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TEMA: LÆRING I ET UFAGLÆRT ARBEJDSLIV 
Temaet fremstiller og analyserer nogle af de konkrete betingelser, ønsker og krav 
ufaglærte mødes med, både når det gælder livslang læring gennem deltagelse i for-
melle uddannelsesaktiviteter og i ikke-formelle læringsaktiviteter på arbejdspladsen. 
Derved rettes fokus på hvilke rammer, der sættes for læreprocesser i voksen- og er-
hvervsuddannelsessystemet.
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Redaktionel indledning
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”Skal vi ikke opfinde en rullende læringscafe?” Deltagelse og praksisnærhed som  
afsæt for innovative læreprocesser i arbejdslivet

Henrik Hersom: 
Transfer – veje til sammenkobling af uddannelse og arbejde?

Axel Neubert: 
Voksen- og efteruddannelse i en krisetid – økonomi, rammer og udfordringer 
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ULRIK VIBÆK:  
MED LOV SKAL UDDANNELSE BYGGES  - EN FORTÆLLING OM ÆNDREDE LÆRINGSDISKURSER 
INDEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN 
Artiklen demonstrerer, hvordan pædagoguddannelsens lovmæssige grundlag skaber en 
læringsdiskurs, der er gået fra at være relationel og socialt dannende i sit udtryk til at blive 
instrumentelt orienteret. Den abstrakte viden der hviler i pædagogikken bringes i fare, 
eftersom de teorier der undervises i skal være relevante for arbejdsmarkedet.

SIMON LAUMANN JØRGENSEN:  
MEDBORGERSKABSDANNELSE I SKOLEN. AXEL HONNETHS DEMOKRATITEORI SOM 
UNDERVISNINGSSTRATEGI 
Hvordan kan medborgerskabsteori oversættes, så det bliver vedkommende for lærere og 
elever? Der findes mange illustrationer på medborgerskabsundervisningspraksis fra ind- og 
udland, men det er ofte uklart hvilken betydning teorier har spillet for de forskellige aktiviteter. 
Undervisningsmaterialet for medborgerskab i læreruddannelsen rummer den almindelige 
udfordring, at komplekse teorier og faktuel viden skal kunne konkretiseres og forbindes til 
praksis.

CLAUS DREJER:  
SUBJEKTIVERING AF ELEVEN I DEN DANSKE FOLKESKOLE, 1970-2010 
Med få undtagelser er det sjældent der diskuteres hvordan eleven subjektiveres i folkeskolen. I 
første omgang kan man spørge: Hvad menes med subjektivering, og hvorfor overhovedet 
analysere hvordan eleven subjektiveres i folkeskolen i 1970erne og efter årtusindeskiftet? 
Subjektivering er en form for magt, hvor eleven tildeles en bestemt identitet, hvad enten 
eleven vil det eller ej.
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LÆRING I ET UFAGLÆRT ARBEJDSLIV

Dette nummer af DpT sætter fokus 
på kortuddannedes og ufaglærtes 
adgang til og deltagelse i det for-
melle uddannelsessystem og læring 
på arbejdspladsen. Uddannelsessy-
stemet for kortuddannede omfatter 
arbejdsmarkedsuddannelser, almen 
voksenuddannelse samt forberedende 
voksenuddannelse, og de omtales sæd-
vanligvis under et som ’voksen- og 
efteruddannelserne’ (VEU). DpTs tema 
præsenterer bidrag, der fremstiller og 
analyserer nogle af de konkrete betin-
gelser, ønsker og krav denne målgrup-
pe mødes med, både når det gælder 
livslang læring gennem deltagelse i 
formelle uddannelsesaktiviteter i vok-
sen- og efteruddannelsessystemet og i 
ikke-formelle læringsaktiviteter på ar-
bejdspladsen. Derved rettes fokus mod 
hvilke rammer der sættes for lærepro-
cesser i voksen- og erhvervsuddannel-
sessystemet. 

LIVSLANG LÆRING SOM  
VELFÆRDSPOLITISK REDSKAB

Der er i de vestlige lande en udbredt 
konsensus om, at livslang læring for-
stået som fortsat opkvalificering er en 
afgørende forudsætning for omstil-
lingen fra industrisamfund til videns-
samfund (Biesta 2006, Field 2006). 
På samme måde anses uddannelse 
som redskaber, der kan sikre såvel 
social integration som individuel og 

samfundsmæssig velfærd og velstand. 
Også inden for voksen- og erhvervsud-
dannelsesområdet har der i mange år 
været opmærksomhed på vigtigheden 
af opkvalificeringen af den danske ar-
bejdsstyrke (se fx om Regeringsgrund-
laget 2011 som omtales i Neuberts 
artikel i dette nummer), hvilket har re-
sulteret i at videre- og efteruddannelse 
ligeledes har en central plads i over-
enskomsterne (Due et al 2004). 

Politikkerne eller diskurserne om 
voksenuddannelse har historisk været 
og er fortsat præget af forskellige ratio-
naler. Der gælder eksempelvis et stærkt 
økonomisk rationale, hvor voksenud-
dannelsens formål primært ses som at 
producere kvalificeret arbejdskraft, der 
matcher arbejdsmarkedets efterspørg-
sel.  Men der kan også identificeres et 
mere humanistisk/demokratisk orienteret 
rationale, hvor voksenuddannelsens 
formål udvides til også at skabe betin-
gelser for udvikling af kompetente og 
myndige borgere med de nødvendige 
forudsætninger for at deltage i de de-
mokratiske processer i bredere sam-
fundsmæssig forstand (Heidemann 
2003). En sådan opdeling eksisterer 
naturligvis ikke rent; begge rationaler 
findes i politikker på området, men der 
har i forskellige perioder været forskel-
lige vægtninger, hvilket blandt andet 
har været influeret af, at forskellige 
politiske aktører (Unesco, OECD, EU og 
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Nordisk Ministerråd) med forskellige 
foki har været med til at præge den 
internationale dagsorden. Tendensen 
siden midten af 1990’erne har været, 
at det økonomiske rationale bliver 
stadigt mere dominerende, og at den 
stadig næsten udelukkende  offentligt 
finansierede voksenuddannelses ho-
vedformål er at udvikle deltagernes ar-
bejdsmarkedsrettede kompetencer.    

I svensk forskning peges der på, at 
den historiske udvikling i politikken 
om voksen- og efteruddannelserne 
er kendetegnet ved, at der er sket et 
skift i målgruppen. Tidligere var det 
i hvert fald i Sverige voksne med sær-
ligt potentiale, som ikke havde fået en 
erhvervskompetencegivende uddan-
nelse i deres ungdom, der skulle sikres 
adgang til uddannelse senere i livet. 
I dag bliver alle opfattet som uddan-
nelsesegnede subjekter (Fejes 2006). En 
sådan ansvarsforskydning i politikken 
kendes i Danmark og Europa inden for 
såvel social- som uddannelsespolitik-
ken, hvor livslang læring er gået fra 
at være den enkeltes ret, hvor det var 
statens pligt at sikre relevante uddan-
nelsestilbud, til at den enkelte i dag 
har pligt til at engagere sig i livslang 
læring (Biesta 2006, Elle 2008). De, der 
ikke deltager, bliver italesat som en 
dobbelt risikogruppe: Dels risikerer de 
eksklusion fra arbejdsmarkedet, dels 
bliver de en belastning for udviklingen 
af en konkurrencedygtig samfundsøko-
nomi og hermed en trussel mod den 
herskende opfattelse af samfundsmæs-
sige velfærd og velstand (Brine 2006). 
Forskningen peger således på, at der er 
sket en individualisering af ansvaret 
for livslang læring, hvor alle forpligtes 
på at positionere sig som uddannelses-
egnede subjekter og aktivt engagere sig 
i formel videre- og efteruddannelse for 

at vedligeholde sine arbejdsmarkeds-
rettede kvalifikationer. 

KORTUDDANNEDE OG  
UFAGLÆRTE I VIDENSAMFUNDET:  
HVAD ER PROBLEMET?

Den samfundsmæssige udvikling mod 
videnssamfundet som rummer et løfte 
om øget produktivitet og forbedrede 
levestandarter, indeholder samtidig en 
risiko for en delvis blind reproduktion 
af kendte strategier og en marginali-
sering af dem, der ikke er i stand til at  
håndtere de nye vilkår. Herved udvi-
des den socioøkonomiske kløft mellem 
dem, der tager del i, og dem der står 
uden for videnssamfundet (Bélanger 
og Tuijnman 1997). 

En af de mest udsatte grupper i vi-
denssamfundet er ufaglærte og kortud-
dannede. De har de færreste formelle 
kompetencer og dermed sværest ved at 
imødekomme videnssamfundets efter-
spørgsel på arbejdskraft samtidig med, 
at især de kortuddannede forventeligt 
vil skulle omstille sig mange gange i 
løbet af et aktivt arbejdsliv. Der er en 
udbredt konsensus om, at disse grup-
per kan øge deres kompetencer og sikre 
deres employability gennem deltagelse 
i voksen- og efteruddannelse (Boeren 
et al 2010). Men opgørelser over for-
delingen af videre- og efteruddan-
nelse viser, at de mest udsatte grupper 
deltager mindst i formel videre- og 
efteruddannelse (Boeren et al 2010, 
Trepartsudvalget 2006). Opgørelserne 
over brugen af VEU afslører ikke over-
raskende en ’Matthæuseffekt’, hvor de, 
der i forvejen har mest uddannelse, 
har størst sandsynlighed for at deltage 
i VEU. Hertil kommer, at de kortuddan-
nede har færre muligheder for læring 
i arbejdet, umiddelbart synes mindre 
motiverede for kompetenceudvikling, 
ligesom evalueringer viser, at de kort-
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uddannede også oplever et mindre 
udbytte af efteruddannelsestilbuddene. 
Endelig er virksomheder og arbejds-
pladser tilbøjelige til primært at inve-
stere i videre- og efteruddannelse af 
deres veluddannede kernearbejdskraft, 
hvorfor nogle kortuddannede vareta-
ger jobfunktioner, som arbejdsgiverne 
ofte ikke ønsker at investere efterud-
dannelsespenge i.  

Forskningen om læring i arbejdsli-
vet viser, hvordan arbejdets indhold 
og organisering, de sociale og politiske 
fællesskaber på arbejdspladserne og 
medarbejdernes læringsforløb spil-
ler en afgørende rolle for den læring, 
der finder sted på arbejdspladsen (Jør-
gensen og Warring 2004, Andersen 
og Jørgensen 2002). Det har udfordret 
forestillingen om, at kvalificerings- 
og læreprocesser bedst eller alene 
forekommer i formelle uddannelses-
sammenhænge. Med fokus på arbejds-
pladsen som læringsrum åbnes der 
ikke blot for nye afdækninger af, hvad 
der kendetegner læring i arbejdet; der 
åbnes også op for, at der kan arbejdes 
langt mere bevidst med udvikling af 
arbejdspladsen som et læringsmiljø, 
der tilgodeser medarbejdernes forskel-
lige læringsbehov.  Hertil kommer, at 
virksomhedernes læringskultur spil-
ler en afgørende rolle medarbejdernes 
muligheder for at opnå formel kvali-
ficering gennem formel uddannelse i 
relation til deres arbejde (Hefler 2010, 
Kock et al 2007, Pedersen et al 2009, 
Riddell et al 2009, Sørensen 2000).

Konsensus om, at livslang læring og 
voksenuddannelse er et centralt vel-
færdspolitisk redskab, rejser således en 
række problemstillinger, der ikke alene 
handler om adgang og deltagelse, men 
også hvilke indhold og form der etable-
res som rammer for såvel læreprocesser 
i videre- og efteruddannelsessystemet 

som på arbejdspladsen. Dette tema-
nummers artikler bidrager med nyere 
forskningen i området og giver nogle 
bud på, hvordan man kan forbedre 
deltagelses- og læringsbetingelserne for 
kortuddannede og ufaglærte grupper.

TEMANUMMERETS ARTIKLER 

I temanummeret anlægges et kritisk 
undersøgende blik på kortuddannede 
og ufaglærtes lærings- og udviklings-
betingelser. I nogle artikler rettes fokus 
mod det formelle uddannelsessystem, 
arbejdspladserne og samspillet mellem 
disse kontekster for læring og udvik-
ling. I andre artikler lægges vægten på 
at udforske erfaringer med mere eks-
perimentelt anlagte forsøg på at skabe 
nye læringsrum for denne målgruppe. 

Artiklerne tager fat i såvel teoreti-
ske tilgange til forståelse af de kortud-
dannedes orientering mod læring som 
mere metodisk rettede erfaringer fra 
forsknings- og udviklingsprojekter, som 
søger at designe læringsrum på tværs 
af vante institutionelle skel og tanke-
gange. Teoretisk anlægger artiklerne 
et markant arbejdslivsrettet blik på 
forståelsen af, hvad der motiverer de 
kortuddannede, og hvordan de oriente-
rer sig overfor læringsmuligheder med 
afsæt i arbejdslivserfaringer. Man kan 
sige, at artiklerne er fælles om at ud-
fordre traditionelle pædagogiske forstå-
elser af ´transfer’, (dvs. antagelsen om 
overførsel og anvendelse af viden fra 
en (uddannelsesmæssig) kontekst til 
nye sammenhænge), idet vægten i ste-
det lægges på en anderledes forståelse 
og indtænkning af erfaringsdannelsen 
i arbejdslivet ved tilrettelæggelser af 
uddannelsesmulighederne for mål-
gruppen. 

Et andet samlede afsæt for de for-
skellige artikler er orienteringen mod 
spørgsmålet om deltagernes indfly-
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delse på egne læringsbehov/krav. Det 
gælder eksempelvis indflydelse i rela-
tion til formgivning af uddannelses- og 
læringsvilkår for de ufaglærte og kort-
uddannede. Fra forskningen kender 
vi den positive sammenhæng mellem 
deltagelse og motivation, men, som det 
udfoldes nærmere nedenfor og i artik-
lerne, har en række reformer – såvel på 
arbejdspladsen som på voksenuddan-
nelsesområdet - påvirket både indhold 
og form i uddannelses- og læringsram-
merne.  

Skal man forstå betingelserne for 
kortuddannede og ufaglærtes delta-
gelse i formel voksen- og efteruddan-
nelse, er det centralt at have blik for 
de samfundsmæssige rammebetingel-
ser og herunder især de reformer på 
VEU-området som har indflydelse på 
målgruppens læringsbetingelser.  I den 
afsluttende oversigtsartikel Voksen- og 
efteruddannelserne i en krisetid retter 
Axel Neubert fokus mod, hvordan 
udviklingen af rammerne får betyd-
ning for de kortuddannedes chancer 
på uddannelses- og arbejdsmarkedet. 
Neubert sætter fokus på de historiske 
ændringer på VEU-området og gen-
nemgår de nyeste politiske tiltag for 
således at åbne vores opmærksomhed 
mod de konkrete konsekvenser for 
målgruppen. Artiklen tegner et bil-
lede af videre- og efteruddannelses-
område, der i stigende grad præges af 
markedsgørelse, hvor en økonomisk 
optimeringslogik synes at dominere 
på bekostning en fordelingspolitisk 
dagsorden, hvorved de for demokrati-
serings- og dannelsesidealer væsentlige 
almene færdigheder risikerer at svæk-
kes. 

Sissel Kondrup beskæftiger sig i 
den indledende artikel Det ufaglærte 
arbejde som ramme for udvikling af læ-
ringsidentitet med spørgsmålet om, 

hvordan man kan forstå og analysere 
det ufaglærte arbejdsliv som en særlig 
ramme for medarbejdernes udvikling 
af læringsidentitet. Dette gør Kondrup 
ved at undersøge relationen mellem 
konkrete arbejdslivserfaringer og ori-
enteringer mod uddannelse. Artiklens 
pointer bygger på en undersøgelse af, 
hvordan ufaglært arbejde giver særlige 
betingelser for, at medarbejderne kan 
leve op til fordringen om at positionere 
sig som uddannelsesegnede subjekter 
og engagere sig i formel erhvervsrettet 
videre- og efteruddannelse. 

I artiklen Skal vi ikke opfinde en 
læringscafe – om deltagelse og prak-
sisnærhed som afsæt for innovative 
læreprocesser i arbejdslivet belyser og 
diskuterer Janne Gleerup og Jacob 
Skjødt Nielsen erfaringer fra et udvik-
lingsprojekt, som er målrettet læring i 
arbejdslivet indenfor den danske æld-
repleje. Artiklen peger på vigtigheden 
af at eksperimentere med udvikling af 
nye inddragende og praksisnære ud-
viklings- og læringsdesign i relation til 
målgruppen af kortuddannede. Der re-
degøres for erfaringerne med et sådant 
eksperimenterende udviklingsprojekts 
styrker og svagheder, og projektdesig-
nets pædagogiske og udviklingsteo-
retiske antagelser diskuteres. Artiklen 
slutter med en drøftelse af, hvordan 
projektets empiriske erfaringer kan bi-
drage med nye pædagogiske indsigter 
i deltagelsesbaseret og praksisnært for-
ankret udviklingsarbejde og læring. 

Henrik Hersom skriver i artiklen 
Transfer-veje til sammenkobling af ud-
dannelse og arbejde? om, hvordan vi 
kan forstå samspillet mellem arbejdsli-
vets læringskontekster og efter- og vide-
reuddannelsesmulighederne. Artiklen 
tager afsæt i et konkret forsøgs- og 
udviklingsprojekt, som arbejder med 
’transfer’ som en mulig bro mellem ar-
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bejde og uddannelse. Hersom peger på, 
at den forskningsbaserede evaluering 
viser, at transfer rummer en række mu-
ligheder i relation til at imødekomme 
kortuddannede og ufaglærtes arbejds-
baserede lærings- og udviklingsbehov. 
I et kritisk undersøgende perspektiv pe-
ger Hersom imidlertid på nogle upåag-
tede implikationer af den dominerende 
forståelse og praktisering af trans-
ferbaseret læring. Transferbegrebets 
fokusering på overførsel af viden fra 
uddannelse til arbejdsliv problematise-
res; i stedet betones nødvendigheden af 
i højere grad at fokusere på, hvordan 
uddannelsen kan inddrage og basere 
sig på praksiserfaringer fra deltagernes 
konkrete arbejdsliv. 

DpTs tema præsenterer således del-
tagelsesbaseret og praksisnært udvik-
lingsarbejde ’fra neden’, fra 
medarbejdernes eller deltagernes per-
spektiv. Herved kan dels sådanne upå-
agtede elementer i arbejdsudførelsen 
synliggøres, som tendentielt forsvinder 
i mere styringsteknokratiske optikker, 
dels kan medarbejdere fælles forholde 
sig til arbejdets vanskeligheder og ud-
viklingsmuligheder. Sådanne nye for-
mer for inddragelse af medarbejdere 
garanterer ikke, som det vises, at mu-
lighederne for at anvende ny viden i 
arbejdet uden videre lader sig omsætte. 
Kritiske røster kunne måske også me-
ne, at de her præsenterede projekter og 
erfaringer kunne risikere at vende sig 
mod de deltagende medarbejdere som 
nye styringstiltag ’fra oven’, hvor no-
get, der ønskes, kan blive til noget, der 
afkræves. Det er ikke utænkeligt. Op-
gaven består også her i bestandigt at 
udforske på hvilken måder, uddannel-
se kan tilrettelægges for kortuddanne-
de grupper, således at læring også 
fremmer demokratiske aspekter, så del-
tagere kan agere proaktivt ift. udvik-

lingen på arbejdsmarkedet, gribe 
samfundets kompetenceudviklings-
dagsordener og omsætte dem til udvik-
ling af eget (arbejds)liv. <<

Birgitte Elle og gæsteredaktører 
Janne Gleerup & Sissel Kondrup
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Sissel Kondrup 

DET UFAGLÆRTE 
ARBEJDE SOM RAMME 
FOR UDVIKLING AF 
LÆRINGSIDENTITET
Denne artikel sætter fokus på, hvordan man kan forstå og 
analysere det ufaglærte arbejdsliv som en særlig ramme 
for medarbejdernes udvikling af læringsidentitet. Dette 
gøres ved at undersøge relationen mellem konkrete ar-
bejdslivserfaringer og orienteringer mod uddannelse. Ar-
tiklen bygger på en undersøgelse, der søger at forstå, 
hvordan ufaglært arbejde i små og mellemstore produkti-
onsvirksomheder giver særlige betingelser for, at medar-
bejderne kan leve op til fordringen om at positionere sig 
som uddannelsesegnede subjekter og engagere sig i for-
mel erhvervsrettet videre- og efteruddannelse med hen-
blik på at vedligeholde eller styrke deres beskæftigelses-
muligheder.  

#1 
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UUFAGLÆRTE OG KORTUDDANNE-
DES DELTAGELSE I ERHVERVSRETTET 
VOKSENUDDANNELSE

Analyser af og prognoser for udviklin-
gen på det danske arbejdsmarked viser, 
at der har været og fortsat vil være en 
faldende efterspørgsel på ufaglært ar-
bejdskraft, ligesom der i de kommende 
år vil opstå mangel på både faglært 
arbejdskraft og arbejdskraft med vide-
regående uddannelse, hvorfor der er 
behov for at øge uddannelsesniveauet i 
arbejdsstyrken (AE-rådet 2013). Opgø-
relser over fordelingen af erhvervsrettet 
videre- og efteruddannelse viser sam-
tidig, at denne er karakteriseret ved en 
Matthæuseffekt; de, der i forvejen har 
mest uddannelse, har størst sandsyn-
lighed for at deltage i erhvervsrettet 
videre- og efteruddannelse (AE-rådet 
2012, Desjardins et al 2006, Treparts-
udvalget 2006). 

Rekrutterings og deltagelsesforsk-
ningen er optaget af, hvem der delta-
ger i voksenuddannelsen, hvorfor og 
hvordan man kan øge deltagelsen i 
voksenuddannelse (Rubenson 2011). 
Den svenske forsker Helene Ahl (2004) 
har vist, at man historisk både inden 
for forskningen og i den politiske debat 
har defineret manglende deltagelse i 
voksenuddannelse som et motivations-
problem, at man har defineret moti-
vation som en individuel egenskab og 
anvendt et motivationsbegreb udviklet 
med henblik på at øge disciplinering 
og produktivitet eller modvirke sociale 
optøjer blandt utilfredse arbejdere (Ahl 
2004). Definitionen af motivation som 
en individuel egenskab indebærer, 
at motivationsproblemer skal løses 
med individuelle redskaber, og ved at 
forklare manglende deltagelse med 
manglende motivation placeres ansva-
ret hos enkeltindividerne. Individerne 
gøres på én gang til årsagen til og løs-

ningen på problemet omkring delta-
gelse i videre- og efteruddannelse, og 
dette fører til en stigmatisering af dem 
der ikke deltager - de umotiverede (Ahl 
2004). Antagelsen om at ikke-deltagel-
se kan forklares med manglende moti-
vation er dog udfordret fra flere sider. 
Dels kan de transnationale forskelle i 
deltagelsesgrader ikke forklares alene 
med henvisning til individuel motivati-
on (Desjardins & Rubenson 2009), dels 
er deltagelse i voksenuddannelse ikke 
nødvendigvis er resultatet af individu-
elle beslutninger, men tværtimod ofte 
andet-bestemt (Stalker 1993).

Som modposition til den individua-
listiske tilgang findes der inden for 
rekrutterings- og deltagelsesforsknin-
gen også en tradition, som trækker på 
sociokulturelle tilgange. Bidrag inden 
for denne tradition forklarer mang-
lende eller begrænset uddannelsesmo-
tivation med henvisning til særlige 
kulturer eller habituelle dispositioner. 
De viser, at mange ufaglærte og kort-
uddannede har en særlig lønarbejder-
livsform eller arbejderklassehabitus, 
som indebærer at de udviser passivitet 
i forhold til uddannelsessystemet eller 
direkte udvikler modkulturer (Palda-
nius 2002, Klindt og Sørensen 2010, se 
også Christensen et al 1997).  Ved at 
gøre kulturen eller habituelle disposi-
tioner til forklaring på særlige oriente-
ringer mod uddannelse, uden at have 
blik for hvordan disse er konstitueret 
af konkrete erfaringer fra deltagelse i 
specifikke praksisser, er der imidlertid 
en risiko for at naturalisere dem og 
overse hvordan de produceres og repro-
duceres. Anden forskning peger på, at 
uddannelsesorienteringer ændrer sig 
gennem den enkeltes livsløb (Antikai-
nen 2005, Hodkinson et al 2006) og at 
deltagelse i uddannelsesaktiviteter kan 
give anledning til at folk ændrer synet 
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på uddannelse (Jørgensen 2002). Dette 
understreger at orienteringerne mod 
uddannelse ikke er statiske eller på en 
gang givet, men må forstås som noget 
der fortsat produceres og reproduceres i 
konkrete livsforløb.

Selvom forskningen peger på en 
sammenhæng mellem arbejdsmarked-
stilknytning, deltagelse i erhvervsret-
tet videre- og efteruddannelse og folks 
orienteringer mod uddannelse, er der 
i den eksisterende rekrutterings- og 
deltagelsesforskning ikke i særlig høj 
grad eksplicit opmærksomhed på, 
hvordan arbejdets konkrete indhold og 
organisering er med til at understøtte 
produktionen og reproduktionen af 
uddannelsesmotivation eller oriente-
ringer mod erhvervsrettet videre- og 
efteruddannelse. Derfor har jeg i min 
ph.d.- afhandling, som denne artikel 
bygger på, sat fokus på, hvordan et 
ufaglært arbejdsliv giver anledning til 
konkrete erfaringer, og hvordan disse 
har betydning for medarbejdernes ori-
enteringer mod videre- og efteruddan-
nelse. Dette er gjort ud fra antagelsen 
om, at man for at forstå menneskers 
orienteringer mod uddannelse er nødt 
til at anlægge et perspektiv, der kan 
indfange, hvordan deres oplevede 
muligheder og behov for deltagelse i 
uddannelsesaktiviteter er indlejret i et 
specifikt historisk og socialt arbejdsliv. 
Og at det derfor er nødvendigt, at an-
vende begreber, som kan indfange ud-
dannelsesorienteringernes situerethed 
og hvordan arbejdslivserfaringerne er 
konstituerende for oplevelsen af egne 
deltagelsesmuligheder. Særligt den 
sidste pointe risikerer at forsvinde, når 
man søger at indfange folks orienterin-
ger mod uddannelse med et begreb om 
motivation. I stedet for motivation har 
jeg derfor valgt at benytte et begreb om 
læringsidentitet. Begrebet læringsiden-

titet rummer en dobbelthed. Dels har 
det fokus på den betydning subjektet 
tillægger deltagelse i læringsaktiviteter 
herunder uddannelse i sin konkrete 
livssituation. Dels har det fokus på 
deres oplevelse af egne deltagelsesmu-
ligheder og at begge dele er elementer 
i en fortsat identitetsproces, som netop 
er konstituerende for deres forståelse af 
sig selv og af omgivelserne. 

