordrup Gymnasium. Og Begejstringens Ørn har lagt sin vej forbi 

sprogprofessoren. Idéen til at kigge nærmere på skolemottoer fi k 

han under sit arbejde med det, der er blevet kaldt verdens sjoveste 

doktordisputats, afhandlingen ’Fyndord 1-2’ fra 1992. Her inddrog han 

fl ere former for effektiv sprogbrug som ordsprog, mottoer, slogans, 

one-liners og punch-lines.

 ”Jeg nåede frem til en erkendelse af, at når sproget var på maksimal 

ydelse, og teksterne var maksimalt interessante efter mine begreber, 

så var det, når de ud over den fyndige form også rummede noget 

væsentligt. Spørgsmålet var så, hvor det kunne undersøges henne. 

Her tænkte jeg, at det måtte være, når kloge og undertiden også 

lidt mindre kloge danskere har forsøgt at give det vigtigste, de ved, 

videre. Skoleledere, skolepolitikere og lærere, som gennem årene 

har udvalgt de ord, der skal stå på murene, hugget i sten eller malet 

på væggen. Skolen forbereder jo til livet, så her må vi være meget 

tæt på det væsentlige,” forklarer Peder Skyum-Nielsen, der i øvrigt 

fi k idéen til projektet, mens han var ansat som lektor i dansk på 

Danmarks Lærerhøjskole i starten af 1980’erne.

 Mere end 4.000 mennesker har hjulpet ham med at indsamle 

det meget omfattende materiale. Og det er først undervejs, at det har 

fundet sin form. Egentlig var udgangspunktet blot at samle skolens 

bevingede ord, men da de var samlet, indbød materialet til meget 

mere.

 ”Det har overrasket mig, hvor meget mottoerne og livsordene 

siger om vores kultur og præferencer. Derfor har det også været 

spændende – vel egentlig som en af de første – at kunne skrive 

dansk værdihistorie. Og vel at mærke at gøre det på baggrund af et 

pædagogisk stof med et opdragelsesmæssigt og udviklingsmæssigt 

sigte,” fortæller Peder Skyum-Nielsen.

FRA FÆDRELANDET TIL LEGEN

Den, der løfter blikket, ser ingen grænser. Sådan blev der i 1987 

skrevet på væggen i drengenes gymnastiksal på Matthæusgades 

Skole. Det løftede blik – overblikket, om man vil – er netop det, 

Peder Skyum-Nielsen forsøger at give i bogen. Med udgangspunkt 

i mottoerne redegøres der for 87 værdier, som ifølge forfatteren 

dækker langt størsteparten af de danske værdier. Selv om der er 

forskel på, hvilke værdier der gennem historien er blevet betonet, er 

der også en konstanthed. Beholdningen af værdier er den samme, 

mens prioriteringen af dem veksler afhængig af historien. Således 

var det efter krigen og nederlaget i 1864 de nationale værdier, 

der var i højsædet. Fædrelandskærligheden, modersmålet og det 

skandinaviske fællesskab blev fremhævet. Springer man raskt frem 

til omkring 1990’erne og velfærdssamfundets glade forbrugere, er 

disse værdier dysset ned til fordel for det sjove, legen og oplevelserne. 

”Skolen er din, Brug fantasien, Du ska´bestemme, hva´ der ska´i en!”, 

lyder eksempelvis et motto skrevet af en lærer fra Østervangsskolen 

i Roskilde i 1988. 

Den pædagogiske vægtning er altså meget forskellig afhængig af de 

historiske betingelser. Peder Skyum-Nielsen mener, at man meget 

vel kan se den nutidige debat om folkeskolens rolle i forlængelse 

heraf.

 ”Man kan roligt sige, at legen har fået, hvad den kunne trække. Det, 

jeg kalder Lysthuset, har været fremme i 1980’erne og 1990’erne, 

hvor samfundet har været rigt, og vi har haft overskud til det. Nu er vi 

i en situation, hvor det strammer til, og hvor vi faktisk skal konkurrere 

med resten af verden på kundskab og dygtighed. Det bringer os 

tilbage til det, jeg kalder Værkstedet,” forklarer han.

SKOLEN SKAL IKKE SÆLGE BILLETTER
Luk op for en god skole var opfordringen fra Helsinge Kommunes 
kampagne i 1980’erne. Referencen til den velkendte slikreklame 
”Luk op for noget godt – Luk op for HARIBO!” er svær at overse. 
Sammen med lignende skolemottoer fra samme periode er det et 
udtryk for en stigende sloganisering og markedsgørelse, som kom til 
skolerne fra sidst i 1970’erne. En tendens, som Peder Skyum-Nielsen 
er skeptisk over for.

 ”En række skoler glemmer, hvad det er, man holder skole for 

– nemlig for at forberede til livet. I stedet for går der billig reklame-

kampagne i den. Det er et fald i lødighed. Som når Byggeteknisk 

Højskole laver en annonce, hvor de skriver ”Vil du score?”. Skolen 

skal ikke bare sælge billetter. Den skal interessere sig for, hvad der 

foregår,” siger Peder Skyum-Nielsen og peger på et andet motto fra 

samme periode, som ifølge ham har langt større kvalitet, nemlig 

Hillerødsholmskolens ”Livsduelige børn”. Formuleringen indgår i 

skolens mærke, der forestiller et træ med hjerteformede blade og 

børn i forskellige aldre ved træets fod. Børnene strækker armene 

mod træets krone, og under træets rødder står de to ord. 

”En række skoler glemmer, hvad det er, man holder skole 
for – nemlig for at forberede til livet. I stedet for går der 
billig reklamekampagne i den.”
Peder Skyum-Nielsen
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 ”Her er symbolerne forenet, og man har virkelig fattet, hvad det 

går ud på,” siger Peder Skyum-Nielsen.  

 Mottoet fra Hillerødsholmskolen blev skabt efter en holdningsdebat. 

Og den vej kan skoler med fordel følge, mener Peder Skyum-Nielsen 

og drager en parallel til erhvervslivet.

 ”Skolerne kan lære af den ledelse, der på et forskningsbaseret 

grundlag udvikler sig i det private erhvervsliv, hvor man vælger værdier 

ud. Det hedder jo simpelthen værdibaseret ledelse. Og værdier og 

mottoer er netop uhyre tæt koblet til hinanden,” forklarer han og peger 

på, at mange ting kan spille ind, når man vælger sine værdier. Måske 

vil man profi lere sig i forhold til de omkringliggende skoler eller ryste 

sig fri af gamle mytedannelser. Det vigtigste er, at man er sig sine 

værdier bevidst, før man kaster sig over formuleringen af et motto. 

ET REDSKAB TIL LÆRERE

Du har et guldæble i din hånd. Pas på, det ikke triller fra dig! 

Sætningen er malet på en af gangene på Karise Kost- og Realskole. 

Billedet er stærkt og minder ikke bare elever, men også lærere om, 

hvor vigtig skolegangen er. For lærerne spiller en rolle i forhold til at 

forme hele mennesker, pointerer Peder Skyum-Nielsen. Netop her 

håber han, at samlingen af de 87 danske værdier vil kunne tjene 

som et nyttigt redskab. 

 ”Den enkelte lærer kan bruge listen som et billede på og en 

huskeliste over helheden i livet. Og det er ikke kun lystbetonet, og 

heller ikke kun fl id eller kærlighed eller tankens aspekter, og heller slet 

ikke kun naturen, miljøet og fædrelandet,” siger Peder Skyum-Nielsen, 

der ikke er i tvivl om, at en stor opgave hviler på lærernes skuldre.

”Men det er også en dejlig opgave, det at være med i livet og forme 

det, sørge for at være alsidig og velafbalanceret. Jeg siger ikke, hvad 

en bestemt lærer skal gøre. Tværtimod. Det er op til den enkelte, 

hvordan man vil bruge det, og nu ligger det der. Så kan man diskutere 

værdier på lærerværelset, sammen med andre skoler eller bare for 

sig selv i forhold til sin undervisning,” siger han. 