LÆRINGSIDENTITET

Ideen om gøre læringsidentitet til et 
centralt analytisk begreb er hentet 
fra den finske uddannelsesforsker Ari 
Antikainen (2005), der har undersøgt, 
hvordan uddannelse har ændret betyd-
ning i Finland i perioden efter anden 
verdenskrig. Han argumenterer for, at 
man må anlægge et livsløbsperspektiv, 
hvis man vil forstå folks syn på ud-
dannelse. Da dette gør det muligt at 
iagttage den livshistoriske konstruktion 
af læringsidentitet (learner identity)1. 
Læringsidentiteten udvikles ifølge Anti-
kainen i en livshistorisk proces gennem 
signifikante læringsoplevelser i rela-
tion til signifikante andre. Imidlertid 
har Antikainen ikke eksplicit fokus på 
informanternes konkrete arbejdslivser-
faringer, og hvordan disse er konstitu-
erende for den betydning, de tilskriver 
uddannelse. Derfor er det nødvendigt 
at udvide begrebet, så det skærper op-
mærksomheden mod de konkrete ar-
bejdserfaringer. For at skærpe denne 
opmærksomhed har jeg forsøgt at 
udfolde et begreb om læringsidentitet, 
der tager udgangspunkt i at identite-
ten dannes, vedligeholdes eller ændres 
i subjektets fortsatte deltagelse i kon-
krete praksisser, herunder arbejdet. Til 
dette har jeg været inspireret af to for-
skellige tilgange, som begge er eksplicit 
optaget af at forstå forholdet mellem 

Læringsidentitet
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identitet og arbejdet som konkret histo-
risk praksis. 

Jeg har primært været inspireret af 
en livshistorisk tilgang til forståelse 
af voksnes læreprocesser udviklet af 
Salling Olesen (1997, 2002) med ud-
gangspunkt i begreber fra kritisk teori 
(Frankfurterskolen). Denne tilgang 
understreger, at identitetsprocessen må 
forstås som en fortsat erfaringsproces, 
hvor både subjektets livshistoriske er-
faringer, de umiddelbare erfaringer og 
de objektiverede kollektive erfaringer 
(for eksempel sprog, begreber og teo-
rier) har betydning for hvordan sub-
jektets opfatter og fortolker sig selv, sin 
omverden og sine handlemuligheder. 
Perspektivet bygger på antagelsen om, 
at subjektiviteten etableres i en dialek-
tisk relation mellem subjektet og dets 
omgivelser, idet menneskets bevidsthed 
er henvist til at operere i mening, der 
internaliseres gennem specifikke erfa-
ringer med den sociale omverden. Ved 
at betone den livshistoriske udvikling 
af subjektivitet og bevidsthed under-
streges det, at disse ikke er vilkårlige, 
men situeret i specifikke livshistoriske 
erfaringer. Identitetsdannelsen sker så-
ledes altid i et dialektisk samspil mel-
lem det særlige subjekt og den konkrete 
sociale og historiske situation, denne 
befinder sig i. Med reference til Leit-
häusers begreb om hverdagsbevidsthed 
og Becker-Schmidts begreb om ambiva-
lens understreges det, at almengørelsen 
af lønarbejdet medfører en opsplitning 
af menneskers livssammenhænge og 
en henvisning til at leve i en modsæt-
ningsfyldt verden, som sætter sig spor 
i bevidstheden. Perspektivet bidrager 
hermed med en opmærksomhed på, 
at læringsidentitet må forstås som 
element i en specifik livshistorie, som 
udspiller sig i konkrete sociale og histo-
riske sammenhænge med særlige erfa-

ringsmuligheder. Samtidig bidrager det 
med en opmærksomhed på, at iden-
titetsdannelsen ikke nødvendigvis er 
harmonisk, men at samfundsmæssige 
modsætninger kan sætte sig igennem 
på det subjektive plan som ambiva-
lenser.

Den anden tilgang, jeg har været 
inspireret af, er Archers kritiske rea-
lisme og hendes begreber om person-
lig identitet og bekymringer2 (Archer 
2000).  Archer skriver med reference til 
Baskhar at mennesker altid er engage-
ret i en differentieret virkelighed med 
tre lag; det naturlige, det praktiske og 
det sociale, og engagementet giver an-
ledning til bekymringer, der knytter sig 
til disse lag. Engagementet i den na-
turlige virkelighed giver anledning til 
kropslige bekymringer. Da mennesker 
er bundet til deres krop, kan man ikke 
være indifferent i forhold til fysisk vel-
være (well-being). Engagementet i den 
praktiske virkelighed giver anledning 
til performative bekymringer, mens 
engagementet i den sociale virkelighed 
giver anledning til sociale bekymrin-
ger. Den mest centrale sociale bekym-
ring er selvværd: mennesker investerer 
sig selv, når de engagerer sig i aktivite-
ter, og kan derfor ikke være indifferente 
overfor hvordan engagementet bedøm-
mes. Da virkeligheden er differentieret, 
opstår der samtidige bekymringer på 
alle tre niveauer, som ikke nødvendig-
vis er i overensstemmelse. Da men-
neskelig eksistens, ifølge Archer, er 
karakteriseret ved handletvang, bliver 
(midlertidig) prioritering mellem de 
forskellige bekymringer nødvendig, og 
denne prioritering udgør den person-
lige identitet. 

Fælles for de to tilgange er, at iden-
titet ses som processuel og dialektisk. 
Identitet dannes og reproduceres gen-
nem fortsat engagement i specifikke 
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praksisser, som giver anledning til 
konkrete erfaringer og bekymringer. 
Læringsidentitet kan på denne bag-
grund forstås som subjektets oplevelse 
af, hvordan deltagelse i forskellige ty-
per af læringsaktiviteter kan biddrage 
til at imødekomme dets bekymringer. 
Den er formet af subjektets livshistori-
ske erfaringer, de umiddelbare erfarin-
ger, som giver anledning til specifikke 
bekymringer, samt de objektiverede 
kollektive erfaringer, subjektet har in-
ternaliseret, og som danner grundlag 
for fortolkningen af de umiddelbare 
bekymringer: 

LÆRINGSIDENTITET SOM  
ANALYTISK VÆRKTØJ

For at forstå konkrete læringsidenti-
teter må man anlægge et blik, som 
kan indfange subjektets livshistoriske 
erfaringer og fortolkning af dets umid-
delbare situation. Jeg har derfor ba-
seret undersøgelsen af det ufaglærte 
arbejde som betingelse for produktion 
og reproduktion af læringsidentitet på 
arbejdslivshistoriske interview med 
medarbejdere i ufaglærte jobs i små og 
mellemstore private produktionsvirk-

somheder. Disse er gennemført som 
narrative interview, hvor informanter-
ne har udfoldet fire forskellige fortæl-
linger: 1) Deres arbejdslivshistorie om 
hvilke jobs og arbejdsopgaver de har 
haft fra de entrerede arbejdsmarkedet 
til i dag. 2) Deres læringshistorie, om 
hvordan de har lært at udføre de for-
skellige arbejdsopgaver, hvilke formel-
le læringsaktiviteter de har deltaget i, 
og hvordan de har omsat disse i arbej-
det. 3) Fortællingen om udviklingen på 
den nuværende arbejdsplads, herunder 
udviklingen i arbejdets indhold og or-
ganisering, samt de krav denne stiller 

til medarbejderne og 4) Fortællingen 
om forventningerne til deres fremtidige 
arbejdsliv. Undersøgelsen er baseret på 
23 interview med medarbejdere fra 6 
forskellige arbejdspladser, men for at 
fastholde, hvordan læringsidentiteten 
er konstitueret af konkrete livshistori-
ske erfaringer, er tre fortællinger udfol-
det i omfattende arbejdslivshistoriske 
analyser.3 Fælles for de udvalgte fortæl-
linger er, at informanterne har udført 
ufaglært arbejde hele deres arbejdsliv, 
og at de alle var fyldt halvtreds, og der-

KOLLEKTIVE ERFARINGER:

SPROG, BEGREBER,

NORMER, TEORIER MV.

LIVSHISTORISKE

ERFARINGER

LÆRINGSIDENTITET
DEN KONKRETE SITUATION:

UMIDDELBARE ERFARINGER I FORM AF 

NATURLIGE, PRAKTISKE OG 

SOCIALE BEKYMRINGER

(Kondrup 2012)
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for falder under kategorien ældre med-
arbejdere, som er en af de grupper, der 
er underrepræsenterede i VEU-systemet 
(Trepartsudvalget 2006). 

Analysen af det ufaglærte arbejds-
liv som betingelse for etableringen af 
læringsidentitet er bygget op omkring 
følgende analysespørgsmål: Hvilke 
bekymringer giver det ufaglærte ar-
bejdsliv anledning til? Hvilke(n) be-
kymringer fremtræder som de(n) 
ultimative bekymring(er)? Hvordan 
oplever de deres muligheder for at imø-
dekomme/indfri disse bekymringer? 
Hvordan oplever de deltagelse i forskel-
lige læringsaktiviteter som middel til at 
imødekomme deres bekymringer? 

DET UFAGLÆRTE ARBEJDSLIV SOM 
RAMME FOR FORSKELLIGE ARBEJDS-
LIVS- OG LÆRINGSHISTORIER

De 23 interview viser, at informanter-
ne, der i dag alle arbejder i ufaglærte 
jobs i små og mellemstore produktions-
virksomheder, har haft meget forskel-
lige arbejds- og læringsforløb. Nogle 
har arbejdet i ufaglærte jobs hele deres 
arbejdsliv. Andre er uddannet og har 
arbejdet som faglærte, inden de på et 
tidspunkt i deres arbejdsliv er overgået 
til ufaglært arbejde. Skiftet fra faglært 
til ufaglært arbejde begrundes pri-
mært med, at arbejdet som selvstæn-
dig faglært ikke var foreneligt med et 
familieliv med små børn, eller at der 
ikke var faglært arbejde at få inden for 
deres branche. Nogle har været gen-
nem mange jobskifte andre gennem 
få, men alle informanterne har fore-
taget eller forsøgt at foretage branche-
skift mindst én gang i løbet af deres 
arbejdsliv. 

De har alle deltaget i formel vi-
dere- og efteruddannelse som led i 
deres arbejdsliv, primært for at opnå 
certifikater (fx Truck eller ISO). Anden 

formel videre- og efteruddannelse har 
typisk været gennemført i forbindelse 
med nedgang i produktionen, hvor 
man på virksomhederne har benyttet 
sig af muligheden for at sende med-
arbejderne på uddannelse i stedet for 
arbejdsdeling eller hjemsendelse. På 
en enkelt af arbejdspladserne får med-
arbejderne tilbud om at deltage i læn-
gerevarende uddannelsesforløb med 
henblik på jobudvikling. På en anden 
af arbejdspladserne har der under de 
forrige ejere været tilløb til at opkvali-
ficere de ufaglærte medarbejdere gen-
nem et operatørkursus, men dette blev 
aflyst da produktionen ikke var omfat-
tende nok til at et uddannelsesforløb 
kunne gennemføres på arbejdspladsen, 
og det ikke var muligt på daværende 
tidspunkt at indgå i samarbejde med 
andre virksomheder omkring gen-
nemførelse af uddannelsen. Siden 
ejerskiftet har ingen af de ufaglærte 
medarbejdere på virksomheden delta-
get i uddannelse. 

Informanterne giver udtryk for, at 
der er sammenhæng mellem mulig-
hederne for jobudvikling internt på 
arbejdspladsen og mulighederne for at 
deltage i både formelle og ikke-formel-
le læringsaktiviteter; jo større oplevede 
muligheder for udvikling i opgaver og 
jobindhold jo flere muligheder oplever 
de for deltagelse i læringsaktiviteter. 
Omfanget af disse muligheder varierer 
således arbejdspladserne imellem, men 
de opleves på størstedelen af virksom-
hederne som meget begrænsede. Det er 
en fælles fortælling, at mulighederne 
i høj grad er ’andet-bestemt’, at det er 
lovgivningskrav, formanden, smeden 
eller chefen der bestemmer, hvem der 
skal varetage hvilke opgaver, og hvem 
der får mulighed for at deltage i for-
melle og ikke-formelle læringsaktivi-
teter. 
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BEKYMRINGER I DET  
UFAGLÆRTE ARBEJDE

De tre udvalgte arbejdslivshistorier vi-
ser, at deltagelsen i et ufaglært arbejds-
liv giver anledning til en lang række 
forskellige og modsætningsfyldte be-
kymringer. Den mest udbredte krops-
lige bekymring er bekymringen om 
nedslidning i arbejdet. Denne kommer 
frem i fortællinger om de belastninger 
der er forbundet med hårdt manuelt 
arbejde og med skiftende arbejdstider 
i skifteholdsarbejde. Hvor belastnin-

gen forbundet med skifteholdsarbejdet 
alene beskrives som noget negativt, 
er der mere modsætningsfyldte fortæl-
linger om de belastninger, som er for-
bundet med hårdt fysisk arbejde. Nogle 
fortæller at de fysiske belastninger er 
noget man må forsøge at minimere 
og eventuelt på et tidspunkt undgå 
gennem job og evt. brancheskift for 
at kunne holde til at blive på arbejds-
markedet indtil man når pensionsal-
deren. På den anden side fortælles det, 
at hårdt arbejde og den udmattelse det 
medfører, også giver en særlig form for 
tilfredsstillelse. Omfanget af de fysiske 
belastninger som følge af hårdt eller 
ensidigt manuelt arbejde og skiftende 
arbejdstider varierer fra arbejdsplads til 
arbejdsplads, men det er en bekymring 
der kommer til udtryk i alle tre fortæl-

linger som noget man aktivt må for-
holde sig til som en del af arbejdslivet. 

Arbejdslivshistorierne indeholder en 
række bekymringer som retter sig mod 
den praktiske involvering i arbejdet. 
Dels en bekymring for kvaliteten af ar-
bejdet. Denne kommer til udtryk i en 
optagethed af det produkt arbejdet bid-
drager til, og at det skal være til nytte 
for (for)brugerne. Det er en generel 
fortælling, at det er centralt for arbej-
dets subjektive betydning, at man kan 
se resultatet af sit arbejde og at det er 

til gavn for andre. En anden generel 
bekymring er kvaliteten i arbejdet, der 
kommer til udtryk som en stærk ori-
entering mod at være dygtig til sit ar-
bejde. Denne bekymring kommer frem 
i fortællinger om, at det er vigtigt at 
være grundig, og at det er nødvendigt 
at kunne mere, end det der ligger i den 
formelle jobbeskrivelse. Bekymringen 
om kvalitet i arbejdet hænger tæt sam-
men med den tredje bekymring, som 
handler om muligheden for at kunne 
anvende sin viden og færdigheder i ar-
bejdet. Informanterne tillægger det en 
betydning i sig selv, at de har mulig-
hed for at kunne omsætte deres viden 
og færdigheder i arbejdet. Dette kom-
mer frem dels i fortællingerne om, at 
’jo mere man kan, jo sjovere er det at 
gå på arbejde’, men også i tabsfortæl-

““…engagementet i et ufaglært arbejdsliv giver 
anledning til en række konkrete kropslige, per-
formative og sociale bekymringer og specifikke
erfaringer af mulighederne for at imødekomme 
disse”
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linger om hvor frustrerende det er, når 
arbejdet udvikler sig på måder, som 
indsnævrer deres handlerum og frata-
ger dem problemløsningsopgaver. 

Arbejdslivshistorierne indeholder 
også en lang række sociale bekym-
ringer. Den første er anerkendelse 
fra overordnede. Denne er eksplicit 
i fortællinger om den stolthed det 
frembringer, når man får ros, og i fort-
ællingerne om hvor frustrerende det er 
ikke at få anerkendelse, når man yder 
en ekstra indsat eller møder ind på en 
fridag for at få en ordre færdig til tiden. 
En anden social bekymring handler 
om godt kollegaskab. Denne kommer 
frem i fortællinger om, at gode sociale 
relationer til kollegerne er vigtige for 
at trives på arbejdspladsen, og i for-
tællinger om belastninger forbundet 
med dårlige relationer til kollegerne og 
med arbejdsforhold, fysisk adskillelse, 
højt arbejdstempo og forskudte pauser, 
der begrænser eller udelukker social 
kontakt i arbejdstiden. En tredje social 
bekymring handler om at bevare be-
skæftigelsen. Den er eksplicit i historier 
om, at beskæftigelse tillægges en værdi 
i sig selv, som er kvalitativt anderledes 
end arbejdet i hjemmet. For eksempel 
i fortællinger om ikke at trives med at 
gå derhjemme i perioder med ledig-
hed. En fjerde bekymring er at bevare 
beskæftigelse for at oppebære sin ind-
komst. Den femte sociale bekymring 
er, at der er andet i livet end at arbejde. 
Dette kommer frem i fortællinger om, 
at det er belastende når arbejdet, fx 
grundet fysisk udmattelse eller skiften-
de arbejdstider, begrænser muligheder-
ne for at engagere sig i fritidsaktiviteter 
som sport, politisk arbejde, aftenskole-
undervisning mv. 

Fortællingerne illustrerer, at det 
ufaglærte arbejdsliv giver anledning 
til forskellige og til tider modsatrettede 

bekymringer. Derfor bliver det nødven-
digt at prioritere og gå på kompromis 
med visse bekymringer. Bevarelse af 
beskæftigelse er den ultimative bekym-
ring i alle historierne, men de giver 
også udtryk for, at det er nødvendigt at 
tilsidesætte andre bekymringer for at 
bevare beskæftigelsen, selvom dette in-
debærer personlige omkostninger. 

LÆRING SOM REDSKAB TIL AT  
IMØDEKOMME BEKYMRINGERNE  
I ARBEJDSLIVET

Det er tydeligt i fortællingerne, at til-
egnelsen af ny viden og færdigheder 
opleves som afgørende for at håndtere 
de bekymringer, der opstår i det ufag-
lærte arbejdsliv. For at imødekomme 
de kropslige bekymringer fortæller de, 
at det er nødvendigt at lære at beskytte 
kroppen og undgå unødig belastning. 
Dette opnås ved at udvikle rutiner, få 
fornemmelse for maskinerne og til-
passe sig deres tempo og ved at lære 
at fordele belastende opgaver. Dette, 
fortæller de, er noget man kan gøre i 
kraft af sin fornemmelse og erfaring 
– både konkrete arbejdserfaringer og 
bredere ’livserfaring’. Nogle gange er 
dette imidlertid ikke nok for at undgå 
nedslidning, og job- eller brancheskifte 
fremhæves som nødvendigt. Dette in-
debærer nødvendigheden af at lære at 
samarbejde med nye kolleger, indgå 
i nye virksomhedskulturer og påtage 
sig nye arbejdsopgaver. Læring er også 
afgørende for at håndtere de prakti-
ske bekymringer. Kvalitet i arbejdet 
indebærer at få viden om, hvordan de 
konkrete opgaver indgår i den samlede 
produktionsproces og om produktet. 
Her trækker medarbejderne ofte på 
deres viden som forbrugere/brugere 
af lignende produkter. De fortæller 
også, at det er nødvendigt at lære at 
løse opgaver, som ligger ud over den 
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formelle jobbeskrivelse for at holde 
produktionen kørende. Læring er også 
fortalt frem som et centralt redskab til 
at imødekomme de sociale bekymrin-
ger. De fortæller, at det er nødvendigt 
at lære at udføre nye opgaver for at be-
vare beskæftigelse, ligesom læring med 
henblik på erfaring og at blive dygtig 
er afgørende for at få anerkendelse i 
arbejdet. Det er en fælles fortælling, at 
det at få erfaring og have mulighed 
for at anvende sin viden og færdighe-
der i arbejdet, både i udførelsen af det 
konkrete job og i oplæring af mindre 
erfarne kolleger, er afgørende for at 
arbejdet opleves som meningsfuldt og 
tilfredsstillende.

Informanterne fortæller at den vi-
den og de færdigheder, de oplever som 
værdifulde i forhold til at imødekom-
me bekymringerne i deres arbejdsliv, 
er opnået gennem konkrete erfarin-
ger. Og at det primært er viden og 
færdigheder de har udviklet gennem 

ikke-formelle og uformelle læringsakti-
viteter, de anvender i deres hverdag på 
arbejdspladsen. De giver udtryk for at 
behovet for formel uddannelse primært 
har været afstedkommet af eksterne 
krav om certificering fx ISO eller for at 
få lov til at anvende konkrete redska-
ber i arbejdet fx truck. Men at behovet 
primært har knyttet sig til kravet om at 
de skulle besidde et certifikat og ikke til 
at tilegne sig nye kompetencer, da flere 
af dem allerede havde erfaring med 
disse redskaber inden der kom lovkrav 
om certificering.  De giver alle udtryk 
for, at mulighederne for at anvende 
nye eller flere formelle kvalifikationer 
i arbejdet opleves som begrænset hvis 
ikke fraværende. Dette begrunder de 
med, at mulighederne for jobudvik-
ling på deres nuværende arbejdsplads, 
som ville indebære anvendelsen af ny 
kvalifikationer opnået gennem formel 
uddannelse, er begrænsede eller fravæ-
rende, ligesom de oplever begrænsede 
muligheder for at anvende flere af de 
kvalifikationer de allerede besidder. I 
forhold til at opkvalificere sig til et an-
det job eller i forhold til den fremtidige 
efterspørgsel på arbejdskraft udtryk-
ker informanterne stor usikkerhed og 
ambivalens. De stiller spørgsmålstegn 
ved om der aktuelt er reelle mulighed 
for alternativ beskæftigelse grundet 
finanskrisen og den høje ledighed. I 
forhold til alternativ beskæftigelse i 
fremtiden fortæller de, at det er uigen-
nemsigtigt, hvad den fremtidige efter-
spørgsel på arbejdskraft er. De fortæller 
at politikerne og arbejdsgiverne tid-
ligere er kommet med forskellige ud-
meldinger om det fremtidige behov 
for arbejdskraft, for eksempel om in-
geniørmangel eller behov for flere so-
cial- og sundhedshjælpere, men at der 
efterfølgende inden for disse erhverv 
har været høj ledighed. De begrunder 

“…bliver det så-
ledes tydeligt, at 
orienteringerne 
mod videre- og 
efteruddannelse 

ikke kan forklares med 
henvisning alene til in-
dividuelle dispositioner 
eller motiver, men at 
disse netop er resulta-
tet af konkrete erfarin-
ger og bekymringer”
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deres usikkerhed i forhold til fremtiden 
med, at man ikke kan regne med ud-
meldingerne fra politikere og arbejds-
givere. Samtidig fortæller de, at det i 
fremtiden vil være nødvendigt med 
mere formel uddannelse, fordi dette i 
højere grad vil blive efterspurgt af ar-
bejdsgiverne og fordi mange af de mu-
ligheder for kompetenceudvikling, der 
tidligere fandt sted gennem oplæring 
på arbejdspladsen, er forsvundet.

I forhold til deltagelse i formelle 
uddannelsesaktiviteter giver infor-
manterne udtryk for en konflikt mel-
lem kort- og langsigtede interesser. De 
fortæller at deltagelse i formel uddan-
nelse potentielt kan styrke deres frem-
tidige position på arbejdsmarkedet. 
Samtidig fortæller de, at nedgangen 
i arbejdsstyrken, som har været en 
generel tendens på alle arbejdsplad-
serne, indebærer, at der i dag kun er 
det antal medarbejdere tilbage, der er 
nødvendige for at holde produktionen 
i gang. Fravær i forbindelse med ud-
dannelse vil derfor indebærer en risiko 
for, at produktionen falder eller sættes 
i stå, og hermed for at de mister deres 
nuværende beskæftigelse. Så selvom 
uddannelse nævnes som et redskab 
til at imødekomme den fremtidige ef-
terspørgsel på arbejdskraft, indebærer 
deltagelse risikoen for at miste sit nu-
værende job. De giver således udtryk 
for en oplevet modsætning mellem 
deres overenskomstmæssige ret til vi-
dere- og efteruddannelse og deres reelle 
muligheder for at deltage. Og de giver 
udtryk for, at det aktuelle fravær af al-
ternative beskæftigelsesmuligheder og 
fremtidens usikkerhed indebærer, at 
bevaresen af og tilpasningen til det nu-
værende job er den sikreste måde til at 
bevare beskæftigelse.  

Arbejdslivshistorierne indeholder en 
fremtrædende fortælling om, at man 

som individ er ansvarlig for at tilpasse 
sig og være fleksibel for at imødekom-
me efterspørgslen på arbejdskraft for 
at kunne bevare sin beskæftigelse. Men 
samtidig giver de udtryk for, at man 
har begrænset kontrol over egen be-
skæftigelse og ansættelsesbarhed, både 
i forhold til deres nuværende arbejde 
og i forhold til det fremtidige arbejds-
marked. Fleksibilitet og tilpasning op-
leves således som en nødvendig, men 
ikke nødvendigvis tilstrækkelig, forud-
sætning for at bevare beskæftigelsen, 
da denne i sidste ende er andet-bestemt 
og uforudsigelig. Således viser fortæl-
lingerne, at usikkerhed, flertydighed og 
ambivalens opleves som uundgåelige 
betingelser i det ufaglærte arbejde, 
hvorfor det bliver nødvendigt at lære 
at håndtere og leve med både usikker-
hed og ambivalens. 

KONKLUSION

Arbejdslivshistorierne viser, at engage-
mentet i et ufaglært arbejdsliv giver 
anledning til en række konkrete krops-
lige, performative og sociale bekymrin-
ger og specifikke erfaringer af 
mulighederne for at imødekomme dis-
se bekymringer og af behov og mulig-
heder for at deltage i forskellige 
læringsaktiviteter. Og at disse knytter 
sig til indholdet i og organiseringen af 
de konkrete arbejdsopgaver og jobs 
samt til udvikling på arbejdspladsen 
og den bredere situation på arbejds-
markedet. Dette tydeliggør, at arbejdets 
indhold og organisering, erfaringerne 
med muligheder for at anvende viden 
og færdigheder i arbejdet og med hvor-
dan relevant viden og færdigheder op-
nås, spiller en afgørende rolle for 
medarbejdernes orientering mod for-
skellige typer af læringsaktiviteter. Ar-
bejdslivet besidder således et konkret 
erfaringspotentiale og giver anledning 
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til specifikke bekymringer, som har be-
tydning for medarbejdernes orienterin-
ger mod forskellige typer af 
læringsaktiviteter og således for deres 
læringsidentitet. Ved at tage udgangs-
punkt i de bekymringer, der afsted-
kommes af arbejdslivserfaringer fra et 
ufaglært arbejdsliv, bliver det således 
tydeligt, at orienteringerne mod videre- 
og efteruddannelse ikke kan forklares 
med henvisning alene til individuelle 
dispositioner eller motiver, men at dis-
se netop er resultatet af konkrete erfa-
ringer og bekymringer, der er genereret 
i et specifikt historisk arbejdsliv. <<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTER

1 Oversættelsen af learner identity til 
læringsidentitet skyldes, at der ikke findes en 
ækvivalent dansk oversættelse af learner. Det kan 
problematiseres at identitetsbegrebet indeholder 
den samme risiko for en individualisering af 
orienteringerne mod uddannelse som 
motivationsbegrebet og om det vil være mere 
adækvat fremover at benytte et begreb om 
læringssubjektivitet. 

2 Archers begreb concern er oversat til bekymring 
for at få et dansk begreb der fungere både som 
substantiv og verbum. Dette er gjort i mangel af 
bedre, da bekymring indeholder en negativ 
konnotation, og ikke umiddelbart indfanger det 
engelske begrebs forskellige betydninger.