Peder Skyum-Nielsen mener ikke, det er utænkeligt, at nye værdier 

dukker op i fremtiden. Ligesom han også tror, der vil opstå nye 

kombinationer af værdier. En af de mest markante iagttagelser, han 

har gjort, er en åbning mod det religiøse i tilværelsen. 

 ”Tro har været en meget vigende værdi navnlig i det offentlige 

skolesystem i de seneste 20-30 år. Hvis forældre har ønsket at 

betone den værdi, har de sat deres børn i privatskoler. På det område, 

det åndelige niveau, tror jeg, der sker en hel del nu. Dels fordi der 

kollektivt set sker en åbning for det religiøse, og dels fordi vi er under 

pres udefra på en måde, vi ikke har været før. Her tænker jeg på 

de stærkt religiøse nydanskere, som er kommet til landet,” forklarer 

Peder Skyum-Nielsen, der mener, det kan være et skub i retning af 

en genopdagelse af vores kristne kulturgrundlag.

 ”Vi har fået opbygget et samfund, som er virkelig godt. Jeg tror, 

der kommer en kollektiv selvbesindelse ind i billedet, hvor vi gør op 

med os selv, hvad det er, vi bygger på. Og der er meget levedygtigt 

stof i de kristne tekster,” siger han.

Af Maj Juni 
asterisk@dpu.dk 

”Tro har været en meget vigende værdi navnlig i det of-
fentlige skolesystem i de seneste 20-30 år. Hvis forældre 
har ønsket at betone den værdi, har de sat deres børn 
i privatskoler.”
Peder Skyum-Nielsen
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og retorik, guldmedalje i nordiske sprog, ph.d., 
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kortformernes retorik’. Lektor i dansk sprog ved 

Danmarks Lærerhøjskole 1981-1997.
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LÆRENDE MØDER OG KONFERENCER I PRAKSIS
Steen Elsborg og Ib Ravn

Skab lærende møder og konferencer ved at plukke 

fra bogens 17 konkrete teknikker, som er baseret på 

resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ’Det 

lærende møde’, der blev gennemført af Learning Lab 

Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

PEOPLE’S PRESS

KAMPEN OM SKOLEN
Ole Pedersen

Forfatteren tager pulsen på skoledebatten op til det 

endelige forlig om folkeskolen i januar 2006. Endvidere 

perspektiveres den aktuelle debat ved at holde den 

op imod den forudgående skoledebat i de sidste 

tre årtier.

KVAN

FANTASTISKE FORBINDELSER
René Kristensen (red.)

Antologien består af en række artikler med relationer 

i undervisning og læring som fællesnævner. Artiklerne 

repræsenterer en stor forskellighed i deres tilgang 

til at forstå og udvikle relationer i undervisning og 

læringssamvær. 

DAFOLO 

LÆRING OG IT
Helle Mathiasen (red.)

Bogen undersøger teknologianvendelserne i sam-

menhæng med de videregående uddannelsers 

kompetencefordringer og tegner dermed et billede 

af teknologiens muligheder og begrænsninger i un-

dervisningen.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

SAMTALER MED JEAN PIAGET
Jean-Claude Bringuier

Bogen bygger på 14 interview med Piaget, som forfat-

teren foretog for fransk tv i slutningen af 1960’erne 

og midten af 1970’erne, hvor Piaget allerede var en 

etableret skikkelse inden for psykologien. Bogen giver 

et biografi sk indblik i personen Piaget og skitserer 

på samme tid en række af de mest centrale ideer i 

hans teorier.

FORLAGET KLIM

KIERKEGAARD 1834-1840
Preben Lilhav

En ny og overskuelig tilgang til Søren Kierkegaards liv 

og tænkning. Bogen er forsynet med baggrundsstof, 

illustrationer og grundigt register.

FORLAGET SICANA

PISA OG DE 16½-ÅRIGE UDDANNELSESSØGENDE
Thomas Young Andersen og Niels Egelund (red.)

PISA-undersøgelserne er blevet et vigtigt redskab 

i den uddannelsespolitiske debat. Som noget helt 

særligt gennemføres i Danmark en undersøgelse af 

16-årige i de tre store ungdomsuddannelsestyper samt 

i folkeskolen. Denne rapport giver en beskrivelse af de 

unge fra disse i alt fi re typer af uddannelser.