3  Det er ikke muligt i denne artikel at udfolde 
analyserne af de enkelte arbejdslivshistorier, og jeg 
har derfor valgt at præsentere nogle centrale 
pointer fra den tværgående tematiske analyse. De 
læsere der måtte være interesseret i de udfoldede 
analyser henvises til Kondrup (2012) 
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Janne Gleerup og Jacob Skjødt Nielsen 

”SKAL VI IKKE OPFINDE 
EN RULLENDE 
LÆRINGSCAFE?” 
DELTAGELSE OG PRAKSISNÆRHED 
SOM AFSÆT FOR INNOVATIVE 
LÆREPROCESSER I ARBEJDSLIVET

#2 

Artiklen belyser og diskuterer erfaringer fra et udviklings-
projekt målrettet læring i arbejdslivet inden for den danske 
ældrepleje. Indledningsvist begrundes vigtigheden af at 
eksperimentere med udvikling af nye inddragende og 
praksisnære udviklings- og læringsdesign i relation til mål-
gruppen af kortuddannede. Herefter skitseres udviklings-
projektet og de grundlæggende pædagogiske og udvik-
lingsteoretiske antagelser projektdesignet bygger på. Erfa-
ringerne med udvalgte af projektets metodiske greb disku-
teres forud for en afsluttende konklusion på, hvordan pro-
jektets empiriske erfaringer bidrager med nye pædagogi-
ske indsigter om deltagelsesbaseret og praksisnært forank-
ret udviklingsarbejde og læring. 
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CCitatet i nærværende artikels overskrift 
stammer fra udviklingsprojektet ”Tag 
medarbejderne med på råd” som blev 
gennemført i 2011-2012 i to kommu-
ner i den danske ældrepleje. Projektets 
målsætning var at udforske, hvordan 
innovation og læring i arbejdslivet 
kan tilrettelægges på en praksisnær 
og medarbejderinddragende måde. 
Det undersøgelsesmæssige omdrej-
ningspunkt var spørgsmålet om for-
holdet mellem trivsel i arbejdslivet og 
medarbejderindflydelse i relation til nye 
teknologier1. I projektet fik medarbej-
derne mulighed for at identificere og 
analysere oplevede teknologirelaterede 
problemstillinger og i forlængelse heraf 
formgive mindre udviklingsprojekter 
baseret på medarbejdernes løsnings- 
og forbedringsforslag. 

Spørgsmålet om medarbejder-
indflydelse på teknologi er aktuelt 
indenfor ældreplejen, hvor New Pub-
lic Management inspireret moder-
niseringspolitik vidtgående er slået 
igennem og hvor udviklingen præges 
massivt af ny teknologi. Dels vel-
færdsteknologisk, men også arbejds-
organisatorisk i form af nye digitale 
dokumentationssystemer som påvirker 
arbejdets indhold og øger kompetence-
kravene til medarbejderne. De nye do-
kumentationssystemer kan via større 
formalisering og gennemsigtighed øge 
borgernes retssikkerhed, understøtte 
kommunikation og kvalitetssikring af 
arbejdet. Afsøgning af problemfeltet 
forud for udviklingsprojektet indikerer 
imidlertid at medarbejderne ofte ikke 
oplever at teknologierne understøt-
ter arbejdsudførelsen, men undertiden 
snarere begrænser dem i at udfolde 
deres faglighed, hvorfor dokumentati-
onsarbejdet fremtræder som unødven-
digt bureaukrati der tager tid fra det 
egentlige arbejde – plejen2. Endvidere 

viser undersøgelser at medarbejderne 
ofte oplever at brænde inde med en 
kritik af uhensigtsmæssig arbejdsor-
ganisering og brug af IT, ligesom de 
nye teknologier skaber usikkerhed om 
marginalisering af arbejdskraft og 
øget medarbejderkontrol (Kamp, Hvid 
2012; Gleerup 2010a, 2012, Andersen 
2008). Teknologiafledt mistrivsel, tru-
ende kompetenceudviklingskrav og 
generel mangel på medindflydelse er 
således problemstillinger der kan være 
alvorlige for de medarbejdere som af 
forskellige årsager føler sig udsatte i 
arbejdslivet, og problemstillingerne 
danner baggrund for at vi i projektet 
arbejder med inddragelse af medar-
bejdere i diskussions-, udviklings- og 
beslutningsprocesser om teknologier 
i arbejdet. Projektets erkendelsesin-
teresse handler i forlængelse heraf 
om, hvorvidt medarbejderinddragelse 
kan forebygge mistrivsel og mindske 
psykisk nedslidning af de social- og 
sundhedsansatte. Hypotesen er, at via 
inddragelse kan medarbejdernes tek-
nologirelaterede kompetenceudvikling 
knyttes bedre til arbejdets indhold, ud-
vikling og organisering, hvad der igen 
kan styrke fastholdelse af omsorgsfag-
ligt kompetent personale gennem sek-
torens aktuelle digitale forandringer. 
Via projektets deltagelsesdesign udfor-
skes hvilken form for læring og hvilke 
handleperspektiver som kan udfoldes 
(eller måske blokeres), når medarbej-
derne gennem udviklingsprojektets be-
skyttede rum kan drøfte og analysere 
teknologierfaringer i et lokalt og prak-
sisnært innovations- og forandrings-
perspektiv.  

HVORFOR KORTUDDANNEDES  
LÆRING I ARBEJDSLIVET

Når vi i projektdesignet fra starten har 
ønsket at arbejde med målgruppen af 
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kortuddannede og har tilstræbt et ind-
dragende og praksisnært udviklings-
design skyldes det flere forhold. For det 
første at de kortuddannede grupper 
får mindre efteruddannelse end andre 
grupper og ofte har forbehold overfor 
deltagelse i traditionelle undervisnings-
tilbud, som de fra grundskoletiden i 
højere grad end andre målgrupper 
har dårlige erfaringer med (Kondrup 
2012). For det andet at kortuddanne-
des arbejdsvilkår ofte er kendetegnet 
ved svag indflydelse på omstillinger og 
udviklingskrav, ligesom de generelt er 
mere udsatte ift. at miste tilknytning 
til arbejdsmarkedet, end de veluddan-
nede grupper (Borg 2005; Kamp, Hvid 
2012; Dybbroe 2006). Når vi vælger æl-
dreplejen som case skyldes det endvi-
dere at området pga. den demografiske 
udvikling – trods velfærdsteknologiske 
intensiveringer - efterspørger stadig 
mere veluddannet og omstillingsparat 
arbejdskraft. Arbejdsmiljømæssigt er 
problemer med mistrivsel og højt syge-
fravær endelig også blandt årsagerne 
til at den daværende forebyggelsesfond 
gav støtte til projekter rettet mod at 
udvikle forebyggende indsatser i den 
kommunale ældrepleje. 

ARTIKLENS ERKENDELSESINTERESSE 

Artiklens videnskabelige erkendel-
sesinteresse tager afsæt i projektets 
praksisrettede undersøgelse af, om 
medarbejdertrivsel kan styrkes gen-
nem øget medindflydelse på brug af 
og oplæring i nye digitale systemer i 
arbejdet. I artiklen afgrænses fokus til 
at belyse, hvordan vi ud fra projektets 
erfaringer kan sige noget om, hvordan 
inddragelsesbaseret og praksisnært ori-
enteret udviklingsarbejde kan under-
støtte kortuddannede medarbejdernes 
læring i arbejdslivet. Det grundlæg-
gende forskningsspørgsmål er således 

indvævet i en pædagogisk diskussion 
om, hvordan sammenhænge mellem 
læreprocesser og rammerne herfor i 
form af deltagelsesbetingelser kan for-
stås og arbejdes med i et fremadrettet 
perspektiv3. 

PROJEKTETS GRUNDKOMPONENTER 

Projektet blev igangsat af et to da-
ges idéskabende fremtidsværksted for 
medarbejdere og et dagsseminar om 
teknologiledelse for lederne. Herefter 
fulgte 4 udviklingsforløb i begge kom-
muner hvor hold af 5-8 medarbejdere 
udgjorde såkaldte innovationsteam 
som undervejs i en 8 ugers periode 
mødtes jævnligt for at planlægge og 
gennemføre et udviklingsprojekt ind-
delt i hhv. et 4 ugers intensivt projekt-
forløb og et 4 ugers forankringsforløb4. 
Innovationsteamet var bredt sammen-
sat ift. alder, erfaring og uddannelse, 
ligesom det blev tilstræbt at teamet re-
præsenterede både ’teknologi-positive’ 
og ’teknologi-skeptiske’ medarbejdere. 
Formålet var at gøre spændet i hold-
nings- og erfaringsgrundlaget så bredt 
som muligt, hvorved også de tavse 
mindretals stemme blev inkluderet i 
udviklingsarbejdet. Undervejs i forløbet 
har innovationsteamet indsamlet, for-
tolket og formgivet egne og kollegaers 
drøftelser af teknologier i arbejdet og 
gennemført 8 delprojekter, målrettet 
forbedring af den hverdagslige praksis.  

PROJEKTARBEJDETS INDHOLD  
OG RESULTATER

De 8 projektforløb har alle haft som 
hovedaktiviteter at udforske de nye di-
gitale systemers formål og indretning 
for i forlængelse heraf at udvikle læ-
rings- og forandringstiltag med udspring 
i medarbejdernes egne holdninger, 
erfaringer og forandringsønsker til tek-
nologierne i arbejdet. I forløbet foretog 
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deltagerne analyser af baggrunden 
for og indholdet af nye systemer i ar-
bejdet, herunder f.eks. juridiske krav 
vedr. dokumentation og tilsyn og disse 
tiltags baggrund i politiske mål for 
ældreplejens udvikling i regi af vel-
færdsstaten. I et indadrettet perspektiv 
gennemførte medarbejderne kritisk 
konstruktive diskussioner af systemer-
nes aktuelle indretning og den ind-
retning medarbejderne kunne ønske 
sig. Hertil kommer at medarbejderne 
også foretog grundige afdækninger af 
kollegaernes nuværende kompeten-
ceniveau og indstillinger relateret til 
IT. På baggrund heraf udviklede med-
arbejderne små forandringsprojekter. 
Nogle udviklede konkrete hjælpemidler 
i arbejdet, f.eks. i form af en pixibog i 
dokumentation, skrevet af medarbej-
dere til medarbejdere, ud fra de erfa-
ringer og læringsbehov som et større 
selvorganiseret kompetenceudred-
ningsarbejde gav anledning til. Andre 
udviklede et arbejdsbeskrivende vejled-
ningshæfte: ’Den røde tråd’, i hvilket 
omsorgsarbejdets hverdagslige rytmer 
blev beskrevet sådan som de optræder 
som arbejdsopgaver hen over et år. 
Andre igen rettede fokus på udvikling 
af egentlige koncepter for oplæring. 
Inspireret af udefrakommende eks-
pertoplæg om læringsstile, udarbejdede 
et team eksempelvis en i overskriften 
nævnt rullende (dvs. trådløs og flytbar) 
elektronisk læringscafé som i indret-
ningen fleksibelt tog højde for, at vi 
som lærende mennesker har forskellige 
tilgange og behov. Andre involverede 
sig i samarbejder med AMU systemet 
og fik herved udviklet et praksisnært 
tilrettelagt AMU kursus om dokumen-
tationssystemer. Endelig var der også et 
team som eksperimenterede med brug 
af tablets som teknologisk alternativ 
til smartphonebaseret dokumentation 

af arbejdsopgaver i den udekørende 
hjemmepleje. Tablettens egnethed som 
dokumentationsredskab blev i en 4 
ugers forsøgsperiode testet og efterføl-
gende evalueret af medarbejderne. 

Som det fremgår, udviklede medar-
bejderne innovative og ambitiøse ud-
viklingstiltag. Hvor langt og hvordan 
dette hænger sammen med projektets 
design er det vanskeligt at hævde no-
get entydigt om, men vi skal i det føl-
gende kort skitsere projektets teoretiske 
forankring og de pædagogiske inspi-
rationskilder bag projektets design. 
Herved kan vi tydeliggøre designets in-
tentionelle afsæt forud for vurderingen 
af forholdet mellem projektdesignet og 
de konkrete resultater.    

UDVIKLINGSPROJEKTETS  
UDVIKLINGSTEORETISKE OG  
PÆDAGOGISKE ANTAGELSER 

Projektdesignet trækker bredspektret på 
bidrag fra alle fire involverede konsu-
lenters baggrunde indenfor forskning 
i arbejdsliv og voksenpædagogik, tek-
nologiudvikling, folkeoplysning og ar-
bejdspsykologi. På formsiden inspireres 
projektet af aktionsforskningens orien-
tering mod at udvikle ny viden i sam-
spillet mellem praktikere og forskere 
samlet om en fælles forandringsbestræ-
belse (Nielsen 2004). På det konkrete 
plan betød dette, at vi forud for projek-
tet afholdt en række samarbejdsmøder 
med ledelsen for kommunernes æl-
dreområde samt fællestillidsrepræsen-
tanter for omsorgspersonalet. På disse 
møder udvikledes en fælles interesse i 
at afprøve metoder til bottom-up base-
ret udviklingsarbejde, hvor medarbej-
derne selv fik mulighed for at opfinde 
forbedringstiltag ift. brug af især digi-
tale teknologier i arbejdet. 
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I relation til projektets pædagogiske 
inspirationsgrundlag og de didaktiske 
greb kan man sige at projektet base-
rer sig på tre basale byggesten i form 
af principperne: empowerment, delta-
gelse og praksisnærhed. Det teoretiske 
grundlag herfor er kritisk teoretisk 
inspireret for så vidt angår forståelse 
og analyse af den menneskelige iden-
titets- og meningsdannelse, her særligt 
repræsenteret ved de tyske teoretikere 
Axel Honneth (2006)  og Oscar Negt 
(Negt 1981). Fra Honneth og dennes 
anerkendelsesteoretiske forståelse af 
den menneskelige identitets- og me-
ningsdannelse får vi et frigørelses- og 
empowermentsøgende afsæt for den 
pædagogiske tilrettelæggelse af pro-
jektets dannelsesbestræbelse. Fra Negt 
lader vi os inspirere af dennes opmærk-
somhed mod erfaringsdannelsens ind-
lejring i hverdagsbevidstheden (Negt 
1994; Ahrenkiel m.fl. 2012), samt hans 
begreb om ’det eksemplariske princip’, 
som inspirerer tilrettelæggelse af det 
praksisnære udviklingsdesign (Nielsen 
1997). 

I mere overordnet forstand bidrager 
den kritisk teoretiske tilgang med et 
konfliktteoretisk perspektiv til under-
støttelse af analysen af magtforholdet 
på arbejdspladsen såvel som i et bre-
dere samfundsperspektiv. Som vi skal 
vende tilbage til i den nærmere udfol-
delse af projektets pædagogiske poten-
tialer og barrierer, har de overordnede 
magtforhold stor betydning for, hvor 
langt den indflydelsesorienterede am-
bition kan udfoldes.      

DELTAGELSENS FRIGØRELSES- OG 
EMPOWERMENT FREMMENDE IN-
TENTIONER

Med afsæt i forskningslitteraturen kan 
man hævde en vis dokumentation for 
positiv sammenhæng mellem delta-

gelse, læreprocesser og trivsel i arbejds-
livet (Knudsen 2000; Nielsen 2004a; 
Andersen 2008). Som projektkonsulen-
ter har vi i lyset heraf ønsket at afprøve 
og udvikle nye veje til at fremme med-
arbejdernes indflydelsesmuligheder 
på organisationsudviklingen. Forud-
sætningen for, at medarbejderne kan 
gøre deres indflydelse gældende er, at 
de får mulighed for at reflektere over 
erfaringer i arbejdet. Derfor bestræber 
vi os i projektarbejdets organisering på 
at skabe en arena for artikulation og 
kollektiv bearbejdning af arbejdserfa-
ringer og herved øge medarbejdernes 
faglige selvindsigt og selvværd, hvad 
der understøtter dem i at omsætte er-
faring og arbejdsværdier kvalitativt i 
forandringsideer og indflydelse på ar-
bejdets udvikling. Som det fremgår af 
nedenstående evalueringsudsagn er 
det i nogle af projektforløbene lykkedes 
at skabe et inkluderende rum for frigø-
rende og empowerment understøttende 
energi:

”Projektarbejdet har givet os mod på 
at gå ud og udforske mere. Husk lige al 
den energi vi pludselig fik – alle sammen! 
Vi fik virkeligt gode ideer – alle sammen! 
Alle sammen! Det var så fedt. Det er ikke 
ret tit, du er på kursus og alle bare bliver 
så engagerede og inspirerede. Nu har vi 
lyst til at gå ud og undersøge mere om 
det her. Hvor vi tænker: det her, det kan 
da heller ikke være rigtigt”. 

Projektdesignets oplæg til medarbej-
dernes selvorganiserede projektarbejde 
er i sin grundbestræbelse orienteret 
mod at ruste arbejdspladsen i dens ev-
ne til at fremme demokratisk forankret 
udviklingsarbejde, hvilket i udgangs-
punktet var afstemt med ledelseslaget. 
Som vi skal vende tilbage til, viste det 
sig undervejs alligevel vanskeligt reelt 
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at udmønte og forankre indflydelsen i 
praksis. 

FREMMEDGØRENDE TEKNOLOGI 
OG HVERDAGSLIVETS 
ERFARINGSDANNELSE 

Som nævnt i indledningen oplever 
medarbejderne ofte en form for am-
bivalens ift. nye elektroniske doku-
mentationssystemer der opleves som 
bureaukratiske og indrettet på måder, 
der ikke matcher med arbejdets karak-
ter. Medarbejderne forklarer, hvordan 
de må oversætte eller omfortolke arbej-
dets mening, så det passer til systemer-
ne, hvad der opleves som bagvendt og 
ikke-understøttende for arbejdets ud-
førelse og kvalitet. Hertil kommer krav 
om formelt medicinsk og ekspertlig-
gjort sprogbrug, renset for hverdagslige 
forklaringsmåder som udgrænser den 
mening i arbejdet som medarbejderne 
udvikler gennem den hverdagslige er-
faringsdannelse (Ahrenkiel m.fl. 2012; 
Nielsen, Nielsen, Olsén 2003). Som 
modtræk til systemernes fremmedgø-
rende karakter af udefrakommende 
ekspertlogikker forsøger vi i projektde-
signets pædagogiske approach at un-
derstøtte medarbejderne i at formulere 
deres hverdagslige erfaringsdannelse 
ift. teknologier – løsrevet fra syste-
mernes formelle formålsbestemmelse. 
Dette gør vi ikke, fordi vi betragter 
hverdagserfaringen som ”bedre” el-
ler mere ”rigtig” ift. arbejdsopgavens 
udførelse, men fordi den hverdags-
lige erfaring mister terræn i et stadig 
mere ekspertliggjort og standardiseret 
arbejdsmiljø som medarbejderne har 
svært ved at identificere sig med og 
derfor heller ikke kan gøre til ramme 
for læring i arbejdet. Ved at synliggøre 
og italesætte det spændingsfelt hvori 
medarbejdernes ambivalente forhold 
til teknologierne er indlejret, åbnes et 

diskussionsrum hvor modsigelser i er-
faringsdannelsen legitimt kan lægges 
frem og bearbejdes i kollektive fortolk-
ninger af arbejdets såvel teoretiske som 
praksisbaserede erfarings- og videns-
former.         

I projektdesignet tilstræber vi – 
sammen med deltagere – at udforske 
facetter i erfaringsdannelsens mod-
sigelsesfuldhed. Plads til undren er 
her en uvurderlig forudsætning som 
sikrer en fænomenologisk følsom-
hed i arbejdets udforskning, ligesom 
god tid modvirker at vi ’kommer for 
hurtigt til konklusioner’, men i stedet 
føres undersøgende ind i dybere lag 
af problemstillingers sammenhænge 
og mulige løsningsforslag. Vi fokuse-
rer på de kollektive dimensioner i de 
subjektive erfaringer ved at stimulere 
interaktioner om erfaringerne, hvor-
ved nye betydningsdannelser opstår. 
Eksempelvis diskuterer medarbejderne 
i et af innovationsforløbene hvorfor 
det støder dem, at dokumentationssy-
stemet opsplitter en omsorgsopgave i 
flere selvstændige komponenter, f.eks. 
i form af ’problem’, ’handling’ ’opfølg-
ning’ og ’evaluering’. Med afsæt i hver-
dagseksempler ala ’fru Jensen har fået 
urinvejsinfektion’, diskuterer medarbej-
derne hvordan deres faglige selvforstå-
else baseres på en holistisk tilgang til 
opgavens baggrund, indhold og formål 
som ikke matcher det rationale som 
definerer dokumentationssystemets 
opdeling af begivenheden i 4 selvstæn-
dige enheder. Sammen udforsker de 
hvad det er for forhold i den kollektive 
identitets- og meningsdannelse som 
kommer i klemme, når arbejdets udfø-
relse og dokumentation underlægges 
en udefrakommende og opsplittende 
rationalitet. Gennem drøftelser får de 
øje på upåagtede elementer i arbejds-
udførelsen, dvs. forhold som ikke do-
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kumenteres og dermed (uanset deres 
relevans) tenderer til at ’forsvinde’. Det 
gælder f.eks. blikket for den omsorg i 
arbejdsudførelsen som væver aktivite-
terne naturligt sammen for både bor-
ger og medarbejder. Omvendt får de 
også øje på kvaliteter ved medicinsk 
præcis og elektronisk dokumentation 
af påbegyndte eller udførte opgaver 
til gavn for samarbejdet mellem fag-
grupper i sygeplejen. Viden som i de 
hverdagslige og ikke strengt systema-
tiserede udvekslinger om borgerne 
risikerer at gå tabt. Ved at udforske 
forskellige rationaler på spil udvikler 
medarbejdergruppen hermed et mere 
nuanceret blik på styrker og svaghe-
der ved eksisterende dokumentations-
praksis som fører frem til konkrete, 
selvbevidste og velbegrundede handle-
perspektiver. Eksempelvis fortæller en 
deltager i et evalueringsinterview om, 
hvordan projektdeltagelsen har givet 
hende lyst til på ambitiøs vis at videre-
føre projektet: 

 
”Det kunne være superfedt at skrive 

en bog om det her. Uden filtre, ingen fil-
tre, ingen regler, ingen krav om at tage 
hensyn til alt det. Bare fortælle om de 
ældres reelle behov, de pårørendes re-
elle behov, vores reelle behov, og så alle 
de ting vi er tvunget til at gøre, blot for 
at undgå at blive smidt for løverne. Det 
kunne give anledning til mange vigtige 
diskussioner! Vi kunne nemt gøre det – 
nemt!”  

 Medarbejderen oplever, at drøftel-
serne har givet et mere klart billede af 
de grundlæggende forhold i arbejdet 
og har i forlængelse heraf, som cita-
tet viser, en trang til udadvendt og 
offensivt at bringe forholdene, som 
de opleves af medarbejderne, til sam-
funds-almen diskussion.  

DET EKSEMPLARISKE PRINCIP  
OG DET TEKNOLOGI- 
HISTORISKE VÆRKSTED 
I den pædagogiske tilgang til hver-
dagslivserfaringer tilstræber vi med 
inspiration fra Negt at arbejde eksem-
plarisk. Det betyder, at vi orienterer 
diskussioner mod konkrete eksempler 
der synliggør de almene dimensioner i 
de konkrete hverdagslige udfordringer 
i arbejdet. Et metodeeksempel herpå 
er det vi kalder det teknologihistori-
ske værksted, som vi med inspiration 
fra historieværkstedets metodologi 
har udviklet og afprøvet i projektet 
(Hagedorn-Rasmussen 2007).  På en 
stor vægavis skrives den teknologi- og 
organisationshistoriske udvikling in-
denfor arbejdsområdet op, sådan som 
den erindres af deltagere, begyndende 
med den ældste medarbejders tidligste 
arbejdserfaringer på området. Hvornår 
kom hvilke teknologiske hjælpemid-
ler frem? Hvordan var de indlejret i 
bestemte organisationsstrukturer og 
udviklingspolitikker? Var der selvsty-
rende teams og brugte man det nye te-
lefonsystem til selvorganisering blandt 
medarbejderne i forbindelse med vagt-
planer? Eller var det de første tekniske 
redskaber til dokumentation og kon-
trol? Optegningen af hovedpunkter 
i arbejdspladsens udviklingshistorie 
efterfølges af et forskningsbaseret op-
læg om samme udviklingsperiode i et 
bredere samfundsperspektiv. Hvilke 
moderniseringspolitiske reformer har 
kendetegnet udviklingen på ældreple-
jeområdet i samme tidsperiode og med 
hvilke effekter? Gennem denne dobbel-
te historieskrivning kan medarbejderne 
så at sige spejle den lille historie i den 
store og derved placere og analysere 
konkrete udviklingstiltag i et bredere 
forklaringslys end de lokale forhold 
åbner op for. Inspireret af grundsynet 
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i det eksemplariske princip muliggør 
værkstedsarbejdet ikke alene at den 
subjektive erfaringsdannelse kollekti-
viseres gennem fælles bearbejdning. 
Der foregår også en almengørende 
perspektivering af erfaringsdannelsens 
samfundsmæssige indlejring. 

De konkrete erfaringer med værk-
stedsformen har været at deltagerne 
oplever det afklarende og overbliks-
fremmende at reflektere arbejdslivet 
i dette dobbelte perspektiv. Dels fordi 
værkstedet giver et overblik over egen 
og kollegaers tolkning af arbejdets 
udvikling over tid. Men også - og ikke 
mindst - finder de den samfundsmæs-
sige overbygning og fælles refleksioner 
over match og mismatch mellem den 
lille og den store historie oplysende og 
styrkende. 

TAVS VIDEN OG ANDRE  
VANSKELIGT TILGÆNGELIGE  
KILDER I ERFARINGSDANNELSEN

Med baggrund i kritisk teoretiske 
forståelser af identitets- og menings-
dannelsens natur trækker vi i pro-
jektdesignet på antagelser om, at 
også ikke umiddelbart ekspliciter-
bare forhold kan udgøre væsentlige 
komponenter til forståelsen af pro-
blemstillinger og muligheder i det 
trivselsfremmende udviklingsarbejde. 
Der trækkes herved på en bred for-
ståelse af erfaringsdannelsen som en 
kompleks socialpsykologisk størrelse, 
indeholdende både affektive og kogni-
tive komponenter (Volmerg, Leithäuser 
1994).  I forlængelse heraf anvendes 
der i projektets forskellige udviklings-
aktiviteter nogle gange alternativer til 
de typisk rent sproglige og kognitive 
erkendelses- udtryks- og dialogfor-
mer der ofte består i oplæg, samtaler 
og tekstproduktion. F.eks. bruges små 
filmklip og billeder til visualisering af 

problemstillinger ligesom diskussioner 
af nye velfærdsteknologier suppleres 
af konkrete besøg hos borgere som 
har fået disse installeret og fysiske af-
prøvninger af nye velfærdsteknologier 
gøres på egen krop.   Herved udvides 
palletten af redskaber til erkendelse, 
artikulation og diskussion af ambi-
valente eller vanskeligt håndterbare 
arbejdserfaringer og følelser. I andre 
tilfælde eksperimenteres der med digi-
tale medier, som f.eks. hjemmesider, 
blogs, tablets, og Netbooks. Blandt 
projektets vifte af forskellige redskaber 
bruges også teaterformen hvor profes-
sionelle skuespillere tilfører projektde-
signet mere kunstneriske og legende 
komponenter som i det følgende frem-
hæves og begrundes. 

KREATIVE OG  
KUNSTNERISKE METODER 

Brug af kunstnerisk kreative metoder 
har bl.a. baggrund i målet om en al-
sidig inklusion. En vifte af metodiske 
alternativer inviterer til at tavse min-
dretal kan inddrages i diskussions- og 
udviklingsprocesser om de nye tekno-
logier i omsorgsarbejdet. Hertil kom-
mer at vi som ovenfor nævnt ved fra 
psykologien, at det kan være vanske-
ligt overhovedet at udtrykke ønsker til 
teknologier, når erfaringerne er ambi-
valente og måske låst til følelser man 
ikke helt kan gennemskue opkomsten 
af (Becker-Schmidt 1982). Når vi i pro-
jektet har valgt at anvende kreativt 
kunstneriske metodegreb er det fordi de 
kan bidrage til at løsne op. De kunst-
neriske metoder kan stimulere fantasi 
og kreativ nytænkning og kan udgøre 
befriende alternativer til mere traditio-
nelle, skriftafhængige arbejdsmetoder 
som typisk kendetegner undervisnings- 
og uddannelseskontekster og som 
primært appellerer til bogligt stærke 
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medarbejdere. Når fremtidsværkstedet 
eksempelvis blev valgt til åbning af 
projektet skyldes det, at metoden med 
dens kreative og utopistimulerende 
karakter, er 
blandt de mest 
overbevisende, 
når målet er 
at bringe tavs 
viden, hver-
dagserfarin-
ger, ønsker og 
basale behov i 
forgrunden for 
udviklingsar-
bejde. Værkste-
dets faseinddelte 
orientering mod 
henholdsvis ud-
tømmende kri-
tik, overskridende utopier og konkrete 
handleperspektiver, tilstræber at åbne 
for medarbejdernes erfaringsrigdomme 
og kreative udviklingspotentialer i et 
handleperspektiv. Det er imidlertid af-
gørende at ledelseslaget ikke deltager 
i selve værkstedet, da magtforholdene 
kan risikere at begrænse medarbej-
derne i udfoldelse af kritik. Ved brug 
af kunstnerisk kreative metoder i pro-
jektforløbenes udviklingsrum, sigtes 
til udfoldelse af erfaringsdannelsens 
iboende og ofte modsætningsfulde 
komponenter. Til at spejle denne 
mangfoldighed er skuespillere fra 
LO´s rejsescene undervejs blevet ind-
draget som fortolkere og formidlere af 
medarbejdernes erfaringer, ideer og 
forslag til forandringer. Selvom det er 
omkostningstungt at inddrage skue-
spillere i processen udgør aktiviteten 
et vigtigt alternativ til arbejdspladsens 
vante kontekster for arbejde og læring. 
Det særlige består i at skuespillerne 
med deres kunstneriske og utvungne 
tilgang formidler mere frit mellem fø-

lelser og intellekt i eksperimenterende 
fortolkninger af diverse problemstil-
linger som i den forskudte form på sce-
nen giver en dobbelthed af nærhed og 

distance. 
Herved 
kan pro-
blemstil-
linger fra 
tilskuerens 
trygge 
synsvinkel 
opleves og 
tilnærmes 
på nye 
måder. 
Brug af 
skuespil-
lere in-
debærer 

i projektets udgave ikke at medarbej-
derne selv skal eksponeres gennem 
optræden, hvad der kunne være græn-
seoverskridende for nogle medarbej-
dere. De mere trygge roller som dels 
instruktører ud fra egne erfaringer og 
efterfølgende tilskuere og kommentato-
rer betød at deltagerne i det store hele 
kunne identificere sig med disse utradi-
tionelle sider af projektdesignet.

DESIGNETS STYRKER OG SVAGHEDER 
– ANALYTISKE  
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Projektets deltagelsesorienterede og 
praksisnære udviklingsdesign lykkes 
i nogle henseender. For det første bi-
drager deltagelsessporet til at demon-
strere et stærkt latent engagement 
blandt medarbejderne, som opfinder 
interessante lærings- og udviklings-
understøttende tiltag. Det innovative 
potentiales udfoldelse modtages imid-
lertid ikke glidningsfrit. Medarbejdere 
beskriver i evalueringen, hvordan de 
fornemmer, at deres opfindelser og for-

“Projektets beskyttede 
rum for medarbejdernes 
selvorganiserede ud-
viklingsarbejde fri- og 

synliggjorde medarbejdernes 
potentiale som deltagere i plan-
lægning af oplærings- og udvik-
lingsaktiviteter”
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andringstiltag af lederne bliver opfat-
tet som en trussel mod ledelsesretten. 
F.eks. oplevede medarbejderne i nogle 
af projekterne at ellers meget lovende 
resultater blev mødt af modvilje og 
kritik. Medarbejdernes egen vurdering 
er til dels at lederne blev overraskede 
over medarbejdernes idérigdom, argu-
mentationsevner og handlekraft. En 
designrelateret årsag kan imidlertid 
også være, at projektet var for svagt 
tilrettelagt ift. inddragelse af ledelsesla-
get i udviklingsarbejdet. Lidt firkantet 
formuleret kan man sige at lederne 
uintenderet blev henvist til en art ’an-
svarshavende tilskuerrolle’ som de ikke 
anerkendte og tog på sig. Med et kritisk 
teoretisk analyseperspektiv in mente 
kan man sige, at de større samfunds-
mæssige magtforhold og arbejdsplad-
sens vante magt- og arbejdsdeling satte 
sig igennem, når udviklingsprojekterne 
blev opfattet som en udfordring af ek-
sisterende rammer.  Tilsvarende kan vi 
konstatere at projektets relativt lange 
faser målrettet forankring af projekt-
arbejdets resultater ikke lykkedes efter 
forventning.  Opfordringer til at de 4 
innovationsteam i samarbejde med le-
delsen skulle opfinde forskellige former 
for organisatorisk institutionalisering 
af gode inddragelsesmetoder som led 
i en kontinuerlig praksis forblev op-
fordringer. På lokalplan valgte man 
fra ledelsesside i flere tilfælde slet ikke 
at følge projektresultaterne op, efter 
den formelle projektstøtte var udfa-
set. Retrospektivt kan der peges på, at 
arbejdspladsens institutionelle sam-
arbejdssystem, medudvalg og de til-
lidsvalgte blev inddraget for svagt og 
for sent i processen, hvorved projektet 
– trods gode resultater – forblev et ud-
vendigt fænomen.  Disse konklusioner 
på projektets resultater står dog ikke 
alene. Ser vi nærmere på de to hoved-

spor i form af principperne deltagelse 
og praksisnærhed er der større sam-
menhæng mellem designets intentio-
ner og de konkrete resultater. 

DELTAGELSE OG PRAKSISNÆRHED

Projektdesignet forsøgte via afsæt-
tet i praksisnært udviklingsarbejde og 
vidtgående medarbejderinddragelse 
at overvinde nogle af de klassiske bar-
rierer for læring som vi kender dem 
fra forskning og udvikling indenfor 
voksenlæring. Projektdesignet indebar 
for det første at det skarpe skel mellem 
arbejde og uddannelse blev nedbrudt 
idet læreprocesserne blev knyttet tæt 
til hverdagens arbejdsopgaver. Herved 
blev problemstillinger vedr. læring ba-
seret på simuleret virkelighed contra 
reel virkelighed overvundet på måder 
som kunne motivere grupper af med-
arbejdere som normalt stiller sig skep-
tiske overfor uddannelsesindsatser i 
relation til teknologihåndtering. Afsæt-
tet i hverdagserfaringerne og tætheden 
til arbejdsopgavens udførelse gjorde 
vejen lettere for de teknologikritiske 
medarbejdere. At udviklingsindsatser 
og oplæringskoncepter blev udviklet i 
samspil med kollegaer og gennemført 
på arbejdspladsen (eller i tæt samspil 
hermed i AMU kursus), betød at nogle 
klassiske transferproblemer ift. integre-
ring af ny viden i praksis ikke opstod 
(Helms Jørgensen, 2002, 2003).

Ved at sammensætte udviklingsen-
hederne på tværs af rollerne ’tekno-
logifortalere’ og ’skeptikere’, blev det 
synligt at også uddannelsesskeptikere 
har lærelyst og udviklingsvilje, når 
rammerne er inkluderende. At skep-
tikere tog del i udviklingsaktiviteter 
betød også i nogle tilfælde at vante rol-
lefordelinger på arbejdspladsen blev 
ombrudt idet medarbejdernes forskel-
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lige mere eller mindre usynlige kompe-
tencer kom til udfoldelse. 

Projektets beskyttede rum for medar-
bejdernes selvorganiserede udviklings-
arbejde fri- og synliggjorde 
medarbejdernes potentiale som delta-
gere i planlægning af oplærings- og 
udviklingsaktiviteter. Selvom designet 
ikke i tilstrækkelig grad understøttede 
en umiddelbar indarbejdelse af disse 
indsigter som ny mere inddragelsesori-
enteret udviklingskultur – og selvom 
ledelsen måske heller ikke var parate 
til eller havde mulighed for at sætte ek-
sisterende magtforhold på spil – viser 
projektet stadig at potentialerne er la-
tent tilstede. Samlet kan man således 
sige, at selvom institutionaliseringsam-
bitionerne ikke blev indfriet, blev der i 
projektet gjort vigtige erfaringer med 
potentialet i at sætte deltagelsesmål og 
praksisnærhed i forgrunden for udvik-
lingsprojekter til gavn for kortuddan-
nedes læring i arbejdslivet. <<
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metodeudviklingsprojekt indenfor den danske 
ældrepleje, tager afsæt i et samarbejde mellem 
Teknologirådet, LO´s rejsescene, AOF Greve, RUC 
samt 8 ældreplejeenheder i to sjællandske 
kommuner. Projektets konsulenter er Kirsten 
Andersen, tilknyttet AOF Greve og LO´s 
Rejsescene, Ida Elizabeth Andersen, daværende 
projektleder i Teknologirådet samt undertegnede 
Jacob Skjødt Nielsen, Fonden Teknologirådet og 
Janne Gleerup, adjunkt ved Institut for Psykologi 
og Uddannelsesforskning, RUC. 

2  Projektets fire involverede konsulenter, har alle 
tidligere været involveret i forsknings- og 
udviklingsprojekter vedr. udviklingen i ældreplejen 
og de ansattes arbejdsliv. Fra disse projekter er det 
vores fælles erfaring at store dele af 
medarbejdergruppen oplever store frustrationer 
forbundet med den digitale omstilling i 
ældreplejen. Se eksempelvis Gleerup 2010a, 
Skjødt Nielsen 2007) 

3  Erfaringerne fra de her fremlagte forsøg med 
design for praksisnær og deltagelsesbaseret læring 
og udviklingsarbejde kan selv sagt ikke uden 
videre generaliseres som gældende for alle 
grupper af kortuddannede og ufaglærte på 
arbejdsmarkedet. Arbejdets konkrete karakter, 
dets organisering samt dets historisk 
samfundsmæssige indlejring i bredere forstand 
må altid medtænkes i den konkrete situation. 

4  Medarbejdernes frikøb til udviklingsarbejdet blev 
finansieret af udviklingsprojektets bevilling fra 
forebyggelsesfonden. 
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Henrik Hersom 

TRANSFER  
– VEJE TIL SAMMENKOBLING  
AF UDDANNELSE OG ARBEJDE?
Denne artikel søger at beskrive to forskellige afsæt for un-
dervisningen på AMU-kurser, nemlig et  praksisorienteret 
afsæt og et praksisbaseret afsæt. Artiklen beskriver, hvor-
dan det har forskellige implikationer, hvis praksis anses 
som orienteringspunkt og som et mål, eller hvis praksis be-
tragtes som basis for undervisning og læring. Praksis er ik-
ke bare praksis, og derfor har det forskellige læringsmæssi-
ge konsekvenser, hvordan dette anskues og ikke mindst 
operationaliseres. Arbejdet med transfer i AMU vil derfor 
kunne have glæde af diskussioner og definitioner af netop, 
hvad den konkrete praksis består i. 

#3 
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TTRANSFER I AMU     

En række strategier og initiativer kred-
ser om at undersøge og udvikle sam-
spil mellem læring inden for rammer 
af arbejdslivet, og de efter- og videre-
uddannelsesmuligheder som foreligger 
(Wahlgren 2009). Denne artikel tager 
afsæt i et af disse konkrete forsøgs- og 
udviklingsprojekter, som installerer 
og tematiserer transfer som en mulig 
bro mellem arbejde og uddannelse 
(Hersom 2013). Transfer drejer sig 
kort sagt om, at overføre det lærte fra 
en læringssituation til en anden si-
tuationstype – i denne forbindelse en 
arbejdssituation. Teorier om transfer 
fokuserer generelt på anvendelse af læ-
ring (Bransford 2000, Wahlgren 2009). 
Projektet, som der berettes om her: 
”Transfer i AMU - med brug af vurde-
ring af basale færdigheder og praksis-
forankring”, blev afviklet i perioden 1. 
januar 2011 til 31. oktober 2012 med 
en bevilling fra Undervisningsministe-
riets Tværgående Udviklingspulje 2010. 
Evalueringen viser, at fokusering på 
transfer rummer en række muligheder 
i relation til at imødekomme kortud-
dannede og ufaglærtes arbejdsbaserede 
lærings- og udviklingsbehov. I et kritisk 
undersøgende perspektiv ses der ligele-
des nogle barrierer og implikationer i 
forbindelse med transferbaseret læring, 
og den praksistilknytning som er rela-
teret hertil. Dette især når transfer an-
skues som praksisorienteret læring og 
ikke som praksisbaseret læring, hvilket 
vil blive beskrevet i artiklen. Diskus-
sionen af transfer er væsentlig, for alle 
som arbejder med undervisning og 
uddannelse i relation til praksis, men 
denne artikel sætter således særligt 
fokus på arbejdet med transfer i AMU-
kurser, bl.a. fordi arbejdspraksis her of-
te ses som et hovedomdrejningspunkt 
for uddannelsen. I en lang række ud-

dannelsesformer, så som eksempelvis 
gymnasium og læreruddannelse, er 
mål og undervisning samtidig rettet 
mod uddannelsesdeltagernes person-
lige udvikling, samfundskritiske forstå-
else osv. Dette er på nogle måder også 
gældende i AMU-systemet, som rum-
mer en mangfoldighed af emner lige 
fra musik og kommunikation til meget 
færdighedsorienterede og praksisnære 
kurser. Mange AMU-kurser er stramt 
styret af praktiske anvendelsesformål, 
hvorfor netop disse kurser er særligt 
interessante i en læringsoptik, der har 
at gøre med transfer. Dermed kan dis-
kussionen også være eksemplarisk for 
andre uddannelser, som på en eller an-
den måde relaterer sig til praksis. 

I alt syv erhvervsuddannelsesinstitu-
tioner i Region Sjælland medvirkede i 
ovennævnte projekt. Der blev foretaget 
en ekstern evaluering som led i forsk-
nings- og udviklingsarbejdet indenfor 
området Livslang læring og kortud-
dannedes kvalifikations- og kompe-
tenceudvikling. Evalueringen blev 
udført som procesevaluering via inter-
aktioner med projektets parter, bl.a. 
med etableringer af refleksionsrum/
møder mellem forsker og de involve-
rede AMU-lærere med diskussioner og 
refleksioner over de transferaktiviteter, 
som lærerne konkret benyttede på de 
pågældende kurser. En transferaktivitet 
kunne eksempelvis bestå i lærernes ud-
arbejdelse af en kursusintrovideo med 
fokus på processen, som kursisterne så 
før undervisningen egentlig startede. 
Det kunne også være lærernes forøgede 
samarbejde med en virksomhed, som 
sendte sine medarbejdere på kursus, og 
hvor virksomheden dermed udgjorde 
konteksten for læringsanvendelse. Pro-
jektets hovedsagelige fokus var at kva-
lificere lærernes viden om, hvordan og 
hvorvidt kursisten kunne overføre sine 
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erfaringer fra et givent AMU-kursus 
til sin arbejdspraksis, samt på hvilken 
måde vedkommende kunne inddrage 
sine arbejdserfaringer på dette kursus. 
Den overordnede interesse har således 
været, at forøge den eksisterende viden 
om kursisters læringsudbytte ved at 
afprøve transfer som opkvalificerings-
strategi for lærere i AMU-systemet. Un-
dersøgelsesspørgsmålet har været, om 
og hvordan lærernes fokus på trans-
fer kunne forøge deres kompetencer 
i forhold til at skabe læring hos kur-
sisterne. Det har ligeledes været pro-
jektets intention at opdyrke yderligere 
viden om, hvordan arbejdsgivere og 
arbejdspladser kan benytte kursistens 
læringsudbytte i relation til de daglige 
arbejdsfunktioner. Dette i en gensidig 
vekselvirkning med arbejdsgiverens 
ønske om/mulighed for at skabe (tids-
mæssig) plads til anvendelse af kursi-
stens nyerhvervede kompetencer.

En stor del af transferforskningen 
fokuserer som sagt på ”anvendelse af 
viden” og således i mindre grad på, 
hvordan uddannelsesdeltagere ”tileg-
ner” sig forudbestemte kvalifikationer 
ud fra et givent curriculum (Wahl-
gren 2009, Aarkrog 2010, Wahlgren 
og Aarkrog 2012, Robert Brinkerhoff 
1995, 2006 og Jose Mestre 2005). Der 
eksisterer nogle paralleller mellem de 
nævnte transferforskeres undersøgel-
ser og arbejde, som kort sagt kredser 
om at nedtone den del af processen, 
der handler om selve undervisningen 
(Wahlgren & Aarkrog 2012, Brinker-
hoff 2006). Transfer har overordnet at 
gøre med, hvorledes uddannelsesba-
seret læring overføres og anvendes i en 
given arbejdspraksis. Udgangspunktet 
for- og formålet med at tale om og dis-
kutere transfer er netop anvendelse i 
praksis, og de førnævnte forskere har 
samlet set vist, hvordan der eksisterer 

forskellige typer af barrierer og fakto-
rer, som er medbestemmende for mu-
lighederne for at bygge bro mellem 
uddannelse og praksis, samt hvordan 
disse barrierer og faktorer både til stede 
i den lærende selv, i selve undervisnin-
gen og i den kontekst hvori læringen 
skal bruges. 

På baggrund af disse teoretiske 
perspektiver på transfer og ud fra to 
konkrete eksempler fra ovennævnte 
projekts forsknings- og evalueringsar-
bejde er det artiklens ambition at vise, 
hvordan det ikke er helt uproblematisk 
at arbejde med transfer. Der kan være 
forskellige udfordringer forbundet med 
arbejds- og implementeringsprocesser-
ne i relation hertil. Dette nødvendiggør 
således nogle kritiske opmærksomheds-
punkter, som forsøges udfoldet neden-
for.

AFSTEMNING AF LÆRINGSMÅL

Transferforskere har vist, hvordan den 
lærende på forskellige måder er be-
grænset af rutiner og vaner, og ikke 
altid selv oplever at have behov for at 
lære nyt samt herudfra at skulle foreta-
ge ændringer i sine etablerede adfærds-
mæssige vaner og rutiner (Wahlgren 
& Aarkrog 2012). Det er derfor et væ-
sentligt opmærksomhedspunkt i en 
transferregi, at uddannelsesdeltageren 
accepterer og anerkender at have et 
læringsbehov, og samtidig ikke opfat-
ter kursusindholdet som en implicit 
kritik af vedkommendes allerede eta-
blerede arbejdsmæssige adfærd, rutiner 
og vaner. I den forbindelse er uddan-
nelsesdeltagerens medinddragelse i læ-
ringsmålsætningen en særlig væsentlig 
faktor - og samtidig en potentiel bar-
riere. Første eksempel på bestræbelse 
på at overvinde en barriere på et af de 
transfereksperimenterende kursusfor-
løb i det pågældende projekt omhand-
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ler et kursus om ’beskæring af træer og 
buske i vintersæsonen’. Kursusholde-
rens opmærksomhed på transfer havde 
i denne forbindelse rod i arbejdet med 
at eksplicitere selve kursets formål i 
sammenhæng med kursisternes egne 
læringsmål. Dette begrundede kursus-
holderen ud fra en række tidligere er-
faringer med kursister, som gav udtryk 
for, at de ikke havde fået opfyldt deres 
læringsbehov på kurset, hvilket viste 
sig at skyldes et misforhold mellem sel-
ve kursets formål og kursisternes egne 
formål med at deltage. Kursusholderen 
beskrev i denne forbindelse en kursist, 
som havde været mindre tilfreds med 
det nævnte kursus, idet vedkommende 
ikke havde lært at bruge en motor-
sav, hvilket var et af den pågældende 
kursists hovedformål med at deltage. 
Problemet bestod helt enkelt i, at brug 
af motorsav ikke var en del af kursets 
indhold, hvorfor kursistens læringsbe-
hov ikke kunne imødekommes. For det 
første blev læringsbehovet ikke synligt 
i en forventningsafstemning mellem 
kursusdeltager og kursusholder, og for 
det andet kunne det ikke være blevet 
imødekommet selvom behovet/ønsket 
var blevet talt frem.  

Eksemplet illustrerer, hvordan juste-
ringen og foreningen af kursusformål 
og individuelle læringsmål kan synes 
at være relativt simpelt. Netop dette 
eksempel beskriver en høj grad af mis-
forhold mellem intentioner hos kur-
susholder og kursist, men der kan være 
andre grader af uafstemte læringsmål, 
som kan virke ind på transfermulighe-
derne: Læringsbehov og målsætninger 
kan være skjulte, implicitte og tavse 
mellem kursusholder og deltagere. Der 
kan eksistere forskellige forklaringer på 
barrierer for, hvorfor deltagere ikke har 
et tilbundsgående kendskab til egne 
læringsbehov, og hvorfor de ikke giver 

udtryk for dem, såfremt de kender dem 
(Bourdieu 1996). I nogle tilfælde ken-
der kursisterne egne læringsbehov og 
kan derudfra indgå i forhandling om 
at sætte mål, i andre tilfælde kender de 
ikke selv disse behov og mål. I ovenstå-
ende eksempel kendte vedkommende 
tilsyneladende eget læringsbehov vedr. 
brug af motorsav, men kendskabet var 
muligvis ikke stærkt/bevidst nok til, at 
det blev synliggjort. Kursusholderens 
opmærksomhed på transfer og forvent-
ninger til kurset resulterede siden i en 
øget opmærksomhed på italesættelse, 
forhandling og klargørelse af, hvad 
kurset fokuserede på, og ikke mindst ik-
ke fokuserede på (Hersom 2013). Delta-
geren skal altså i videst muligt omfang 
inddrages i præcisering eller omformu-
lering af vedkommendes individuelle 
mål for forløbet. 

Ligeledes kan uddannelsesdeltageres 
barrierer vedrøre graden af lærings-
mæssig selvtillid, hvilket derfor må 
medtænkes i forventningsafklaringer 
vedr. transferbaserede læringsstrategi-
er. Deltageren har stort set altid nogle 
læringsbefordrende erfaringer med sig 
ind i uddannelsesrummet, som poten-
tielt kan danne afsæt for at tro på sig 
selv i læringssituationer. Læringsbefor-
drende erfaringer er den basis af viden 
og praksiserfaringer, som den lærende 
bærer ind i en læringssituation, og som 
dermed kan sættes i spil i undervis-
ningen med henblik på at styrke ved-
kommendes læringsmæssige selvtillid. 
Omvendt kan uddannelsesdeltageren 
på forskellige måder være begrænset 
af forudgående negative uddannelses-
erfaringer, som kan virke prædispone-
rende for graden af engagement samt 
medvirke til at reproducere bestemte 
opfattelser af undervisning og læring 
(Bourdieu 1996). Et af udgangspunk-
terne for at forøge deltagernes lærings-
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mæssige (selv)tillid og engagement 
kan således kredse om eksplicitering og 
præcisering af læringsmål i et samar-
bejde mellem kursister og undervisere 
på kurserne.       

KONTEKST FOR  
LÆRINGSANVENDELSE 

Konteksten for anvendelse af læring 
er en anden særlig væsentlig faktor, 
såfremt der skal foregå transfer, hvil-
ket igen kalder på en opmærksomhed 
på selve skellet mellem uddannelse og 
arbejde og på de ret forskelligartede 
logikker, som potentielt kan være til 
stede på hhv. arbejdsplads og i ud-
dannelsesrum. AMU-underviserne i 
det pågældende projekt søgte på for-
skellige måder at skabe udvikling af 
nye uddannelsesbaserede erfaringer 
hos deltagerne, mens logikkerne på 
arbejdspladserne (naturligt nok) ofte 
kredser om produktion, effektivisering, 
målopnåelse og den konkrete daglige 
opgaveløsning. Robert Brinkerhoff 
(2006) peger bl.a. på væsentligheden 
af, at arbejde med ledelsesmæssig 
feedback og med de organisatoriske 
forhindringer/potentialer i konteksten 
for anvendelse af det lærte, når uddan-
nelsesforløbet er afsluttet. Wahlgren 
og Aarkrog (2012) beskriver ligeledes, 
hvordan facilitering af samspil mellem 
læring i arbejdslivet og det pågældende 
videreuddannelseskursus skal foregå 
via fokus på konteksten for anvendelse 
af det lærte. Dette drejer sig således om 
graden af kontekståbenhed i forhold 
til, at medarbejderne kan bidrage og 
sætte egne præg på den kontekst, som 
læringen skal implementeres i.   

Det andet af denne artikels to ek-
sempler tager udgangspunkt i et kur-
sus (i det pågældende projekt) vedr. 
’fejl- og spildminimering’. En given 
virksomhed havde henvendt sig til de 

pågældende AMU-kursusudbydere og 
bedt om et specifikt kursusforløb for 
virksomhedens medarbejdere, som fo-
kuserede på at reducere fejl og spild 
i den pågældende virksomhed. Dette 
var et særligt tilfælde, idet AMU-kurser 
normalt sammensættes af deltagere 
fra flere arbejdspladser. Her kunne 
lærerne koncentrere sig om samar-
bejdet med en enkelt virksomhed. De 
pågældende kursusundervisere lavede 
en del af deres konkrete planlægning i 
samarbejde med virksomhedens ledel-
se, hvilket bl.a. foregik på selve virk-
somheden. Medarbejderne blev kun 
inddraget i meget begrænset omfang, 
idet virksomhedens ledelse havde sin 
egen specifikke dagsorden vedr. fejl- og 
spildminimering, som skulle overføres 
til medarbejderne. Underviserne skulle 
indledningsvis lære om de konkrete 
maskiner og om den konkrete tekno-
logi, som virksomheden benyttede sig 
af, med henblik på at sammensætte 
det pågældende kursusforløb. Virksom-
heden var dermed i høj grad med til 
at indholdsbestemme kurset, og i dette 
tilfælde var ’konteksten for læringsan-
vendelse’ på mange måder  åben, idet 
virksomheden ønskede en direkte im-
plementeringseffekt af det pågældende 
kursus. Samtidig formidler eksemplet 
en lidt instrumentel og reduceret læ-
ringsforståelse. Det kan ikke bare dreje 
sig om, hvorvidt deltagerne kan bruge 
det lærte, men i høj grad også om 
hvordan. Arbejdspladsen udgjorde en 
imødekommende kontekst for medar-
bejderes afprøvninger og forsøg på at 
implementere kursusindholdets mål i 
deres arbejde, hvilket på mange må-
der harmonerer med transferoptikkens 
fokus på kontekståbenhed. På den 
ene side kan dette altså ses som et ek-
sempel på et relativt optimalt forhold 
mellem kursusindhold og kontekst for 
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læringsanvendelse. På den anden side 
formidler eksemplet et markant behov 
for en bredere diskussion af praksisret-
tet og praksisbaseret uddannelse, idet 
det har forskellige implikationer, hvor-
ledes kurset ’baseres på’ og/eller ’orien-
teres mod’ en given arbejdspraksis. Det 
pågældende kursus vedr. fejl- og spild-
minimering kan derfor også ses fra et 
kritisk perspektiv. Nedenstående model 
skal illustrere forskellen på basering og 
orientering i forbindelse med transfer: 

                     
Modellens skelnen mellem ar-

bejdspraksisbasering og arbejdsprak-
sisorientering er nyttig i relation til 
transferdiskussionen, idet arbejds-
praksis både er udgangspunkt og mål 
for operationaliseringen af transfer. 
Det giver således mening at skelne 

mellem at basere undervisningen på 
arbejdspraksis (fig. 1) og at orientere 
undervisningen mod praksis (fig. 2). 
I eksemplet med ’fejl og spildmini-
mering’, hvor arbejdspladsen skabte 
en høj grad af kontekståbenhed, med 
henblik på at medarbejderne kunne 
anvende det lærte, var kurset samtidig 
meget orienteret og målstyret mod ud-
førelse af selve erhvervet. 