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG

SKOLENS BOG OM KØN OG LIGESTILLING
Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup

Skolens bog om køn og ligestilling er undervisnings-

materiale til danskundervisningen i 1. til 10. klasse 

og behandler køns-tematikker gennem danskfaglige 

discipliner. Der stilles spørgsmål og diskuteres, hvad 

køn også er eller kan være uden at defi nere og give 

svar.

INFORMATIONS FORLAG

SEMANTISKE POLARITETER OG POSITIONER
Marianne Grønbæk og David Campbell

Bogen er skrevet som en hjælp til at bevæge sig væk 

fra fastlåste situationer og vanskelige relationer på 

arbejdspladsen. Det beskrives, hvordan man kommer 

fra passivitet, fastlåshed og konfl ikt til initiativ, nye 

forståelser og relationer.

MG-UDVIKLINGS FORLAG

TOSPROGEDE BØRN I DET DANSKE SAMFUND
Martha Sif Karrebæk (red.)

Med sine baggrundsanalyser og fremdragelse af eksi-

sterende viden kan bogen være med til at imødegå en 

række af de fordomme, der eksisterer om tosprogede 

børn. Bogen rummer bidrag fra en række af landets 

førende forskere på området.

HANS REITZELS FORLAG

LÆSNING – TEORI OG PRAKSIS
Vibeke Boelt og Martin Jørgensen (red.)

En grund- og inspirationsbog, hvor teoretikere og 

praktikere skriver om forskellige vinkler på læsning 

og læseundervisning. Fokus ligger på fagligheden og 

den viden, som en læseunderviser må have for at 

kunne lære børn at læse.

KVAN

KOMPETENCEMÅL OG GYMNASIEREFORM
Bent Brandt Jensen og Per Fibæk Laursen

I august 2005 trådte gymnasiereformen i kraft. Under-

visningsministeriet satte efteruddannelse i gang med 

det sigte at få lærerne til at tænke i kompetencer. 

Denne rapport analyserer erfaringerne fra et af de nye 

efteruddannelsesprojekter, ‘Lærer lærer lærer didaktik 

på tværs af de gymnasiale uddannelser’.

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS FORLAG

EN BEDRE FOLKESKOLE
Torben Weinreich

Torben Weinreich kommer her med forslag til en ny lov 

om folkeskolen. Bogen er bygget op omkring 40 para-

graffer med efterfølgende uddybende kommentarer. 

Forfatteren tegner billedet af en ”undervisende skole”, 

hvor kvalitet står over kvantitet, og hvor fagligheden 

og pædagogikken er i højsædet.

HØST & SØN

SUNDHEDSPSYKOLOGI
Sven Ingmar Andersson

Hvad betyder livsstil for vores sundhed? Hvad er stress? 

Det er nogle af de spørgsmål, sundhedspsykologien 

beskæftiger sig med. Bogen tager blandt andet fat på 

modeller for sundhed og sundhedsadfærd, coping 

og livskvalitet.

AKADEMISK FORLAG

ALMEN DIDAKTIK
Bjarne Gorm Hansen & Annelise Tams (red.)

Antologien giver indsigt i vigtige didaktiske temaer og 

problemstillinger. Den overordnede idé er at belyse 

relationer mellem undervisning og læring. Artiklerne 

er skrevet af udviklere og forskere, der fremlægger 

nyere didaktisk viden. Bogen henvender sig til lærer- og 

meritstuderende ved seminarierne samt til CVU’ernes 

diplom- og efteruddannelser.

BILLESØ & BALTZER

FLOW OG FORDYBELSE
Frans Ørsted Andersen

Der fortælles om den ungarske teoretiker Mihaly 

Csikszentmihalyis udvikling af fl ow-teorien, og fl ow-

begrebet sættes i relation til hjernens funktion samt 

til beslægtede teorier inden for psykologien. Desuden 

behandles æstetiske læreprocesser, kreativitet og 

optimale læringsmiljøer. 

HANS REITZELS FORLAG
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