Arbejdslivet forstås i modellen som 
et bredere begreb om ”de mange fa-
cetter ved arbejdsliv” (Kamp 2010) og 
ikke kun selve erhvervet og jobfunk-
tionen. Figur 2 viser, hvordan ind-
hold, mål og undervisning kan være 
orienteret mod arbejdsliv og erhverv 
(til forskel fra figur 1), men figur 2 il-

 
ARBEJDSPRAKSISBASERING
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Fig. 1.  Fig. 2.  
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lustrerer også, hvordan erhvervet og 
arbejdslivet kan blive sammenvævet, 
når transfer operationaliseres snævert 
som målstyring og orientering mod en 
given arbejdspraksis. Figur 1 illustrerer 
derimod hvordan undervisning også 
kan basere sig på arbejdspraksis, når 
kursusindhold, mål og undervisning 
tager udgangspunkt i, hvordan delta-
gernes erfaringer og refleksioner kan 
medvirke til 
at skabe del-
tagernes egne 
udviklings- og 
læringsveje 
ind i deres 
erhverv og 
ind i arbejds-
livet (Schön 
2001), anskuet 
som to selvstæn-
dige (men dog 
sammenhæn-
gende) arenaer. 
Erhvervet ka-
rakteriseres således kort sagt ved job-
funktionen, mens arbejdslivet rummer 
flere og andre aspekter end blot at (få 
viden om at) udføre en given arbejds-
funktion (Kamp 2010).      

Når modellen sættes i forhold til 
transfer i AMU, viser der sig flere for-
dele ved netop at operationalisere 
transfer som praksisbasering (fig. 1). 
Et af argumenterne består i, at de de-
mokratiserende og alment dannende 
aspekter i AMU-kurserne på flere må-
der (potentielt) er bedre indlemmede 
når undervisningen baseres på prak-
sis, således at deltagerne selv kan være 
medskabere af deres respektive veje til 
læring om/i arbejdslivet og om/i deres 
respektive erhvervsfunktioner. Medbor-
gerskab, demokrati og dannelse har 
dermed en større potentiel klangbund 
ved praksisbaseret uddannelse. Det 

skal dog her understreges, at de to figu-
rer repræsenterer hver sin teoretiske pol 
i et kontinuum, og at konkret transfer-
relateret undervisning reelt altid vil 
lægge sig forskellige steder i dette kon-
tinuum, og således sjældent udgøre et 
”enten/eller”. Ikke desto mindre er der 
forskel på om kurserne udelukkende 
har til formål at skabe rammen om 
overførelse af viden og færdigheder fra 

underviser 
til uddan-
nelses-
deltager 
(praksisori-
entering), 
eller om 
kurserne 
også skal 
facilitere 
demokra-
tisering og 
medbor-
gerskab 
(Nielsen 

1999, Olsén 2003). Sidstnævnte læg-
ger sig op ad modellens beskrivelse af 
praksisbasering.

Et andet argument for praksisbase-
ring består i, at der i denne optik ikke 
findes en objektiv fortolkning af prak-
sis, som kan lægges ned over deltager-
ne/medarbejderne, og dermed danne 
udgangspunkt for transfer. Transfer i 
AMU viste bl.a., hvordan deltagerne 
danner hver deres praksisforestillinger 
og praksiserfaringer, hvorfor det ikke 
giver mening, at en given virksomhed/
ledelse/kursusplanlægger på forhånd 
foretager nogle meget fasttømrede og 
rigide definitioner af den praksis med-
arbejderne skal kvalificeres til. Medar-
bejderes og kursisters praksisforståelser 
er på flere måder subjektivt fortolkede 
praksisforståelser, hvilket en praksis-
baseret tilgang (fig. 1) i denne sam-

“Der bør eksistere mu-
lighed for, at den læ-
rende kan afprøve og 
bruge sine nyerhverve-

de erfaringer og kvalifikationer 
på sin arbejdsplads”
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menhæng rummer flere potentialer for 
at indfange – set i modsætning til den 
praksisorienterede tilgang (fig. 2). Bl.a. 
derfor må deltagernes erfaringer og 
forestillinger inddrages i forventnings-
afstemninger, hvilket blev behandlet i 
eksempel 1.

Et tredje argument er som sagt prak-
sisbaseringens mulighed for at foretage 
en stærkere skelnen mellem erhverv 
og arbejdsliv. Hvor den praksisorien-
terede tilgang i høj grad kredser om 
implementering af konkrete færdig-
heder, giver en praksisbaseret tilgang 
muligheder for, at deltagerne selv kan 
skabe sine forståelser og kompeten-
cer i samspil med praksis. Der kan i 
nogle tilfælde ligeledes være argumen-
ter for, at transfer kan basere sig på 
praksisorientering, når det handler 
om tilegnelse af meget konkrete red-
skabsorienterede fagområder. Dog er 
det denne artikels perspektiv, at prak-
sisbasering er en mere hensigtsmæssig 
vej i transferrelaterede læreprocesser 
i AMU. Dette bl.a. fordi ’praksis’ ikke 
uden videre kan anses som en objektiv 
og uforanderlig størrelse, der kan være 
genstand for meget specifikke mål og 
målstyring (eksemplificeret ved kurset 
om ’fejl og spildminimering’). Sam-
tidig må der anlægges et kritisk blik 
på, hvad transfer kan medvirke til at 
producere, såfremt der ikke tages højde 
for en række faktorer så som demo-
kratisering, kritisk refleksiv viden og 
forskellige typer af formalt dannende 
undervisningsindhold. Transferbase-
ret læring kan ikke udelukkende anses 
som noget instrumentelt, og som noget 
der snævert kredser om ’at overføre via 
instruktion’. I denne optik må transfer 
i AMU derimod ses mere dynamisk i 
forhold til forhandling af praksisfor-
ståelser mellem underviser, kursist og 
virksomhed. Transferdiskussionen i 

relation til AMU må derfor også om-
handle i hvilken grad og hvorfor, der 
bør være identiske elementer mel-
lem deltagernes kursusforløb og deres 
daglige arbejdspraksis, samt hvordan 
færre identiske elementer kan give 
deltagerne anledning til at tænke nyt 
og anderledes om deres arbejde, og 
ikke udelukkende beskæftige sig med 
de elementer, som arbejdsgiveren har 
brug for i bestemte sammenhænge. 
Dette påkalder som nævnt nogle mere 
grundlæggende pædagogiske, episte-
mologiske og uddannelsessociologiske 
overvejelser over, hvad hensigten med 
transfer er i relation til hhv. praksis-
baseret undervisning (fig. 1) og prak-
sisorienteret undervisning (fig. 2). Det 
har implikationer for, på hvilke måder 
praksis forstås og operationaliseres i 
relation til transfer. I forlængelse af 
ovenstående må der derfor stilles et 
spørgsmål om, hvorvidt transfer pri-
mært har til formål at skabe medarbej-
dere som instrumenter til at udføre et 
givent erhverv, eller om transfer (også) 
skal medvirke til at skabe kritisk reflek-
terende medarbejdere?   

UNDERVISNINGSPROCESSER  
– HVOR SKAL VI HEN?

Ovenstående diskussioner vedr. af-
stemning af læringsmål og kontekst 
for læringsanvendelse giver anledning 
til at rette fokus mod selve undervis-
ningen. Som nævnt indledningsvis i 
artiklen er transferforskningen relativt 
entydig omkring det forhold, at under-
visningsleddet er ’mindre væsentligt’ 
end bevægelsen fra læringsbehov til 
læringsimplementering i processen 
’før-under-efter’ (Brinkerhoff 2006). 
Undervisningen kan fungere mere eller 
mindre løsrevet fra den anvendelses-
praksis, som den har at gøre med. På 
den ene side viser transferforskningen, 
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at genkendelighed på tværs af under-
visning og arbejde er et parameter, 
som medvirker til at afgøre deltage-
rens oplevede grad af sammenhæng 
mellem uddannelseskontekst og ar-
bejdsmæssig kontekst (Aarkrog 2010). 
Genkendelighed spiller således ind på 
flere planer, og har både at gøre med 
arbejdsgange og eksemplificerings-
måder i undervisningen. De identiske 
elementer på tværs af uddannelse 
og arbejde kan komme til udtryk via 

deltagernes eksempler fra egen ar-
bejdspraksis, og underviseren kan 
være mere eller mindre fokuseret på 
transfer i relation til  uddannelsesdel-
tageren. Transferforskningen fremskri-
ver et udviklingspotentiale i relation 
til at forøge de lærendes individuelle 
transferkompetencer, og i denne sam-
menhæng har undervisere og uddan-
nelsesplanlæggere en betydelig rolle at 
spille.

Når dette er sagt, så giver trans-
ferforskningen selve undervisnings-
processerne mindre opmærksomhed 
(Wahlgren 2009, Mestre 2005) set i 
forhold til eksempelvis den fælles eks-
plicitering af læringsmål og i forhold 
til konteksten for læringsanvendelse. 
Synspunkterne er, at der i langt højere 
grad bør fokuseres på faserne ’før og 
efter’ undervisningen, dels fordi disse 
faser traditionelt er blevet underbelyst, 
men også fordi faserne repræsenterer 

en særlig væsentlighed i arbejdet med 
transfer. Dette syn på transfer bør dog 
imidlertid kobles op på måden, hvorpå 
transfer anskues i pædagogisk og epi-
stemologisk forstand. Eksempelvis må 
det helt grundlæggende diskuteres, 
hvorledes (og i hvilken grad) et mere 
alment og formalt orienteret undervis-
ningsindhold, som ikke nødvendigvis 
er praksisorienteret/baseret, kan have 
sin berettigelse – også på de AMU-
kurser som er udgangspunktet i denne 

forbindelse. Et formalt orienteret un-
dervisningsindhold betoner særligt de 
individuelle (og kollektive) kompeten-
cer så som evnen til kritisk tænkning, 
at udtrykke sig, at løse problemer osv. 
(Klafki 1983, 2001). Kan undervis-
ningsindhold med løsere tilknytninger 
til deltagernes eksakte arbejdsopgaver, 
og som ikke nødvendigvis indeholder 
elementer der er nært ’identiske’ med 
deres arbejdspraksis, trods det alligevel 
understøtte transfer? På denne måde 
må arbejdet med transfer overveje- og 
styre hen mod viden om, hvorvidt un-
dervisning med transfertræning som 
mål nødvendigvis udelukkende skal 
hægtes op på identiske elementer og 
genkendelse mellem arbejde og uddan-
nelse. I hvilken grad kan et formalt 
og ikke-praksisbaseret/orienteret ud-
dannelsesindhold føre ad andre veje 
til transfer mellem kursus og arbejde? 
I hvor høj grad skal vejen til transfer 

“ “Undervisningen på AMU-kurserne udgør et vig-
tigt mulighedsrum for praksisbaseret transfer, 
hvor uddannelsesdeltagerne kan være refleksive  
omkring deres praksis” 
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også skabes via den enkelte kursists 
overordnede blik på vedkommendes 
mulige veje til transfer? Kursisten må 
til en vis grad selv lave vejen til trans-
fer via udvikling af egne forståelser 
af erhverv, praksis og arbejdsliv. Det 
er således denne artikels ambition at 
vise, hvordan hhv. praksisbasering og 
praksisorientering i transfer i AMU kan 
have nogle implikationer i forhold til 
kursisternes/medarbejdernes læring. 
Men herudover bør den videre trans-
ferdiskussion indeholde overvejelser 
over, hvorvidt den lærerende skal have 
en større grad af autonomi i forhold til 
at forstå og udvikle sin (og virksomhe-
dens/erhvervets) praksisforståelse. En 
sådan autonomi vil fordre transferfor-
løb med mindre retningsstyring, som 
skabes via medarbejdernes/kursister-
nes perspektiver på praksis.        

ETABLEREDE VEJE OG VIDERE  
FÆRD FOR TRANSFER I AMU

Ud fra erfaringer og analyser i projek-
tet ”Transfer i AMU” kan der indskydes 
nogle opmærksomhedspunkter i dis-
kussionen om transfer. Dels reprodu-
cerer denne artikel ud fra det nævnte 
projekt en del af de veje, som transfer-
forskningen allerede har lavet, f.eks. 
behovet for vidensafklaring og af-
stemning af læringsmål, samt om kur-
susopfølgning og læringskontekstens 
vigtighed. Men herudover ønsker ar-
tiklen at rette opmærksomheden mod 
to specifikke områder i den videre færd 
for transfer i AMU: For det første bør 
det ud fra ovennævnte overvejes, ’hvad 
praksis er’ (anskues det som oriente-
ringspunkt og et mål eller som basis 
for undervisning og læring), og for det 
andet må det diskuteres i hvilken grad 
en nedtoning af undervisningsdelen 
(i processen før-under-efter) kan virke 

potentielt reducerende for demokratise-
ring og dannelse.   

Projektets erfaringer viser, at eksakt 
formidling og afstemning af kursusfor-
mål og læringsmål er væsentlig. Delta-
gernes motivation afhænger i høj grad 
af, hvorvidt de (ifølge egne vurderin-
ger) får opfyldt deres forestillinger om, 
hvad de skal lære på det pågældende 
kursus. Det kan således skabe mod-
stand, såfremt den enkelte kursusdel-
tager ikke mener, at kurset lever op til 
vedkommendes, til tider ret specifikke, 
forventninger om formål og indhold. 
Der kan være for stor divergens mellem 
underviserens og kursisternes opfat-
telse af kursets formål, hvilket i så fald 
er væsentligt at få klarlagt og afstemt 
indledningsvis, når det er hensigten at 
skabe transferprocesser. Herudover er 
det væsentligt at få nøje klarlagt, hvad 
deltagerne ved og kan, og hvad der 
er behov for at de skal vide og kunne. 
AMU-kurserne har i denne sammen-
hæng ofte den fordel, at det er et re-
lativt konkret indhold der arbejdes 
med, hvilket ofte muliggør ret præcise 
kortlægninger af, hvad der er behov 
for i forhold til transferoptimering hos 
deltagerne. Kursusopfølgning er ligele-
des et vigtigt aspekt i transferarbejdet 
i AMU. Uddannelsens og arbejdsplad-
sens rum bør være forbundet således, 
at deltagerenes uddannelsesudviklede 
erfaringer har mulighed for at række 
ind i arbejdspladsens rum, sådan at 
arbejdspraksisudviklede erfaringer 
samtidig kan række ind i uddannel-
sens rum (erfaringsdeling og refleksiv 
praksis). Der bør eksistere mulighed 
for, at den lærende kan afprøve og 
bruge sine nyerhvervede erfaringer og 
kvalifikationer på sin arbejdsplads. 
Ofte tager kursusdeltagere inspirerede, 
veloplyste og motiverede hjem efter et 
kursus, hvorefter inspiration, viden og 
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motivation relativt hurtigt falder bort, 
såfremt der ikke er muligheder for di-
rekte at bruge det lærte, eller såfremt 
der ikke skabes en form for opfølgning 
på kursets indhold. 

Artiklen har søgt at beskrive hhv. 
praksisorientering og praksisbasering 
som nogle væsentlige teoretiske pola-
riseringer i relation til at diskutere og 
implementere praksis. Hensigten er at 
danne grundlag diskussion og defini-
tion af et praksissyn, som kan matche 
et givent AMU-kursus. Artiklen beskri-
ver i den forbindelse, hvordan det har 
forskellige implikationer, hvad enten 
praksis anses som orienteringspunkt 
og som et mål, eller om praksis betrag-
tes som basis for undervisning og læ-
ring. Det drejer sig altså om, at styrke 
læring i praksis ud fra nogle definerede 
opfattelser af hvad praksis er. Praksis er 
ikke bare praksis, og derfor har det for-
skellige læringsmæssige konsekvenser, 
hvordan dette anskues og ikke mindst 
operationaliseres. Arbejdet med trans-
fer vil derfor kunne have glæde af dis-
kussioner og definitioner af netop hvad 
den konkrete praksis består i. 

Et andet område i den videre færd 
drejer sig om selve undervisningen 
som facilitator for demokratisering og 
dannelse. Der kan i den forbindelse 
rettes et kritisk blik på transferforsk-
ningens betoning af ’før og efter’ un-
dervisningen, på bekostning af det 
mulighedsrum der ligger i selve un-
dervisningen. En for kraftig underfo-
kusering på undervisningsdelen, kan 
potentielt fratage transferprocessen 
’det nye som undervisning kan til-
byde’. Undervisning indeholder også 
læringspotentialer, som hverken har 
at gøre med arbejdsorienterede behov 
eller er anvendelsesorienterede, men 
som derimod understøtter deltagernes 
udviklinger af egne uforudsete per-

spektiver og veje. Undervisning kan, 
(når den er bedst), medvirke til at 
skabe læreprocesser, som hverken er 
funderede i på-forhånd-ekspliciterede 
og kendte behov, eller er funderede i 
arbejdspladsens/anvendelseskontek-
stens behov. Et rum for undervisning 
kan således skabe nye veje og erken-
delser hos deltagerne, som ikke kunne 
planlægges på forhånd, bl.a. set i for-
hold til aspekter som demokratisering 
og vidensbasis for kritisk forholden sig 
til eget erhverv og arbejdsliv. Som tidli-
gere nævnt, vægter transferforskningen 
aspekter så som forventningsafstem-
ning vedr. læringsmål og betydningen 
af kontekstens åbenhed i forhold til, at 
kursisterne kan anvende det lærte på 
deres arbejdsplads (processerne ’før’ 
og ’efter’). Dette understøttes ligeledes 
i projektet om transfer i AMU. Samti-
dig må der dog udvises en grad af be-
kymring, såfremt dette resulterer i en 
decideret nedtoning af undervisningen 
og de emancipatoriske elementer, som 
kan ligge heri - når kursusdeltagerne 
får mulighed for at udfolde og udvikle 
deres praksis (i samspil med de andre 
kursister). Undervisningen på AMU-
kurserne udgør et vigtigt muligheds-
rum for praksisbaseret transfer, hvor 
uddannelsesdeltagerne kan være re-
fleksive  omkring deres praksis og sam-
tidig lære at overføre viden og læring 
til deres arbejde.  

Når den transferbaserede undervis-
ning i AMU fungerer praksisbaseret, 
rummer den (som teoretisk pol, og i 
modsætning til ’praksisorienteret’) mu-
ligheder for, at uddannelsesdeltagere 
kan grundlægge deres egne og nye læ-
ringsveje, som ikke var planlagte og 
intenderede via arbejdspladsen og via 
kursusformål. Praksisbaseret undervis-
ning er derfor en potentiel tilføjelse til 
debatten om transfer, og i denne arti-
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kels optik er det således en farbar vej 
til sammenkobling af kursisternes ud-
dannelse og arbejde i AMU. <<     
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Axel Neubert 

VOKSEN- OG 
EFTERUDDANNELSE I EN 
KRISETID
- ØKONOMI, RAMMER OG 
UDFORDRINGER
Voksen- og efteruddannelse (VEU)  er den samlende be-
tegnelse for tre hovedområder: Arbejdsmarkedsuddannel-
serne (AMU), som primært udbydes af erhvervsskoler, Al-
men voksenuddannelse (AVU, som VUC udbyder på 9. og 
10. klasses niveau og Forberedende voksenudvisning 
(FVU), hvor VUC udbyder grundlæggende kurser i læsning 
og regning. Voksenuddannelse står højt på den politiske 
dagsorden, og der er fokus på finansiering, kvalitet og 
målrettethed i forhold samfundets, virksomhedernes og 
brugernes behov. Artiklen gennemgår en række af de ak-
tuelle problemstillinger.

#4 
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VVEU har gennem de senere år været et 
prioriteret indsatområde på den politi-
ske dagsorden. Det er stærkt markeret i 
regeringsgrundlaget fra 2011:

Den globale konkurrence kræver, at 
den danske arbejdsstyrke opkvalificeres, 
og at alle lønmodtagere bliver mere op-
stillingsparate. Det er derfor ikke nok at 
satse på at uddanne børn og unge. Der 
er også behov for at forbedre kvalifikatio-
nerne blandt de voksne ufaglærte, så de 
bliver i stand til at varetage de nye job, 
der erstatter de gamle job, der flytter til 
udlandet.

Som led i trepartsforhandlingerne vil 
regeringen derfor drøfte med arbejds-
markedets parter, hvorledes der kan ske 
en styrkelse af voksen- og efteruddan-
nelsesindsatsen, bl.a. så flere ufaglærte 
får en kompetencegivende uddannelse. 
Målet er at løfte den samlede aktivitet, så 
flere personer får mulighed for at påbe-
gynde en kompetencegivende uddannel-
se – enten på faglært eller videregående 
niveau.

Tilsvarende blev voksen- og efterud-
dannelserne prioriteret i kommissoriet 
fra maj 2012 for de trepartsforhand-
linger, som regeringen og arbejdsmar-
kedets parter skulle gennemføre i en 
række møder frem mod sommeren 
2012:

Samtidig skal voksen- og efteruddan-
nelsesindsatsen styrkes og fokuseres, så 
der sikres størst mulige afkast af de of-
fentlige og private investeringer. Finansie-
ring af voksen- og efteruddannelse er et 
fælles ansvar mellem staten og arbejds-
markedets parter. Det offentlige har en 
særlig forpligtelse i forhold til at sikre de 
grundlæggende og almene færdigheder 
blandt de mest udsatte grupper i arbejds-
styrken.

Derfor skal det offentlige engagement 
være størst indenfor de grundlæggende 
kurser og almene uddannelser.

Trepartsforhandlingerne blev ikke gen-

nemført, da regeringen valgte at aflyse, 

efter at Dansk Metal have afvist at øge den 

ugentlige arbejdstid. Men VEU-prioriterin-

gen blev fastholdt i den pressemeddelelse, 

som Finansministeriet udsendte den 8. juni 

2012:

Samtidig vil regeringen se på mulig-
hederne for at løfte voksen- og efterud-
dannelsesindsatsen, særligt for dem med 
mindst uddannelse i forvejen. 

FINANSLOVEN 2014 

I regeringens forslag til finanslov fra 
august 2013 fremgår, at reduktionen 
af uddannelsestaksterne til arbejds-
markedsuddannelserne (AMU) ikke er 
stoppet med FFL 2014. De samlede ta-
xametre til AMU falder støt hvert ene-
ste år frem til 2017:
(Se næste side >>>)
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Den afsatte bevilling fra 2013 på 47 
mio. kr. årligt til videreførelse af  de i 
2010 oprettede VEU-centre fortsætter i 
2014-2016. 

I finanslovsaftalen den 26. novem-
ber mellem regeringen og Venstre og 
Det konservative Folkeparti er der ikke 
afsat penge til en øget VEU-indsats. 
Det eneste punkt i aftalen vedrørende 
uddannelse er, at der bevilges 1.200 
mio. til jobrotation i 2014 svarende 
til 2013-niveauet. Så kan flere ledige 
komme i kortvarig beskæftigelse i en 
virksomhed og måske derved få en åb-
ning til job, mens en ansat i virksom-
heden kan deltage i uddannelse.

Det forudsætter, at arbejdsmarkedets 
parter engagerer sig aktivt og direkte 
i realiseringen af dette vigtige uddan-
nelsespolitiske og beskæftigelsespoli-
tiske instrument i en tid med for stor 
ledighed, så bevillingen bliver omsat i 
grundigt planlagte jobrotationsforløb 
til gavn for både ledige, beskæftigede 
og virksomheder.

Med aftalen har regeringen valgt 
at fastholde et voksende underskud på 
AMU. De ekstraordinære takstforhøjel-
ser fra FL2013, der skulle rette lidt op 
på de seneste år voldsomme takstfor-
ringelser, er ikke videreført, hvilket vil 
kunne mærkes på̊ både kvaliteten af 
undervisningen og på̊ økonomien hos 
AMU-udbyderne, konkluderer Uddan-
nelsesforbundet i et notat om den ved-
tagne finanslov. 

FALDENDE AMU-AKTIVITET 

I 1950’erne opstod et stigende behov 
for arbejdskraft især inden for industri 
og bygge og anlæg. Derfor nedsattes i 
1957 en kommission om uddannelse 
af ikke-faglærte, som fastslog at 

uddannelsen gennem arbejdsmar-
kedsuddannelser er en tilbagevendende 
nødvendighed for den enkelte, fordi man 
må forudse stadige forandringer på ar-
bejdsmarkedet og en fortsat udvikling af 
teknologien, der vil kræve nye kvalifika-
tioner.

TAKSTUDVIKLING IFT. 2013

Procent              2014     2015     2016    2017

Undervisningstaxameter, AMU                   -1,7        -3,8        -6,2       -8,2

Fællesudgiftstaxameter, AMU                     -9,7      -11,7     -13,6    -15,5

Administrationstillægstakst, AM                -9,7      -11,7     -13,6    -15,5

Bygningstaxameter, AMU                                -2,0        -4,1        -6,1      -8,1

Undervisningstaxameter, ÅU EVE                   -1,7        -3,8        -6,2     -8,2

Bygningstaxameter, ÅU EVE                            -2,0         -4,1       -6,1      -8,1
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Uddannelse af ikke-faglærte arbejdere, 
betænkning nr. 221, 1959

Det førte til Lov om uddannelse af 
ikke-faglærte arbejdere i 1960.

Arbejdsmarkedsuddannelserne 
(AMU) har siden spillet en uvurderlig, 
men ofte overset rolle for ufaglærtes 
opkvalificering, idet AMU udbyder kor-
te kurser (fra nogle dage til nogle uger, 
ofte i sammenhængende kursusstruk-
turer) til ufaglærte. AMU-målgruppen 
(kortuddannede med en uddannelse 
til og med erhvervsuddannelses- og 
gymnasialt niveau) blev fra 1965 som 
forsøg udvidet til også at gælde faglær-
tes efteruddannelse (ordningen blev 
permanent fra 1986). I 1994 udvides 
AMU-målgruppen til også at omfatte 
offentligt ansatte. Aktiviteten i AMU 
har været stigende gennem årene, som 
toppede med over en million kursister 
i 2009 og 2010. Men den tidligere re-
gering foretog med genopretningspla-
nen i 2010 og finansloven i 2011 en 
voldsom opbremsning, som betød et 
fald på 40 pct. Så i 2013 er aktiviteten 
i antallet af kursister faldet til niveauet 
i 2006:

Der er altså intet, der tyder på, at de 
højt prioriterede strategiske mål for en 
øget VEU-aktivitet indtil videre har ud-
møntet sig i konkrete politiske udspil 
på AMU-området i forbindelse med 
finansloven.

Det skal dog bemærkes, at ét af ele-
menterne i forliget om vækstplan.dk 
i foråret 2013 var, at 1 mia. kr. skulle 
afsættes til voksen- og efteruddannelse 
i 2014-2017:

Regeringen vil sætte en ambitiøs ud-
dannelsesdagsorden, som understøtter 
vækst og velstand. Regeringen afsætter 
derfor en pulje på 1 mia. kr. til et mar-
kant kompetenceløft af arbejdsstyrken, 
som blandt andet skal understøtte, at 
produktionsvirksomheder og arbejds- 
pladser kan fastholdes i Danmark.

Det er et fælles ansvar for regeringen 
og arbejdsmarkedets parter at sikre en 
stærk dansk konkurrenceevne. Regerin-
gen vil derfor i dialog med arbejdsmar-
kedets parter skabe et bedre voksen- og 
efteruddannelsessystem, som har større 
fokus på arbejdsmarkedets behov, og 
som understøtter en bedre og mere ef-
fektiv udnyttelse af de private og statslige 
ressourcer til voksen- og efteruddannelse. 

Regeringen vil sammen med arbejds-
markedets parter igangsætte et fælles ar-
bejde, der i foråret 2014 skal munde ud i 
en fælles møderække om anbefalinger til 
et uddannelsesløft, der skal forbedre pro-
duktivitet og vækst i Danmark. 

Så får vi se, om og i givet fald hvor-
dan de afsatte midler kommer på bor-
det og bringes i spil.

ANTAL AMU-KURSISTER

    2004                2005                2006                2007              2008               2009                2010               2011                2012             2013

  592.824        614.956          632.330         631.552        755.068        1.056.627    1.053.648        720.887        659.334        433.120         
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SAMMENHÆNG MELLEM  
POLITIKOMRÅDER

VEU-rådet fastslår i sin strategiplan fra 
2010, at AMU historisk har vist sig at 
være allerbedst, når det har været på 
forkant med udviklingen. For at kunne 
holde denne kadence fremhæver stra-
tegiplanen nogle hovedspørgsmål, der 
skal besvares:
 
>> Er VEU-systemet gearet til tiden efter 
krisen? 
 
>> Har VEU-systemet de rigtige uddan-
nelser, der passer til fremtiden?
 
>> Har VEU-systemet viden om, hvad 
der bliver det 21. århundredes kompe-
tencer for faglærte og ufaglærte?

Strategioplægget understreger, at der 
er behov for at optimere den samlede 
politiske indsats på kompetenceområ-
det også i forhold til andre politikom-
råder. Erfaringsmæssigt har det været 
vanskeligt på det operationelle niveau 
at samtænke VEU-politikken med be-
skæftigelsespolitikken og erhvervs- og 
vækstpolitikken.

Det er åbenlyst, at der er behov for 
en bedre kobling mellem VEU-indsat-
sen og de øvrige politikområder. Det 
er især problematisk, at uddannelsen 
af beskæftigede er adskilt fra uddan-
nelsen af ledige.  Uddannelsen af be-
skæftigede er ansvarsmæssigt placeret 
i Undervisningsministeriet, mens ud-
dannelsesindsatsen for ledige hører  
under beskæftigelsesområdet. Det sam-
menfattes af tre kendere af AMU såle-
des:

Beslutninger truffet på baggrund af 
en samlet, tværgående analyse vil skabe 
grundlag for en bedre og mere entydig 
servicering af brugerne og dermed en 

mere smidig og sammenhængende op-
fyldelse af arbejdsmarkedets behov for 
relevante kompetencer og en bedre og 
mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
(Hovard Pedersen, Andresen & Lassen, 
2012)

ETABLERINGEN AF VEU-CENTRE

Der er cirka 100 udbydere af AMU, 
og det har gennem årene været et sti-
gende problem, at det for virksomhe-
derne var for uoverskueligt at finde de 
uddannelsestilbud, som ville være de 
mest relevante for deres aktuelle behov. 

Desuden er de offentlige AMU-udby-
dere selvejende institutioner, der bliver 
holdt fast på et økonomisk ansvar over 
for bestyrelsen, hvilket kan friste til at 
gå efter de lavthængende frugter og 
måske medføre, at der ikke er strate-
gisk og ledelsesmæssigt opmærksom-
hed på at løfte de mere overordnede 
politiske mål i AMU-programmet. En 
del af udbyderne har så også andre 
uddannelser – erhvervsuddannelser og 
gymnasiale uddannelser - som fylder 
mere i skolens portefølje.

Dertil kommer, at de senere år har 
afsløret flere eksempler på private ud-
bydere af kurser, som har taget lige 
lovlig let på de gældende regler og pro-
cedurer.

Bestræbelser på at styrke styring og 
koordinering af udbud af AMU var et 
element i  trepartsforhandlingerne i 
2007 hvor der var enighed om at: 

afdække og vurdere mulighederne for 
at forny styring og vilkår for udbud af 
AMU evt. gennem etablering af kompe-
tencecentre. Hensigten var fremadrettet 
at samle ansvaret for de erhvervsrettede 
voksen- og efteruddannelser på færre 
og stærkere uddannelsesinstitutioner og 



DpT 1/2014 47

herigennem få større fokus og effekt af 
indsatsen. (Institutionsstyrelsen 2009)

Så i 2010 etableredes 13 VEU-centre, 
som dækker hver deres geografiske 
område. Der har tidligere været gen-
nemført tidsbegrænsede forløb med 
kompetencecentre sammensat af lo-
kalområdets udbydere af AMU og VUC 
med det formål gennem et forpligtende 
samarbejde at sikre bedre koordinering 
af udbud og opsøgende virksomhed. 
Den nye centerkonstruktion er en lov-
fæstet permanent funktion, som i de 
kommende år skal finde sin form gen-
nem fortsat udvikling. 

Hvert enkelt VEU-center fungerer 
som en fælles indgang for de virksom-
heder, medarbejdere og borgere, som 
bruger efter- og videreuddannelses-
systemet. Det håber man på skaber et 
større overblik over de uddannelsesud-
bud, der findes i de forskellige områder.

VEU-centrene er placeret på en ek-
sisterende uddannelsesinstitution, og 
der indgås toårig udviklingskontrakt 
med skolens bestyrelse, og bestyrelsen 
nedsætter et centerråd, som rådgiver 
bestyrelsen om centrets virke. Det skal 
bemærkes at VEU-centret skal med-
virke til at tættere samspil mellem den 
erhvervsrettede og den almene vok-
senuddannelse – en målsætning, som 
har været ønsket realiseret de seneste 
omkring 20 år, uden at det er lyk-
kedes mere end kortvarigt baseret på 
særlige udviklingsmidler og med store 
praktiske problemer for de involverede 
ildsjæle. Et fremtidigt tættere samspil 
om kobling mellem erhvervsrettede og 
almene uddannelser kan forhåbent-
lig finde ny næring nu, hvor de lokale 
VUC-centre indgår i centerrådet.

Den nuværende lovgivning udstyrer 
dog ikke centrene med tilstrækkelige 
styringsmuskler over for de involverede 

institutioner. En mulighed er at udstyre 
VEU-centrene med større selvstændig-
hed og egentlig kompetence, så der i 
centerrådene, hvor samtlige deltagen-
de skoler har en bestyrelsesrepræsen-
tant, etableres egentlige partnerskaber, 
som forpligter på reel koordination af 
og  arbejdsdeling om udbud og opsø-
gende kontakt med virksomheder.

I EVA’s evaluering af VEU-centrene 
fra 2012 opstilles tre modeller for den 
fortsatte udvikling af VEU-centrene: 

>>  En minimalmodel som begræn-
ser VEU-centrene til at være løsnings-
ramme for denne type mål og undlade 
at bede dem om at løse mere krævende 
og komplekse opgaver, som de ikke har 
redskaber til at løse. Resultatet vil være 
en slankere og mere fokuseret opgave-
portefølje, som passer til VEU-centrene 
som løst koblede strukturer med svagt 
ledelsesmandat. 

 
>>  En udviklingsmodel som opjuste-
rer VEU-centrene, så de bliver bedre 
udstyret til at indfri de politiske for-
ventninger, de står overfor. Der er 
grundlæggende to måder at opruste 
VEU-centrene på: Man kan gøre det 
mere økonomisk attraktivt at nå de 
mål, VEU-centrene p.t. har vanskeligt 
ved at nå, eller man kan give VEU-cen-
trene et stærkere styringsmandat. 

 
>>  En reformmodel hvor VEU-centrene 
løftes ud af værtsinstitutionen og bli-
ver uafhængige organisationer med 
eget budget og egen medarbejderstab. 
Denne model vil helt eliminere det sty-
ringsdilemma, VEU-center-cheferne p.t. 
står over for. Ud over at løse styrings-
dilemmaet vil reformmodellen også 
have andre fordele, herunder at råd-
givningen og vejledningen af brugere 
og virksomheder bliver helt uafhængig 
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af institutionsinteresser. Til gengæld vil 
denne model fratage uddannelsesinsti-
tutionerne det virksomhedsopsøgende 
arbejde. Derved mister institutionerne 
den nuværende fornemmelse af, hvad 
der efterspørges blandt virksomhe-
derne, og rådgivningen flyttes fra insti-
tutionsmiljøet, hvilket vil give et mere 

begrænset kendskab til detaljerne i de 
enkelte uddannelsesforløb. 

Det kommende år vil vise, hvordan 
de bevilgede 47 mio. kr. sættes i spil, 
og på lidt længere sigt hvordan Un-
dervisningsministeriet i samspil med 
arbejdsmarkedets parter får skabt ram-
mer for en styrket VEU-indsats gennem 
styrkede VEU-centre.

Se mere om VEU-center-etableringen 
i DpT nr. 2 i 2012 (Villy Hovard Peder-
sen & Morten Lassen)

OVERENSKOMSTAFTALTE  
FONDE TIL UDDANNELSE

LO-forbundene har gennem årene væ-
ret stålsatte i opfattelsen af, at AMU 
skulle være offentligt finansieret. Syns-
punktet var, at de med kort eller ingen 
uddannelse ikke skulle betale for en 
specifik opkvalificering, når de med en 
langvarig kan gennemføre deres ud-
dannelse uden individuel betaling.

Denne holdning blev ændret ved 
overenskomstfornyelsen i 2007. Det 
skyldes, at regeringen i forbindelse 
med trepartsforhandlingerne om VEU 

i 2006 tilbød at afsætte en milliard til 
efteruddannelse, hvis parterne viste vil-
lighed til en tilsvarende investering.

Det førte til en ny bestemmelse i 
industriens overenskomst, og da de øv-
rige forhandlinger brød sammen, kom 
en tilsvarende formulering til at indgå 
i det vedtagne mæglingsforslag:

Der oprettes en kompetenceudvik-
lingsfond. Fondens bestyrelse sam-
mensættes paritetisk af LO og DA. 
Finansieringen af ordningen sker ved, at 
virksomheden til fonden indbetaler 260 
kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder 
pr. 1. januar 2008. Pr. 1. januar 2009 for-
højes beløbet til 520 kr. om året. 

Sådanne kompetenceudviklings-
fonde blev derefter oprettet i en række 
overenskomster og fastholdt ved de 
senere overenskomstfornyelser. Se den 
aktuelle opgørelse fra tre fonde i 3F:
(Se modsatte side >>>)

“ “Der er altså en del påtrængende opgaver for 
et tæt trepartsamarbejde, så der kan skabes nye 
bæredygtige arbejdspladser og øget beskæftigel-
se, når krisen klinger af”
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NOTE VEDR. BYGGE – OG ANLÆGSBRANCHENS UDVIKLINGSFOND:
Fonden løb i starten tør formidler og var tvunget til at indstille alle udbetalinger. Dette ønsker vi ikke sker igen, derfor følges udviklingen 
tæt, og der er opmærksomhed på at reagere i passende tid, så vi undgår et stop i udbetalingerne igen. Vi har oplevet en stigning i 
udbetalingerne siden, vi gik over til ny ansøgningsprocedure, hvor virksomhederne automatisk får tilbudt poseopfyld.

KOMPETENCEFONDE, 3F

FOND 

TILKNYTTEDE
BRANCHER

ANTAL OMFATTEDE
MEDARBEJDER, CA.

INDBETALING PR.
MEDARBEJDER PR.
ÅR

SAMLEDE
INDBETALINGER PR.
ÅR, CA.

HVAD STØTTES

STØTTESATSER

IKUF – INDUSTRIENS

KOMPETENCE-

UDVIKLINGSFOND 

Alle CO-industris bran-
cher. Dækker hermed langt 
hovedparten af lønmod-
tagerne inden for industri-
området i Danmark - både 
timelønnede og tekniske 
og administrative funktio-
nærer. 

240.000

520 kr.

125 mio. kr.

IKUF støtter uddannelse, 
der retter sig imod beskæfti-
gelse inden for industriens 
overenskomst dæknings-
områder: AMUkurser, ud-
dannelse på grundskole-, 
gymnasialt og videregåen-
de niveau, uddannelser ved 
private udbydere mm.

Lønkompensationen på 85 
% af brutto/timeløn uden 
genetillæg til den enkelte. 
Hertil kommer ferietillæg, 
pensionsbidrag og fritvalgs-
konto. Dertil betales kur-
susgebyr

HTSK – HANDEL, TRANS

PORT OG SERVICEBRAN-

CHENS KOMPETENCEUD-

VIKLINGSFOND

Bustransport, godstransport, 
lager, terminal, havn

36.000

780 kr

28 mio. kr.

Individuel kompetencevur-
dering, alle AMU-kurser,
Ordblindeundervisning, FVU
(forberedende voksenunder-
visning), AVU (almen vok-
senuddannelse)

AMU/AVU: 80 kr./t
OBU/FVU: 105 kr./t
(hertil kommer VEU godt-
gørelse)

BYGGE- OG

ANLÆGSBRANCHENS

UDVIKLINGSFOND

Bygge og anlæg – 3Fs
byggegruppes overenskom-
ster med Dansk Byggeri

 

53.000

520 kr.

34 mio. kr.

AMU, FVU/AVU,
Byggeriets lederuddannel-
ser, AMU – kontraktuddan-
nelser, kloakuddannelser, 
restaureringsuddannelser, 
GVU planer. Udviklingspro-
jekter i branchen der igen-
nem brug af uddannelse
fremmer branchens udvik-
ling, vækst og produktivitet

Poseopfyld til arbejdsgi-
veren på 65,- kr. per time, 
ved en udbetalt timeløn på 
136,50 kr.
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Dermed er der åbnet for medfi-
nansiering af primært deltagelse i 
AMU-uddannelser, som bryder med 
det tidligere krav om fuld offentlig 
finansiering af uddannelse til kortud-
dannede. De kommende år vi vise, om 
medfinansiering udbygges og måske 
udvides til andre VEU-områder.

FORBEREDENDE  
VOKSENUDDANNELSE (FVU)

FVU blev indført i 2001 som et tilbud til 
personer over 18 år om at styrke deres 
grundlæggende færdigheder i dansk og 
regning. Der var gennem 90’erne en 
stigende opmærksomhed på det store 
antal voksne, der havde behov for at 
forbedre og supplere deres grundlæg-
gende færdigheder i læsning, stavning 
og skriftlig fremstilling samt talforstå-
else, regning og basale matematiske 
begreber. Dette behov er ikke blevet 
mindre siden lovens tilblivelse. Selv om 
den samlede FVU-aktivitet er stigende, 
er den fortsat langt fra de politiske 
målsætninger.

I 2007 overgik det koordinerende 
ansvar til voksenuddannelsescentrene 
(VUC), og FVU-aktiviteten er steget – 
også hos andre udbydere end VUC. I 
de første 10 år af lovens levetid har i 
alt 60.518 personer gennemført et eller 
flere kurser i FVU-læsning, og 18.502 
personer har gennemført et eller flere 
kurser i FVU-matematik, viser EVA’s 
evaluering fra 2012. Men aktiviteten er 
fortsat langt fra de politiske mål, som i 
det såkaldte velfærdsforlig i 2006 blev 
opjusteret til en målsætning om, at 
40.000 kursister årligt skulle deltage i 
læse-, skrive- og regnekurser.

FVU-systemets mulighed for progres-
sion anvendes slet ikke tilstrækkeligt. 
FVU er konstrueret med et successivt 
trinsystem (fire trin inden for FVU-

læsning og to trin inden for FVU-ma-
tematik) og et prøvesystem, hvor hvert 
trin kan afsluttes med en prøve. Det er 
imidlertid under 10 % af alle dem, der 
har gennemført et eller flere kurser i 
læsning, der har afsluttet FVU-læsning 
4, og kun 0,5 %, der har gennemført 
FVU-læsning 1,2, 3 og 4 i denne ræk-
kefølge. Så det kan konstateres, at det 
successive trinsystem ikke anvendes  i 
det tiltænkte omfang.

I skoleåret 2011/2012 deltog 22.333 
personer i FVU. Det svarer til en stig-
ning på̊ 15 pct. i forhold til skoleåret 
før, og det er mere end en fordobling 
i antallet af deltagere forhold til sko-
leåret 2002/2003. Inden for FVU var 
stigningen størst i gruppen af personer 
på̊ 50 ar og derover, som steg 19 pct., 
mens gruppen af personer på̊ 29 år og 
derunder steg med 11 pct. 

Det fremgår desuden, at i skoleåret 
2011/2012 faldt antallet af personer, 
som deltog i almen voksenuddannelse 
(AVU), med 10.564 i forhold til skole-
året før. Det svarer til et fald på̊ 30 pct. 
Faldet var særligt stort i aldersgruppen 
på̊ 50 år og derover, som stod for en 
nedgang på̊ 69 pct. Aldersgruppen 30-
49 år faldt med 24 pct., mens antallet 
af personer på̊ 29 år og derunder deri-
mod steg med 12 pct. AVU er et tilbud 
til voksne om enkeltfagsundervisning 
på 9. og10. klasses niveau med mulig-
hed for prøveaflæggelse. AVU udbydes 
primært på VUC. (Kilde: Danmarks 
Statistik)

EVA-evalueringen identificerer en 
række af de konkrete udfordringer for 
FVU: Styrkelse af rekrutteringen; Bedre 
muligheder for personer med dansk 
som andetsprog; Forenkling af trinsy-
stemet inden for FVU-læsning; Mere 
formative prøver og Tydeliggørelse af 
roller og ansvar. Det må antages, at 
resultaterne af den nyligt gennemførte 
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undersøgelse af voksnes elementære 
færdigheder, som omtales nedenfor, vil 
give anledning til løsninger på de ud-
fordringer, som evalueringen opstiller.

PIAAC

Danmarks har på linje med 23 andre 
lande deltaget i et stort internationalt 
projekt, The Programme for the Inter-
national Assessment of Adult Com-
petencies (PIACC) om undersøgelse 
af voksnes færdigheder i læsning, reg-
ning og problemløsning med IT. 7.328 
personer i alderen 16-65 år er blevet 
udvalgt efter en stikprøveundersøgelse 
af godt 16.000 personer og er blevet 
besøgt i hjemmet, hvor de har løst et 
antal opgaver. Resultater fra samtlige 
lande er blevet statistisk  bearbejdet og 
samordnet i USA, og den danske resul-
tatet er offentliggjort i en rapport fra 
SFI – Det nationale forskningscenter for 
Velfærd i 2013.

Det kan problematiseres, om det 
er særligt betydningsfuldt at kunne 
rangordne de danske resultater med de 
øvrige lande, men det er vel en uund-
gåelig følge af den konkurrencestatsli-
ge diskurs, som dominerer det politiske 
felt og i stigende grad også forskningen 
gennem de senere år. Men rapporten 
indeholder en lang række analyser, 
som må bringes i spil, når rapportens 
konklusioner skal udfoldes mere ope-
rationelt i strategiudvikling af FVU og 
VEU, så de opstillede målsætninger for 
kvalitet og aktivitet kan komme inden 
for rækkevidde. 

Rapportens hovedkonklusion 
er - ikke overraskende - at der er en 
sammenhæng mellem færdigheder i 
læsning, regning og problemløsning 
med IT. Er man god til det ene, er man 
som hovedregel også god til det andet, 
men der er betydelige variationer mel-

lem forskellige befolkningsgruppers 
færdigheder. Jo højere uddannelsesni-
veau, des bedre færdigheder. Personer, 
der alene har grundskole som højeste 
fuldførte uddannelse, scorer lavest, 
personer med lang videregående ud-
dannelse højest. Færdighederne stiger 
med alderen fra 16 år og op til cirka 28 
år som følge af at flere får en uddan-
nelse, efterhånden som de bliver ældre. 
Herefter er niveauet for læse- og regne-
færdigheder nogenlunde stabilt frem 
til 35-40-årsalderen for derpå at falde 
med alderen op til 65 år. Færdigheder i 
problemløsning med IT falder med sti-
gende alder i hele intervallet 28-65 år. 
Uddannelse og alder er blandt de vig-
tigste forhold, der opdeler befolkningen 
i personer med gode og mindre gode 
færdigheder. 

Undersøgelsen viser også, at cirka 
583.000 personer i alderen 16-65 år 
(svarende til 16,1 pct.) har læsefær-
digheder på det laveste niveau eller 
derunder. Med hensyn til regnefærdig-
heder er antallet lidt lavere (14,6 pct.), 
mens det er højere, næsten dobbelt så 
højt (ca. 1 mio.), når det drejer sig om 
færdigheder i problemløsning med IT 
(28,4 pct.).

VEU NÅR KRISEN LETTER

AMU og de øvrige VEU-aktiviteter har 
været et væsentligt og nødvendigt aktiv 
på et arbejdsmarked med store omstil-
linger og teknologisk udvikling. Men 
der er ingen grund til at hvile på laur-
bærrene. Der skal sikres finansiering 
til en større aktivitet efter de senere års 
nedskæringer. Derfor er udmøntningen 
af den milliard, som blev afsat i forbin-
delse med vækstplanen af afgørende 
betydning. Det må så desuden vise 
sig, om overenskomsternes kompeten-
ceudviklingsfonde bliver opretholdt 
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ved overenskomstfornyelsen i 2014 
og måske udbygget – arbejdsgiversi-
den så dog gerne disse bestemmelser 
luget ud. Eller vil regeringen forlange 
mere direkte medfinansiering f.eks. i 
form af øget deltagerbetaling. I 2013 
varierer deltagerbetalingen fra 120 til 
180 kr. pr. dag for personer i AMU-
målgruppen. 

Men det er også nødvendigt, at 
efterspørgslen på uddannelse fra 
virksomhederne kvalificeres. En del 
overenskomster har klare bestemmel-
ser om planlægning og samarbejde 
om uddannelse, men fungerer det i 
virkeligheden? Her har især de små og 
mellemstore virksomheder brug for en 
støttende indsats fra de udbydende in-
stitutioner.

Det betyder, at de nye VEU-centre 
får en stor opgave med at samordne 
og kvalificere det samlede udbud i lo-
kalområdet. Det vurderes blandt om-
rådets aktører, at centrene med den 
nuværende struktur ikke har tilstræk-
kelige midler til at etablere egentlige 
partnerskaber, som kan udnytte res-
sourcerne optimalt, sikre virksomhe-
der og ansatte de rigtige uddannelser 
og undgå aflysninger pga. konkurre-
rende identiske udbud. Så en styrkelse 
af VEU-centrenes funktion kan blive 
nødvendig. 

VEU får dog vanskeligt ved at løse 
de forestående uddannelsesopgaver, 
hvis ikke der sker en tættere samord-
ning af VEU-indsatsen med arbejds- og 
erhvervspolitikken primært regionalt 
og lokalt. De forskellige logikker og 
styringsformer på de forskellige poli-
tikområder gør det svært at etablere 
institutionel koordination mellem om-
råderne ikke kun decentralt, men også 
på centralt niveau.

Gennem mange år har det været 
et mål at få et samspil mellem de er-

hvervsrettede og de almene uddannel-
ser for kortuddannede voksne etableret 
i permanente rammer, ikke kun som 
enkeltstående projekter. Det bliver 
vigtigt at følge, om VUC’s deltagelse i 
centerrådene og muligheden for tilfor-
ordning af jobcentrene vil fremme den 
gode sag, eller om der må yderligere 
styringsmæssige initiativer til.

Der er også et stykke vej, før de poli-
tiske mål om, at 40.000 kursister årligt 
skulle deltage i læse-, skrive- og regne-
kurser på FVU er nået, så det må vise 
sig, om kampagner kan skabe forøget 
tilgang. I overenskomsternes fonde kan 
der nu findes bestemmelser, som yder 
støtte til både faglig og almen uddan-
nelse og styrkelse af læse-, stave- og 
regnefærdigheder. Det  må forpligte 
arbejdsmarkedets parter til at engagere 
sig i  en øget uddannelsesaktivitet, når 
behovet nu er dokumenteret i PIAAC-
undersøgelsen.

Også uddannelsesforløb baseret på 
realkompetencevurdering af allerede 
formelt eller uformelt erhvervede kva-
lifikationer og tilsvarende tildelt merit 
på basis af vurderingen til særlige ud-
dannelsesforløb til faglært niveau bli-
ver vigtige indsatsområder for at løfte 
de kortuddannedes kompetenceniveau 
fremover. Det forudsætter uddannel-
sesinstitutionernes positive og fleksible 
medvirken, så afkortede og tilpassede 
uddannelsesforløb tilbydes ud fra vur-
dering af den enkeltes behov. Også 
jobrotation må med den afsatte finans-
lovsbevilling kunne øges betragteligt.

Der er altså en del påtrængende op-
gaver for et tæt trepartsamarbejde, så 
der kan skabes nye bæredygtige ar-
bejdspladser og øget beskæftigelse, når 
krisen klinger af og den danske model 
skal bidrage til at skabe rammer for ar-
bejdsmarkedsuddannelser som en til-
bagevendende nødvendighed for den 
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enkelte, som det blev formuleret i 
1959-betænkningen. Og som godt 50 
år senere selvfølgelig også må omfatte 
grundlæggende almene færdigheder 
som forudsætning for aktiv deltagelse i 
et levende demokrati. <<
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DPT OG INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)  
INVITERER TIL ET DEBATMØDE MED FORFATTERE TIL TEMAET I NR. 3/2013

 

TORSDAG 27.03.14 
KL. 16:30-19:00
I FESTSALEN, LOKALE A 220, PÅ INSTITUT FOR UDDANNELSE  
OG PÆDAGOGIK, TUBORGVEJ 164, 2400 KØBENHAVN NV. 

PROGRAM:
>> 16.35   Velkomst og kort introduktion til temaet og ideen hertil v/DpT’s  
  redaktion
 
>> 16.50  Paneldebat: Samværet fra et elevperspektiv
  Fremlæggelse af artikler og debat med Susanne Murning og Ida  
  Sterndorff 

>> 17.35  Pause
 
>> 17.50  Intimt samvær i det pædagogiske rum set fra lærernes synsvinkel  
  – faldgruber og muligheder
  Paneldebat med Martin Blok Johansen og Jonas Møller
 
>> 18.35 Opsummering og indlæg fra Rasmus Kjær

  Der er fri adgang for alle interesserede!

DEBATMØDE
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Ulrik Vibæk 

MED LOV SKAL 
UDDANNELSE BYGGES  
- EN FORTÆLLING OM ÆNDREDE 
LÆRINGSDISKURSER INDEN FOR 
PÆDAGOGUDDANNELSEN
Artiklen demonstrerer, hvordan pædagoguddannelsens 
lovmæssige grundlag skaber en læringsdiskurs, der er gået 
fra at være relationel og socialt dannende i sit udtryk til at 
blive instrumentelt orienteret. Derudover argumenterer 
artiklen for, at den abstrakte viden der hviler i pædagogik-
ken bringes i fare, eftersom de teorier der undervises i skal 
være relevante for arbejdsmarkedet. 

>>>
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DDen første lov om uddannelse af bør-
nehave- og fritidspædagoger blev un-
derskrevet i 1969, og fem år efter kom 
der en bekendtgørelse om de social-
ministerielle omsorgsuddannelser. I 
1970erne var synet på læring udpræget 
normativt og socialt dannende. Det 
vil sige, at man i tidens blomstrende 
velfærdsstat vægtede et sæt af ønsk-
værdige værdier, som de nyuddannede 
pædagoger skulle tage med ud i den 
pædagogiske praksis. Med et formål 
om, at Uddannelserne skal give de stu-
derende den fornødne faglige og pæda-
gogiske indsigt og praktiske skoling og 
skal tilstræbe at fremme deres personlige 
udvikling, så man ikke overvejende på, 
hvad pædagogen skulle kunne, men 
snarere hvad pædagogen skulle være. 
Der var ikke en facitliste af kompe-
tencemål, men derimod blev det beto-
net, at de studerende skulle igennem 
en personlig dannelsesproces. 

1980 var året, hvor de pædagogi-
ske uddannelser fik tag over hovedet 
i det samme ministerium således, at 
både socialpædagoguddannelsen samt 
børnehave- og fritidspædagoguddan-
nelsen nu hørte hjemme i undervis-
ningsministeriet. Begge uddannelser 
fik i slutningen af 1980erne konsoli-
deret deres lovgrundlag. Heri viderefø-
res de normative og dannende takter, 
men samtidig bliver selve læringen 
beskrevet i både kommunikative og 
instrumentelle termer. Altså, at lærin-
gen skal forekomme som resultat af en 
kommunikation mellem mennesker, 
der er til stede i det samme sociale 
rum; såvel som af på forhånd givne 
mål om, hvad en pædagog skal kunne.

I starten af 1990erne blev de pæ-
dagogiske uddannelser samlet til én 
pædagoguddannelse. Med denne 
sammenlægning blev der vedtaget en 
uddannelseslov, der - dog i et noget 

mindre omfang end tidligere - stadig 
var normativ og dannende. Der var 
(stadig) en art kantiansk oplysningsfi-
losofi på pædagogseminarierne, hvor 
de studerende så at sige fik nogle værk-
tøjer og blev præsenteret for differentie-
rede teorier, så de igennem forskellige 
processer kunne lære at tilegne sig 
viden. De studerende blev med andre 
ord dannet til selvtænkende og -hand-
lende pædagoger. Men overvejende 
må denne uddannelseslov ses i en 
kontekst, hvor pædagoguddannelsen 
mere eller mindre bliver budbringer af 
et sæt specifikke pædagogiske arbejds-
metoder. Eksempelvis er ønsker om for-
skelligartede læringsprocesser, hvor de 
studerende egne værdier bringes i spil 
ved, som det hedder i 1987, at den stu-
derendes personlige udvikling fremmes 
gennem arbejdet med undervisningens 
indhold, gennem samarbejde og gen-
nem medansvar for uddannelsen renset 
ud af dens formålsparagraf. I 1991 står 
der, at Uddannelsen skal give de stude-
rende den teoretiske viden og praktiske 
erfaring, der er nødvendig for at kunne 
arbejde som pædagog, og skal bidrage til 
at fremme de studerendes personlige ud-
vikling. Takten er således slået an til, at 
pædagogstuderende skal tilegne sig de 
teorier, der er direkte anvendelige for 
arbejdsmarkedet, og dermed repræsen-
terer loven fra 1991 begyndelsen til et 
uddannelsespolitisk paradigmeskifte, 
hvor ansættelsesparatheden vejres tun-
gere end den personlige udvikling. 

PROFESSIONSBACHELOR-
UDDANNELSEN

I 2001 blev pædagoguddannelsen til 
en professionsbacheloruddannelse. 
Bachelordelen kan direkte tilskrives 
Bolognadeklarationen, som den dan-
ske undervisningsminister underskrev 
i 1999. Heri vedtages et system, så de 
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europæiske uddannelser får letforstå-
elige og sammenlignelige grader. Li-
geledes vedtages, at dette system skal 
baseres på to niveauer – et bachelorni-
veau og et kandidatniveau (undergra-
duate/graduate). Begge disse niveauer 
skal være relevante for det europæiske 
arbejdsmarked.

Således var pædagoguddannelsen 
blevet til en professionsbachelor, da der 
i 2006 vedtages en ny uddannelseslov. 
Denne lov er udpræget instrumentel, 
hvilket ses i og med, at uddannel-
sen nu skal kvalificere de studerende 
til en specifik kunnen inden for seks 
konkrete emner. Heriblandt skal de 
studerende kvalificeres til at formidle 
samfundsmæssige mål og værdier til alle 
uanset sproglig og kulturel baggrund. 
De skal ikke diskutere og lære om sam-
fundsmæssige værdier og mål. De skal 
formidle dem. Det vil sige, at idealet 
om det kritiske læringsrum, hvor stu-
derende og lærer drøfter hinandens 
oplæg for at komme til en form for 
fælles erkendelse (ikke nødvendigvis 
enighed), er begyndt at blive vasket ud 
af pædagoguddannelsens lovmæssige 
grundlag til fordel for overleveringer af 
konkrete budskaber.

I 2010 vedtages en bekendtgørelse 
(der er en udvikling af den nu histori-
ske udgave fra 2007) til loven fra 2006. 
Denne bekendtgørelse har så at sige 
fjernet formålsparagraffen, eller har i 
hvert udvandet den indledende para-
graf betydeligt. Nu hedder det, at Den 
studerende skal gennem uddannelsen er-
hverve sig viden, indsigt og kompetencer 
til som pædagog at varetage de udvik-
lings-, lærings- og omsorgsopgaver, der 
er forbundet med pædagogarbejder in-
den for et bredt arbejdsfelt samt erhverve 
sig grundlag for videreuddannelse.

Derudover er der kommet udførlige 
målsætninger for de enkelte fag, som 

detailstyrer uddannelsen og dens læ-
ringsprocesser i en grad, der ikke er set 
i det lovmæssige grundlag tidligere. 
Eksempelvis bidrager faget pædagogik 
til uddannelsen mål ved at tilvejebringe 
viden, indsigt og refleksion med henblik 
på og som del af pædagogisk arbejde og 
udvikling af den pædagogiske profession. 
Endvidere er der opstillet ti kompe-
tencemål og otte centrale kundskabs- 
og færdighedsområder.

Dermed skal de studerende i fa-
get pædagogik - i modsætning til be-
kendtgørelsens indledende linjer - ikke 
erhverve sig viden; det skal faget tilveje-
bringe. Endvidere er signalementet, at 
Faget kvalificerer til pædagogisk arbejde 
med fokus på livskvalitet, handlemulighe-
der og demokratisk deltagelse.

Det kan virke som et bemærkelses-
værdigt udtryk for uddannelsens in-
strumentelle udvikling, at mellemledet 
– de studerende – ikke figurerer i mål-
sætningerne for faget pædagogik som 
dem, der skal kvalificeres. Men nok 
så vigtigt ses det, at bekendtgørelsens 
indledende linjer undergår en ændring 
i fagets målsætning. Eller, det viser i 
hvert fald, at de studerendes personlige 
dannelse og kompetencer ikke må være 
mere abstrakte, end de umiddelbart 
kan omsættes til målebare og erhvervs-
rettede kvalifikationer. 

Til bekendtgørelsen fra 2010 blev 
der i 2012 vedtaget endnu en bekendt-
gørelse, der bibragte målsætninger for 
uddannelsens læringsudbytte. Heri 
hedder det, at Mål for læringsudbytte 
omfatter den viden, de færdigheder og 
kompetencer, som en professionsbache-
lor som pædagog skal opnå i uddannel-
sen. Disse ting som de studerende skal 
opnå i uddannelsen er inddelt i fire 
kategorier. 1) Syv punkter om hvad 
Den uddannede har viden om. 2) Syv 
punkter om hvad En professionsbache-
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lor som pædagog skal kunne forstå og 
kunne reflektere over; 3) Elleve punkter 
om hvad Den uddannede skal kunne; 
og derudover 4) Tolv punkter om hvad 
Den uddannede kan.

Samlet set er der ti bilag med mål-
sætninger i bekendtgørelserne fra 2010 
og 2012, som i alt rummer lige præcis 
100 specifikke kompetencemål og 74 
centrale kundskabs- og færdigheds-
områder (eller 75, afhængig af spe-
cialisering). Således har de politiske 
dokumenter skabt et syn på læring, 
som er udpræget instrumentelt.

INSTRUMENTEL OG  
KOMMUNIKATIV LÆRING 

Den tyske filosof og sociolog Jürgen 
Habermas (1996) skelner mellem kom-
munikativ og instrumentel handlen 
i den offentlige sfære. I denne artikel 
kontekstualiseres den offentlige sfære 
til uddannelsessystemet, og derfor er 
distinktionen placeret mellem kommu-
nikativ og instrumentel læring. 

Inden for den instrumentelle læring 
er parterne engageret i at løse et på 
forhånd givet problem, hvilket vil sige, 
at læringen bliver brugt til at løse en 
specifik opgave. Den instrumentelle 
læring kan således testes (bliver opga-
ven løst?) og i dens sfære ligger en kim 
til at disciplinere i bestemte retninger 
(hvilke opgaver skal løses?). 

I den kommunikative læring forsø-
ger man derimod, at forstå meningen 
med det andre kommunikerer. Det 
vil sige, at man bevæger sig mod en 
komplementær relation, hvor parterne 
bruger deres respektive magtpositio-
ner til at bevæge relationen og dens 
indhold hen mod nye erkendelser. I 
den kommunikative læring fokuseres 
der således på, at parterne opnår en 
sammenhængende forståelse af pro-
cessens indhold. Den kommunikative 

læringsproces kan ofte registreres i 
forbindelse med seminarer eller grup-
pediskussioner, hvor relationerne veks-
ler mellem at være asymmetriske og 
komplementære. Og særligt kan den 
registreres inden for de problemorien-
terede læringsprocesser, hvor man i og 
for sig ikke arbejder for at løse et givent 
problem, men hvor man ud fra kon-
krete og praksisnære problemstillinger 
arbejder sig frem til et plan, hvor der fx 
kan kommunikeres og diskuteres mere 
abstrakte ideer. 

Den instrumentalisme som er repræ-
senteret i de seneste love og bekendt-
gørelser om pædagoguddannelsen kan 
ses i og med, at de studerende i stigen-
de grad bliver underlagt læringsmål, 
der til hver en tid kan operationalise-
res og testes. Derudover er der indlagt 
specifikke krav for, hvad de studerende 
skal være i stand til at præstere. Så 
hvor uddannelsen tidligere fungerede, 
som en institution der i høj grad var 
direkte politisk (eftersom der så at sige 
blev skabt kritisk tænkende og –hand-
lende pædagoger), er de demokratiske 
processer nu flyttet væk fra uddannel-
sesinstitutionen. Det synes med andre 
ord som om, at pædagoguddannelsen 
har undergået en politisk udvikling, 
der har medført, at uddannelsen i stør-
re eller mindre grad bruges som et poli-
tisk instrument til at indføre på forhånd 
bestemte ideer og metoder i den pæda-
gogiske praksis. Dermed er der skabt 
harmoniserede praksisser, men samti-
dig synes det som om, at uddannelsen 
i sig selv har mistet sit rodnet. 

RODLØSHED ELLER NYT RODNET?

De seneste love og bekendtgørelser om 
pædagoguddannelsen placerer sig i 
den uddannelsesdiskursive dikotomi, 
hvor kravet om livslang læring på den 
ene side bliver et mål i sig selv (Lieber-
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kind, 2008); eller som kontrast dertil, 
at uddannelsernes altoverskyggende 
fokuspunkt er at producere ansættel-
sesparathed til arbejdsmarkedet (Nea-
ve, 2002).

 Ud fra den betragtning at lov-
grundlagets 100 kompetencemål og 
74 centrale kundskabs- og færdigheds-
områder skal opnås, og ud fra den 
betragtning at uddannelsen ifølge 
Bolognadeklarationen skal være inte-
ressant for arbejdsmarkedet, kan der 
argumenteres for, at nogle af de teorier 
der har været anvendt på pædagogud-
dannelserne tidligere, har måtte vige 
pladsen til fordel for ideer der umid-
delbart lader sig manifestere i praksis. 
I den optik kan det hævdes, at ansæt-
telsesparatheden vægtes fremfor den 
livslange læring.

Dermed er den fælles historiske an-
tagelse, hvori det er muligt, at præge 
sociale omstændigheder gennem 
uddannelse og pædagogik, der tra-
ditionelt har været en del af socialpæ-
dagogikken (Hämäläinen, 2003) dømt 
ude af professionsbacheloruddannel-
sen som pædagog. Det forekommer 
med andre ord som om, at det reform-
pædagogiske ideal hvor pædagogen 
(på baggrund af personlige dannel-
sesprocesser der er funderet i kritiske 
analyser) kan anses som formidler af 
samfundets reformer ikke (længere) 
er en del af pædagoguddannelsens 
teoretiske grundlag.  I stedet synes det 
snarere som om, at sociale omstændig-
heder, uddannelse og pædagogik bliver 
præget af arbejdsmarkedets krav.

Således er den danske professions-
bacheloruddannelse som pædagog 
blevet ensrettet på den måde, at diffe-
rentierede teorier og metoder er blevet 
til testbare arbejdsgange. Og hvor der 
tidligere var selvstændige uddannel-
ser med hver deres teoretiske nedslag 

og hver deres praksisfelt, er fritidspæ-
dagogerne, børnehavepædagogerne 
og socialpædagogerne nu uddannel-
sesmæssigt forenet – med ti centrale 
kundskabs- og færdighedsområder til 
at differentiere og specialisere sig til et 
praksisfelt. 

NY LOV – NY UDDANNELSE?

Det er politisk besluttet, at uddannel-
sesloven fra 2006 skal annulleres, og 
at der skal udarbejdes en samlet lov for 
professionsbacheloruddannelserne, der 
tiltænkes at træde i kraft i juni 2014. 
Herefter bliver det (som tilfældet også 
er nu) bekendtgørelserne inden for de 
enkelte professioner, der fungerer som 
lovmæssige vejledninger på uddannel-
serne. Et gennemgående argument i 
høringssvarene til lovforslaget har væ-
ret ønsket om mere fleksibilitet og rå-
derum på uddannelsesinstitutionerne.  

Særligt Rambøls evaluering af 
pædagoguddannelsen, har skubbet 
til udviklingen af et nyt lovmæssigt 
grundlag. Evalueringens konklusioner 
kan indfanges på denne måde: 
 
>> Den teoretiske faglighed er styrket 
på bekostning af den praktiske faglig-
hed  
>> Fagkonstruktionen fungerer i for-
hold til at styrke professionsfaglighe-
den, men der er stadig udfordringer 
med nogle elementer i uddannelsen. 
>> Der er en god ramme for fordybel-
se, men færre undervisningstimer og 
vægtning af selvstudier betinger udbyt-
tet. 
>> Der er positiv udvikling i forhold til 
at styrke det videnmæssige grundlag 
for uddannelsen, men det er endnu 
ikke realiseret i praksis.  
>> Praktikken er generelt styrket, men 
lønnet praktik skaber en udfordring for 
læringsrummet. 
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>> De studerende opnår en mild grad 
af specialisering, som ikke giver sig ud-
slag i konkrete handlekompetencer.  
>>Samlet set har de ovenstående for-
hold betydning for dimittendernes 
kompetencer efter endt uddannelse.

Således kan der i sommeren 2014 
forelægge en uddannelseslov, der 
potentielt gør op med den stigende 
instrumentalisme inden for pædagog-
uddannelsen. 

VURDERING

Som det er belyst, er der skabt en læ-
ringsdiskurs, hvor processens indhold 
er bundet op på en række politiske 
krav. Dermed kan selve formidlingen 
ske på en måde, så indholdet ikke i 
videre omfang bliver kritisk behandlet 
og drøftet. Det skaber en uddannelse, 
der beror på konkret viden og færdig-
heder, og som dermed skaber en kom-
munikationsform, der hverken tager 
højde for aktørernes følelsesliv og ople-
velsesunivers eller for pædagogikkens 
abstrakte former for viden.

Således kan der argumenteres for, at 
dimensionerne relation, indhold og inci-
tament - som læring ifølge Knud Illeris 
(2007) indeholder - bliver reduceret 
til: 1) Et system hvor den magt der er 
i alle mellemmenneskelige relationer, 
udelukkende bevæger sig i én retning, 
og dermed skaber stærkt hierarkiske 

samværsformer. 2) Et indhold der er 
fastlagt på forhånd, som ikke nød-
vendigvis harmonerer med aktørernes 
interesseområder eller deres videre ar-
bejdsliv. Dels kan det virke en kende 
abstrakt, at sidde på skolebænken og 
forberede sig på de psykiske og sociale 
fænomener, der er en del af arbejdsli-
vets identitet. Og dels kan det tænkes, 
at markedet fejlvurderer, hvad der er 
brug for om en årrække. 3) Et svinden-

de incitament hvor bevæggrundene til 
at gennemføre pædagoguddannelsen 
synes indskrænkede i en udstrækning, 
så studerende ikke han handle ud fra 
deres egen motivation i uddannelses-
forløbet. Dermed bliver det svært at få 
øje på lige præcis motivation, som den 
faktor der adskiller børn og voksnes 
læring, sådan som der fra tid til anden 
argumenteres for. Det vil med andre 
ord sige, at ikke alle handlingsmotiver 
synes som legitime årsager til at påbe-
gynde pædagoguddannelsen. 

Overordnet er der fem forskellige 
handlingsmotiver (Savater, 2005), som 
voksne mennesker benytter sig af, når 
de skal træffe et valg. Det er for det før-
ste ens behov. For eksempel om man 
har behov for at gå på pædagogud-
dannelsen for at få et arbejde, der sik-
rer ens grundlæggende behov – mad, 
tøj osv. Inden for dette motiv studerer 
man, fordi man er nødt til det.

“ “Men der synes i lovgrundlaget at være skabt et 
skævvredet forhold mellem, hvad pædagogen skal 
kunne, og hvad pædagogen skal være, der angive-
ligt vil påvirke læringen”
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Derudover kan man være motiveret 
af nydelse. Det kan eksempelvis være, 
at man går på pædagoguddannelsen, 
fordi man finder en glæde ved det pæ-
dagogiske arbejde eller, at man ganske 
enkelt nyder at formulere pædagogi-
ske teorier. Her kan man lide at stude-
re. 

Det tredje handlingsmotiv er for-
pligtelser. Måske er man økonomisk 
forpligtet og studerer derfor for at være 
i stand til at brødføde sin familie. El-
ler måske føler man sig forpligtet af 
sin familie og det øvrige samfund til 
at tage en uddannelse. Inden for dette 
motiv studerer man kort og godt, fordi 
man har pligt til det.

Inden for det fjerde motiv handler 
man efter sine planer. Det kan for ek-
sempel være, at man studerer til pæ-
dagog, fordi man har planer om et 
pædagogisk arbejde eller fordi, man 
har fået lyst til at læse videre. Her stu-
derer man, fordi man har specifikke 
ønsker for sin fremtid. 

Det sidste handlingsmotiv er ekspe-
rimenter. Eksempelvis kan det være at 
man studerer, fordi man ønsker at ef-
terprøve forskellige teorier empirisk. Li-
gesom tilfældet er med motivet planer, 
handler dette motiv også om ønsker. 
Men her er ønskerne blot nuværende. 

Efter alt at dømme er der ikke et 
specielt stort potentiale for dem, der 
vælger pædagoguddannelsen på bag-
grund af et nydelses eller eksperimentalt 
motiv, eftersom disse bevæggrunde 
snarere hører til i kommunikative læ-
ringsdiskurser (men, det beror selvsagt 
på, hvad den enkelte studerende nyder, 
og hvad hin vil eksperimentere med). 
Derudover er der i takt med den stigen-
de ensretning for uddannelsen blevet 
mindre mulighed for at forfølge sine 
personlige planer på bagrund af en 
pædagoguddannelse (medmindre ens 

personlige planer er placeret inden for 
rammerne af pædagoguddannelsens 
lovmæssige grundlag). Derimod synes 
uddannelsespolitikkens autoritative 
skrifter at være indrettet således, at de 
mest adækvate motiver for at gennem-
føre en pædagoguddannelse er, at man 
er personligt og økonomisk forpligtet 
til at foretage sig noget og, at man har 
behov for en uddannelse for skabe kon-
takt til arbejdsmarkedet. 

Nuvel, som praktiserende pædago-
ger hurtigt finder ud af, kan man ikke 
altid bare overføre specifikke metoder 
til specifikke problemstillinger i prak-
sis. På samme måde kan man heller 
ikke bare opsplitte og teoretisere men-
neskers individuelle handlingsmotiver. 
Det må formodes, at der ude i virkelig-
heden bruges flere handlingsmotiver, 
når der skal træffes et valg. For eksem-
pel at man går på kompromis mellem 
sine behov, planer og eksperimentelle 
ønsker. Men, i pædagoguddannelsens 
lovmæssige grundlag er der tegnet et 
klart billede af, at nogle motiver er me-
re hensigtsmæssige end andre. Det kan 
ramme mangfoldigheden på uddan-
nelsen og dermed ensrette og harmo-
nisere uddannelsen yderligere, da det 
ekstremt set kan føre til, at de uddan-
nelsessøgende føler sig bundet til flere 
forskellige handlingsmotiver og derfor 
mister fokus og eventuelt frafalder ud-
dannelsen. Eksempelvis kan stude-
rende, der er påbegyndt uddannelsen 
med det motiv at eksperimentere med 
forskelige pædagogiske teorier og me-
toder ”føle sig fanget” af uddannelsens 
overordnede motiv om at skabe direkte 
adgang til arbejdsmarkedet. 

Yderligere har en ren form for in-
strumentel læring - eftersom den foku-
serer mere på målsætninger, end den 
fokuserer på intersubjektive magtrela-
tioner - potentiale til at blive entydig 



62 DpT 1/2014

og hierarkisk i et omfang, så lærings-
processen kommer til at foregå under 
former, hvor det kun er meninger og 
viden, som er i overensstemmelse med 
det lovmæssige grundlag, der anerken-
des. 

  
TILPASNING

Der er svært at forestille sig, at der ikke 
skulle være et hierarki på uddannelses-
institutionerne. Uden en vidende lærer 
der har ansvar for undervisningen og 
læringsprocesserne og som dermed står 
øverst i den asymmetriske relation, 
kunne man for så vidt tage på fisketur 
i stedet for at tage i skole. Ligeledes er 
det svært at forestille sig, at staten – 
med samfundet i ryggen – ikke bruger 
dens uddannelser som instrument til 
at opnå en form for sammenhæng. 
På samme måde skal der ikke me-
get fantasi til at forestille sig, at rene 
kommunikative læringsprocesser har 
potentiale til at blive tom snak og pro-
cesser uden læring.

Således argumenterer denne artikel 
ikke for, at man skal holde sig fra pæ-
dagogfaget på grund af den stigende 
instrumentalisme. Artiklen påstår hel-
ler ikke, at der ikke er mangt en god 
seminarielærer, der skaber differentie-
rede og fremadrettede læringsprocesser. 
Men der synes i lovgrundlaget at være 
skabt et skævvredet forhold mellem, 
hvad pædagogen skal kunne, og hvad 
pædagogen skal være, der angiveligt 
vil påvirke læringen og sammensæt-
ningen af individernes kognitive ske-
ma. 

Den schweiziske psykolog og filosof 
Jean Piaget kalder det system, hvori 
individer strukturerer deres samlede 
viden og erfaring inden for et specifikt 
felt for et kognitivt skema. Dertil har 
han udviklet en model over de kog-
nitive læringsprocesser, man går gen-

nem, når dette skema bliver udviklet 
(Piaget, 1952). Det er: 1) Adaption som 
er grundlæggelsen af det kognitive 
skema. 2) Assimilation hvor skemaet 
fyldes med viden, der på den ene eller 
anden måde allerede er eksisterende 
på den lærendes videns lager. 3) Ak-
komodation Hvor skemaet fyldes af 
nye oplevelser og af ny viden. 4) Or-
ganisering af det mobile skema som 
forbinder de forskellige skemaer med 
hinanden.

Vekselvirkningen mellem assimi-
lation og akkommodation er således 
skiftet mellem de ting, man kan, og de 
ting man er ved at lære. Dette særegne 
felt har fået betegnelsen flow (Csiks-
zentmihalyi, 1992) og er kendetegnet 
ved, at de lærende er fuldt  fokuserede 
og fordybede i den viden, der er ved 
at udfylde deres kognitive skema. Det 
kan for eksempel ses hos det lille barn, 
der lige har lært at binde de to sløjfer 
sammen på snørebåndet og er helt 
opslugt af aktiviteten. Når sproget ud-
forskes med forskellige historier. Eller, 
når studerende på pædagoguddannel-
sen sidder fordybet i en diskussion om 
hvorvidt og hvordan, de har forstået et 
givent emne. 

Dette begreb om flow er udviklet 
til og inden for den positive psyko-
logi, hvor det ganske givet har sin 
fordybende berettigelse. Men set med 
læringsteoretiske briller er flow-feltet 
interessant, fordi det er her, man ifølge 
Csikszentmihalyi er mest modtagelig 
for at indoptage indholdet af de for-
skellige læringsprocesser.  

De mange kompetencemål og kva-
lifikationskrav i de seneste bekendt-
gørelser om pædagoguddannelsen 
syntes ikke at give mulighed for, at der 
kan ske hverken en transformation el-
ler vekselvirkning mellem individets 
kognitive skemaer. Det får som kon-
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sekvens, at den individuelle læring 
bevæger sig inden for et assimilerende 
skema, hvor der ikke sigtes efter, at den 
tilegnede viden bliver kædet sammen 
med andre former for viden – eller for 
den sags skyld bliver anvendt på alter-
native eller abstrakte måder. 

Dermed bliver læringen ikke en in-
telligent tilpasning, sådan som Piaget 
betegnede det – men slet og ret en til-
pasning. <<
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SIMON LAUMANN JØRGENSEN 

MEDBORGERSKABS-
DANNELSE I SKOLEN
Axel Honneths demokratiteori som undervisningsstrategi
Hvordan kan medborgerskabsteori oversættes, så det bli-
ver vedkommende for lærere og elever? Der findes mange 
illustrationer på medborgerskabsundervisningspraksis fra 
ind- og udland, men det er ofte uklart hvilken betydning 
teorier har spillet for de forskellige aktiviteter. Ligeledes fin-
des der mange bud på, hvilke demokratiforestillinger, de 
studerende bør beskæftige sig med, men disse er sjældent 
forsøgt oversat og konkretiseret til skolens praksis. Artiklen 
forsøger at gå på to ben. For den der søger teori, er der 
nogle illustrationer fra gængs medborgerskabs og demo-
kratiteori foruden en kort supplerende beskrivelse af en 
model skitseret af Axel Honneth. For den der søger praksi-
sanvisninger, er der et par overordnede bud på, hvordan 
teorierne kan finde anvendelse for lærere og elever.

>>>
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FFRA TEORETISKE NARRATIVER TIL 
UNDERVISNINGENS PRAKSIS

Undervisningsmaterialet for medbor-
gerskab i læreruddannelsen rummer 
den almindelige udfordring, at kom-
plekse teorier og faktuel viden skal 
kunne konkretiseres og forbindes til 
praksis. Kigger man på en række brug-
bare grundbøger (Andersen & Pøhler, 
2007; Korsgaard, Sigurdsson & Skov-
mand, 2008; Andersson & Jacobsen, 
2009; Hansen, 2010), giver de teoreti-
ske tekster udmærkede historiske ud-
redninger og velfunderede skel mellem 
medborgerskabets rettigheds-, identi-
tets-, status- og pligtdimensioner; mel-
lem national identitet og patriotisme; 
mellem social og politisk literacy; etnos 
og demos; foruden medborgerskabets 
horisontale og vertikale akse (dvs. re-
lationen mellem borgerne som borgere 
og relationerne mellem borgerne og 
statens institutioner og myndigheds-
personer). Ligeledes trækkes instruktivt 
på filosofiske demokratiklassikere af 
Jean-Jacques Rousseau (Samfundspag-
ten) og John Stuart Mill (Tanker om 
repræsentativ regering) foruden dan-
ske koryfæer som Hal Koch (Hvad er 
demokrati?) og K.E. Løgstrup (Skolens 
formål) (se Andersen et al 2008; Han-
sen 2005). 

Det, der kan undre er, at de prak-
tiske eksempler på undervisning i 
medborgerskab (IM 2011; Anderson & 
Jacobsen 2009) synes frakoblet oven-
nævnte mere teoretiske fortællinger om 
demokratisk medborgerskab. De synes 
i det lys at leve deres eget liv. Mod-
sat gøres der ikke mange forsøg på at 
oversætte de analytiske skel og de filo-
sofiske debatter til lærerens udfordrin-
ger og praksis. Der er en tradition for 
undervisning i demokrati. De klassiske 
strategier er her projektarbejdet og 
frisindede klassediskussioner, der skal 

supplere indøvning af viden om demo-
kratiet som styreform (UVM 2009, 23). 

Artiklen er udtryk for et forsøg på en 
sådan oversættelse. Afsættet er gængse 
modeller for demokratisk medborger-
skab, men artiklens særlige bidrag er et 
forsøg på at oversætte Axel Honneths 
demokratiteori. Ved at opstille fortæl-
linger om afhængighedsforholdet mel-
lem de analytisk adskilte begreber og 
fænomener tages et første skridt til en 
sådan oversættelse. 

Ovennævnte grundbøger om de-
mokratisk medborgerskab rummer en 
række sammenhængende teoretiske 
fortællinger, som kræver oversættelse 
til de undervisnings- og praksissam-
menhænge lærere vil stå i. De følgende 
tre giver forskellige vinkler på hvad 
demokrati er, og hvilke typer af forbe-
redelse til medborgerskab, der fordres. 
De rummer en trinvis progression i 
kompleksitet. 
#1 Fortællingen om de sociale rettighe-
ders evne til at gøre civile og politiske 
rettigheder effektive. Civile og politiske 
rettigheder står ikke i et tilfældigt for-
hold til sociale rettigheder. De sociale 
rettigheder kan nemlig forstås som 
mulighedsbetingelser for at borgernes 
civile og politiske rettigheder kan tages 
i anvendelse og opretholdes af en bred 
borgerskare (Marshall, 2003). Derfor 
er det heller ikke tilstrækkeligt at infor-
mere om hvilke rettigheder statsborger-
skab og EU medborgerskab medfører. 
Læreren må gøre sit til at løfte eleverne 
fagligt og socialt, så de hjælpes til at 
opnå det minimum af socialt og (på 
sigt) økonomisk overskud til at engage-
re sig i politik på relativt lige fod med 
andre borgere.  
#2 Fortællingen om hvordan demokrati 
som livsform gør borgerne demokratisk 
opmærksomme i hverdagslivet. Demo-
krati kan forstås både som styreform, 
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samfundsform og livsform, og disse 
dimensioner kan forstås som gensidigt 
afhængige. Styreform er demokratiet i 
sin institutionelle og lovmæssige etab-
lering af officielle beslutningsorganer 
og procedurer for valg af repræsentan-
ter. Som samfundsform skal demokra-
tiet mægtiggøre borgerne til effektivt at 
kunne tage del i demokratiske proce-
durer ved at sikre et socio-økonomisk 
sikkerhedsnet for alles livsbetingelser 
(Andersen, 2004). Som livsform skal 
demokratiet forme borgerne til at være 
demokratisk sindede i deres hverdags-
lige omgangsformer. Man undlader at 
forlade sig på vaner og autoriteter og 
sætter hverdagens og livsverdens prak-
sisser under lup for med samtaleprak-
sisser at forbedre omgangsformerne. 
I samtalepraksisserne vil argumenter, 
der forsvarer udvidet hensyn til over-
sete interesser og etableringen af mere 
ligeværdige omgangsformer have sær-
lig vægt.  
#3 Fortællingerne om demokratiets for-
skellige udlægninger af forholdet mellem 
frihed, lighed og broderskab. Demokra-
tiet kan forstås som en omstridt term, 
der er udlagt i forskellige sammenhæn-
gende modeller. Modellerne fremhæver 
forskellige dimensioner af demokra-
tiet. A. Den liberale model fokuserer på 
borgernes rettigheder og dannelsen 
af selvstændige borgere. Faren er at 
borgerne glemmer at forsvare deres 
rettigheder overfor staten, så staten 
får held til at lade dets overordnede 
samfundshensyn overtrumfe individets 
rettigheder til frihed. Borgerne skal 
derfor have sans for hvad den indi-
viduelle frihed kan bruges til. B. Den 
neorepublikanske model hæfter sig ved 
borgernes indbyrdes status og domi-
nansrelationer. Den stræber som den 
liberale efter at skabe frie borgere, der 
sikrer deres egen selvstændighed over 

tid. Den er dog i højere grad end den li-
berale opmærksom på, at borgerne har 
tendens til at undertrykke hinanden og 
indgå i dominansrelationer, hvor den 
ene part bliver slavagtig og underlagt 
den andens vilje. Samtidig advarer de 
mod at borgerne grupperer sig for at 
styrke deres magtpositioner. C. Den 
kommunitaristiske model fokuserer på 
betydningen af borgernes fællesskab-
sidentiteter som mulighedsbetingelse 
for, vellykket demokratisk deltagelse. 
Hvis ikke borgerne har en oplevelse 
af at tilhøre sociale fællesskaber, der 
igen knytter sig til det større nationale 
fællesskab, bliver det umuligt for sam-
fundet at sikre de sociale goder, der 
gør livet værd at leve for individerne. 
Denne model kan kun reproducere sig 
selv, hvis borgerne motiveres til at del-
tage i demokratiet på en måde, hvor 
de søger at sikre betingelserne for deres 
egen frihed ved at bakke op om de fæl-
lesskaber og sociale goder, deres frihed 
afhænger af. D. Deliberativt demokrati. 
Udfordringen er her, at etablere fora 
hvor borgere, eksperter og ikke-eksper-
ter kan samtale om politiske emner 
med det formål at opnå større klarhed, 
rationalitet, enighed og legitimitet i 
politiske beslutninger. Udfordringen er 
her at få de borgere, der er tættest på 
de politiske kanaler til at lytte til andre 
borgere, hvis problemer ellers er dem 
fremmede.

MEDBORGERSKABSUNDERVISNING 
OG LÆRERENS TO OPGAVER

Eksistensen af omstridte fortællinger 
om demokratiet og medborgerskab 
fører til en række centrale pointer for 
undervisning i medborgerskab i læ-
reruddannelsen (Bald, 1996). De kom-
mende lærere selv må finde en vej i 
stoffet, og må selv prioritere det. Sam-
tidig bør de respektere, at der er børn 
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med forskellige værdier og opfattelser. 
Dertil kommer, at det styrker deres 
egen og kommende borgeres autonomi 
at blive udfordret på egne anskuelser. 
Hvis man efterlader de studerende her, 
står mange af dem tilbage med et teo-
retisk overload, som fremmedgør dem 
overfor stoffet.1 

Den største udfordring er derfor at 
omsætte de teoretiske fortællinger og 
lærerens eg-
ne refleksio-
ner herover 
systematisk 
så med-
borgerskab 
bliver en 
dimension 
i arbejdet 
i skolen. Un-
dervisningen 
i medborger-
skab i lærer-
uddannelsen 
kan hjælpe lærerne i denne proces ved 
at oversætte de opgaver og udfordrin-
ger, der ligger i de forskellige positioner 
til opgaver, skolen allerede er enga-
geret i eller som ligger umiddelbart 
i dens periferi, hvis man tænker lidt 
kreativt.

At få børn i skolen til i Samfundsfag 
at forstå hvad rettigheder er, hvad de-
mokrati som styreform vil sige, hvad 
tolerance er eller hvad demokratisk 
samtale er, er næppe den største udfor-
dring. Ligeledes er det heller ikke svært 
at se undervisningen i dansk, religion, 
historie, idræt, geografi mv. som fag 
der kan kvalificere de kommende bor-
geres engagement i deres samfund og 
give dem evnen til at se muligheder 
for, at de selv kunne bidrage hertil. Et 
teoretisk fundereret løft i undervisning 
i medborgerskab kan supplere disse 
kendte opgaver og strategier.

Der er to centrale opgaver, hvis 
man vil lave et teoretisk funderet løft 
at undervisning i medborgerskab på 
læreruddannelsen og i folkeskolen. 
Den første opgave er at finde måder at 
oversætte det, at de centrale principper 
og værdier er omstridte. Det kræver, at 
man i første omgang bliver opmærk-
som på betydningen af, at der er reelle 
konflikter mellem forskellige udlæg-

ninger af de 
idealer de 
ovennævnte 
fortællinger 
udtrykker. 
Frihedsidea-
let er beryg-
tet for at 
rumme man-
ge udlæg-
ninger, der 
kan strides 
mod hinan-
den. Frihed 

og lighed har omstridte relationer til 
hinanden. Medborgerfællesskabets 
karakter er ligeledes omstridt: skal det 
rumme en fælles national identitet el-
ler kan respekt og tolerance fastholdes 
uden fælles nationale fortællinger og 
identiteter? De konkrete konflikter, der 
opstår i det politiske, grunder ofte i, at 
der er uenighed om grundlæggende 
udlægninger, vægtninger og priorite-
ringer af værdier foruden uenigheder 
om forståelse af betingelserne for disse 
værdiers fortsatte virkning. En vigtig 
opgave er at lære eleverne at håndtere 
konflikter på en demokratisk måde. 
Her knyttes således an både til beskri-
velser af demokrati i klasserummet, 
som gives i faghæftet for Samfundsfag, 
og til den lange tradition for frisind i 
demokratiske debatter i klasserne. Et 
studie af den vordende demokrat (Bo 
Jacobsen et al, 2004) knytter i deres 

“Pointen er dog, at hvis 
man vil tage medbor-
gerskabsundervisning 
alvorligt, er det ikke nok 

at igangsætte praktiske 
aktiviteter”
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beskrivelse af en sådan form for klas-
serum an til både den liberale og den 
republikanske tradition: Hvor den libe-
rale vil fremme frisindet og tolerance, 
vil den neorepublikanske sikre, at dem 
med stor indflydelse og autoritet holder 
igen på sig selv, og overvejer, om der er 
nogen, der ikke er kommet til orde, der 
har argumenter eller interesser, der ik-
ke er taget hensyn til. Der kan ligeledes 
knyttes an til strategier fra deliberativ 
demokratiteori, hvor man fokuserer på 
at enes om procedurer på baggrund af 
hvilke man kan afgøre dybereliggende 
tvister og uenigheder. 

Direkte forbundet hermed, er det 
et væsentligt element i undervisning 
i medborgerskab at vise muligheder 
for at kombinere forskellige idealer, 
der kan synes at være modstridende. 
Analysen i bogen, Den vordende demo-
krat, er interessant her (Jacobsen et al, 
2004). Her påvises, hvordan den dan-
ske skole har formået at skabe klas-
serum, hvor børnene både har kunnet 
være selvstændige i deres udmeldinger 
og samtidig opleve tolerance overfor 
synspunkter, der afveg fra klassens ge-
nerelle holdning. Det at kunne være 
sig selv og samtidig en del af fælles-
skabet ville gøre at vi kunne realisere 
en række idealer på samme tid. I de 
små klasser, er der naturligvis kogni-
tive forskelle på lærerens bevidsthed og 
elevernes. Det er her læreren, der har 
bevidsthed om hvilke værdier, klassen 
skal forsøge at forene, mens eleverne 
erfarer udfordringerne hermed mere 
umiddelbart. Udfordringen vil her ofte 
være, at en klasse og dens lærere stiller 
sig tilfreds med en tilsyneladende kon-
sensus om væsentlige idealer. Det kan 
efterlade latente konflikter, hvor enkel-
te føler sig tilsidesat eller undertrykte 
uden at de lader det komme til syne. 
Øvelsen vil ofte være at få eleverne til 

at se og udtrykke, at værdidiskussioner 
er nogen, der ikke har tabere og vinde-
re. Det ligger i idealernes sammenstød 
med menneskelige tendenser, at det 
bør anskues som en fortsat kamp hvis 
man forsøger at realisere dem enkelt-
vise og i kombination.

Medborgerskabsdimensionen i Al-
men Dannelse og Samfundsfag har 
som sin anden opgave at styrke lærer-
nes refleksioner over hvordan demo-
krati og medborgerskabsundervisning 
bedst tilrettelægges givet klassens 
elevgrundlag (UVM 2009, 28). Et af de 
store valg man må træffe som lærer, 
er valget af skole og skoledistrikt. Med 
socialt segregerede skoler, vil elevernes 
medborgerskabsmangler og -udfordrin-
ger stille sig forskelligt alt efter hvilke 
grupper man vælger at arbejde med. 
Læreren bør således ikke blot overveje 
hvilke dimensioner af medborgerska-
bet man vil søge at fremme (lighed, 
frihed eller fællesskab og deres mulige 
kombinationer), men må også over-
veje hvordan den konkrete elevgruppe 
kunne have brug for at blive udfordret. 
Hvor godt kender eleverne de proble-
mer andre I samfundet står overfor? 
Hvordan har de det med forskellige ty-
per af frihed? Hvordan kan de styrkes 
fagligt, så de i fremtiden ville kunne 
opnå større demokratisk lighed med 
andre? 

DEMOKRATI OG SAMARBEJDE: EN 
SKITSERET OMSÆTNING AF HON-
NETHS DEMOKRATIFORSTÅELSE

Indtil videre har jeg primært peget på 
vigtigheden af at oversætte teorier og 
abstrakte fortællinger til lærerens egen 
tolknings- og vurderingspraksis og vi-
dere til undervisningen og livet i sko-
len. For at anskueliggøre mere konkret, 
hvordan teorier kan oversættes i lærer-
uddannelsen og videre i lærerens prak-
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sis, vil jeg illustrere en konkret teoris 
oversættelse til praksis. Teorien er ikke 
en del af de gængse fortællinger, men 
kunne med god grund blive det.

Teorien er fremstillet af Axel Hon-
neth i to tekster, hvor Honneth træk-
ker på John Deweys skrifter (Honneth, 
1998; Honneth, 2012). Teorien er 
relevant i en dansk kontekst, der er 
præget både af Honneths og Deweys 
tænkning. Den er relativt let oversæt-
telig til praksis i Danmark, hvor der 
er historisk grundlagte og stadigt ef-
fektive forståelser af betydningen af 
samarbejde (kooperation) for at løse 
samfundsproblemer (fx andelsbevæ-
gelsen, den danske arbejdsmarkedsmo-
del) og pædagogiske traditioner som 
projektarbejdet og samarbejde mellem 
børn fra forskellige samfundslag og på 
forskelligt fagligt niveau.

Honneth fremhæver fænomenet 
samarbejde som overset fænomen i de-
mokratiteorier (Honneth 1998). Strate-
gien er, at vise hvordan dette fænomen 
kan vise et sammenfald mellem demo-
kratimodeller, der ofte fremstilles som 
hinandens modsætninger. Dermed kan 
teorierne forbindes i det mindste på et 
punkt. Her skal det fremhæves, at der 
ligeledes kan være gevinster for den 
pædagogiske praksis i at fremhæve et 
fænomen, alle demokratimodeller må 
relatere til på den ene eller anden må-
de. Pointen er ikke, at det dermed bli-
ver muligt at fremstille flere modeller 
for derefter at sammenligne dem. Det 
kan være en interessant øvelse, men 
når blikket er rettet mod dannelse til 
demokratisk medborgerskab, er det væ-
sentligere at forsøge at styrke demokra-
tiet ved at gøre dets grundprincipper 
og praksisformer konkrete og oversæt-
bare for de kommende medborgere.

På hvilken måde bliver det let-
tere for en lærer at danne elever til 

demokratisk medborgerskab ved at 
demokratiteorier formidles ved at vise 
hvordan de knytter an til menneskers 
samarbejdspraksisser? For det første kan 
det modvirke tendensen til at anskue 
demokratiet som en elitær praksis, 
der adskiller sig radikalt fra hverda-
gens opgaver og gøremål. Hvor vi af 
ren egeninteresse er motiverede til at 
udøve dagligdagens gøremål, er de 
politiske opgaver fjerne og kræver et 
særligt overskud. For det andet kan det 
modvirke den opfattelse, at de evner vi 
udvikler i den sociale virkelighed ikke 
spiller den store rolle for ens eventuelle 
kompetencer i en politisk virkelighed.

Idet Honneth lader samarbejde få en 
central placering i demokratimodellen 
forsøger han at løse dyds-modeller-
nes motivations- og pligt-problemer. 
Samarbejde kan nemlig forstås som 
et grundlæggende menneskeligt fæ-
nomen, der både knytter an til vores 
behovsnatur i familiens reproduktion 
og arbejdets produktion. Vi er naturligt 
motiverede til at samarbejde, idet vi 
fra barns ben er afhængige af andre 
for vores overlevelse. I det samarbejdet 
er med til at opfylde behov, vi ellers 
ikke ville kunne tilfredsstille – også når 
disse bliver mere komplekse - er vi mo-
tiveret til at fortsætte med at samarbej-
de. Disse grundlæggende forhold løser 
i grove træk motivationsproblemet. På 
den anden side tager samarbejde i pro-
duktionssfærens arbejdssamarbejder en 
form, de enkelte aktører ikke er fuldt 
herre over. Det er således ikke fuldt op 
til den enkelte at tage ansvar for om 
det er muligt at bidrage til det fælles 
produktive arbejde. Denne pointe ud-
gør Honneths grundlag for at ønske 
at ændre aktuelle praksisser, hvor der 
pålægges den enkelte et stort pres til at 
tage forhåndenværende arbejde, man 
er kvalificeret til. Han ønsker sig, at 
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selve forståelsen af arbejdsbidrag æn-
dres (1998: 780). Denne sidste pointe er 
væsentlig for en første forståelse af, at 
Honneth ikke ønsker at tilsidesætte den 
enkeltes ønsker om frihed - herunder 
personlig valgfrihed. 

Demokratimodeller står ofte med 
den udfordring, at de låner deres legi-
timitet fra en forestilling om alle bor-
geres mulighed for deltagelse samtidig 
med, at de i praksis aldrig realiserer en 
sådan inklusivitet. Samtaledemokrati 
lider fx under det problem, at politiske 
samtaler, der lever op til både idealet 
om inddragelse og om at samtalen 
kvalificerer og former borgernes præ-
ferencer samtidig er uforpligtende i 
forhold til anvendelse af politisk magt 
(Fung 2007). Modsat kan samtalede-
mokrati i praksis virke ekskluderende. 
Ureflekterede normer for hvordan man 
bidrager til en politisk debat på en 
anerkendelsesværdig måde kan styre 
hvem der får ordet, og hvem der lyttes 
til. Det gælder ikke mindst når samta-
ledemokratiets fora er tæt på magten. 
Det er heller ikke indlysende at fleres 
bidrag til en debat også løfter debat-
tens erkendelsesmæssige kvaliteter.

Samarbejdsmodellen flytter fokus 
fra samtale og sprogbrug til samar-
bejde (Honneth 1998: 766f). Når om-
drejningspunktet bliver samarbejde, 
kan funktionelle krav om samarbejdets 
effektivitet gøre det nødvendigt at ind-
drage alle (Warren 1995). Ligeledes 
kan eksisterende vellykkede praksis-
ser for organiseret samarbejde, der er 
inklusivt og muliggør, at de fleste kan 
bidrage på de måder, de ønsker og er 
i stand til, udgøre stærke fortællinger 
om hvorfor inddragelse af alle borgere 
også er et gode for alle. 

På baggrund af indsigt i, at inklu-
sive samarbejdsformer kræver alles 
engagement bliver det muligt at pege 

på kvaliteten i, at alle har mulighed 
for også at ytre sig. Det kan styrke or-
ganiseringen af det fælles samarbejde, 
at alle berørte kan ytre, hvordan sam-
arbejdet indvirker på deres situation 
(Anderson 2006).

Det bliver relativt håndgribeligt for 
den enkelte, at samfundet kan anskues 
som en helhed man tager konstruktivt 
del i at forme og reproducere uden at 
dette skal ses som ren pligt. Borgernes 
solidaritetsfølelse behøver derfor heller 
ikke nødvendigvis at fremkomme som 
noget pålagt. Det bliver muligt for de 
fleste at se deres eget bidrag som led i 
fælles praksisser, der leder tilfredsstillel-
sen af mange behov. Her kan skolens 
fag tilbyde en række bud på, hvordan 
samarbejde har gjort sig gældende i 
historien og med fordel gør det i børne-
nes egen dagligdag. 

Den første udfordring er, hvordan 
borgerne frivilligt vælger at deltage i 
samarbejdende praksisser, der er sam-
fundsmæssige gavnlige (1998: 770). 
Det gælder lige fra at vælge en uddan-
nelse, hvor man gennem sit arbejde 
på sigt, kan udøve samfundsgavnlige 
funktioner til at engagere sig i ci-
vilsamfundets realisering af goder som 
sundhed, demokrati og omsorg. Det 
er naturligvis en opgave der allerede 
må ligge skolens ansatte på sinde. Her 
kan skolen og lærerne trække på erfa-
ringer i eget arbejder med at inspirere 
børnene til at arbejde med processer, 
metoder og emner, der kan have al-
men nytte og på sigt gøres anvendelige 
i tilfredsstillelsen af almene interesse. 
Rousseau giver i Emile det eksempel på 
noget sådan, at drengen får sig en ur-
tehave. Nyttehaven kan give sanse- og 
smagsmæssige oplevelser, der er per-
sonligt tilfredsstillende. Men samtidig 
kan den give muligheden for at opleve 
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glæden ved at dele både udfordringer-
ne, arbejdet og frugten heraf. 

En sådan erfaring åbner også op for 
muligheden for at diskutere de dilem-
maer, det kan medføre at man ejer 
frugten af ens arbejde. Hvad hvis no-
gen, der ikke havde deltaget i arbejdet 
sneg sig ind, og spiste af frugterne? 
Konkrete eksempler kan give lærere og 
elever mulighed for at se og tale om de 
dilemmaer og udfordringer, der knytter 
sig til en ’løsning’ på en række af de-
mokratiets udfordringer som den Hon-
neth skitserer. 

Læreren skal være have blik for så-
danne dilemmaer for også at tjene 
som guide for eleverne i dilemmaer, 
som de ser, og for at gøre opmærksom 
på dilemmaer, de endnu ikke har haft 
blik for. Bredden i skolens fag gør det 
også muligt at pege på muligheder for 
at realisere sig selv på måder, der er 
gavnlige for andre på mindre materiel 
vis end produktionsarbejde (fx gennem 
kunstnerisk udøvelse og gennem musi-
kalsk og sportslig deltagelse). Lærerne 
kan være med til at stimulere at an-
erkendelsesprocesserne, der former de 
unges valg (Honneth 1998: 772) bliver 
bredere end dem som markedet stimu-
lerer (Fraser & Honneth, 2003; Hon-
neth, 2004).

Honneth tilføjer nu, at samarbejdet 
skal forstås som problemløsende, og at 
det er attraktivt for problemløsnings-
processens resultat, hvis samarbejdet 
både kan have høj kvalitet, og det er 
muligt at komme med løsningsforslag, 
der bryder med vante forestillinger 
og kan komme fra kilder, man ikke 
forventer det af (1998:772). Denne 
påstand rummer tre udfordringer: bor-
gerne skal være i stand til at se proble-
mer og tro på at løsninger kan findes i 
samarbejde; borgerne må være i stand 
til at opbygge samarbejdsrelationer, 

hvor opdyrkede erfaringer og kompe-
tencer kan bruges og genbruges; og 
borgerne skal være åbne for utraditio-
nelle løsningsforslag, der opstår i dem 
selv, hos samarbejdspartnere eller hos 
eksterne iagttagere eller modtagere af 
problemløsninger. De første medbor-
gerkompetencer kan skolerne være 
med til at fremme ved bl.a. at opdyrke 
det problemorienterede projektarbejde 
(Honneth 2012). Dermed kan opdyrkes 
både almene samarbejdskompeten-
cer og tekniske færdigheder som min-
der om videnskabelige eksperimenter 
(1998: 773). Det sidste element kræver 
dog at man fx i skolen søger at mod-
virke menneskelige tendenser til pri-
mært at lytte til egne referencegruppers 
forestillinger og problemstillinger og at 
marginaliserede borgere mægtiggøres. 
Skolen kan her spille en væsentlig rolle 
ved at gøre opmærksom på marginali-
seredes livsperspektiver og ved at mæg-
tiggøre udfordrede elever. Denne øvelse 
vil også spille ind på vurderingen af 
hvilke problemer samfundet erkendt 
og latent står overfor, og hvordan disse 
problemer bør prioriteres.

Honneth foreslår nu, at den demo-
kratiske offentlighed kan anskuelig-
gøres som en nødvendig sfære, der 
relaterer sig direkte til, at borgere rundt 
i samfundet frivilligt samarbejder om 
at løse problemer. Det sker nemlig, at 
problemløsninger har konsekvenser for 
andre end de implicerede. De borgere, 
der påvirkes negativt af en problem-
løsning bliver nødt til at samle sig med 
andre og appellere til i offentligheden 
til, at løsningen forandres, så der tages 
hensyn til deres gruppes særlige per-
spektiv og interesser (1998: 774). Også 
sådanne gruppers eksistens kan gøres 
til genstand for folkeskolens undervis-
ning. Den generelle øvelse er for Hon-
neth og Dewey dialektisk. På den ene 
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side skal borgerne løfte blikket fra de 
praksisser, de selv er del af, og som de 
iagttager i hverdagen. Ved at reflektere 
over disse praksisser, kan de erfare, 
hvordan menneskeligt samarbejde 
udgør centrale praksisser, som vi hver 
i sær vinder ved at tage del i. På den 
anden side, skal borgerne bevidstgøres 
om, at kun en fair og retfærdig arbejds-
deling vil gøre borgerne i stand til at 
styrke demokratiets epistemiske kvalitet 
– dvs. styrke rationaliteten i de løsnin-
ger på samfundsmæssige problemer 
de demokratiske medborgere kommer 
frem til (1998: 777).

Her støder min strategi for oversæt-
telse af abstrakte medborgerskabsteo-
rier til skolens dagligdag på den store 
udfordring, at teorierne ikke blot er be-
skrivelser af, hvordan vores verden og 
dens praksisser er indrettet, men også 
er normative standarder for, hvordan 
vores samfund med fordel kunne ind-
rettes. Det gælder dog alle de forskel-
lige demokratimodeller, og det bliver 
således naturligt, at gøre tilgangene 
selv til genstand for kritisk diskussion. 
Honneths teori om samarbejde og 
funktionel arbejdsdeling rejser fx en 
række spørgsmål, der selv kunne blive 
genstand for debat i undervisningen: 
Hvad er en fair og retfærdig arbejds-
deling? Honneth nævner begrebet fair 
muligheder, men hvordan opstiller 
man principper for, hvornår nogen har 
fået en fair chance for at få et interes-
sant, udviklende, meningsgivende, 
anerkendelsesgivende og løngivende 
arbejde? For det andet, hvordan kan 
vi overhovedet tænke overordnet om 
arbejdsdelingen i vores samfund, når 
manges arbejder er intimt forbundet 
med hyperkomplekse arbejdsstrukturer 
på det indholdsmæssige og organisa-
toriske plan. Ofte kræves verdensom-
spændende udvekslinger af varer af 

høj kompleksitet, så ingen i produk-
tionen praktisk talt ingen har overblik 
over hvordan produktet egentlig virker 
i detaljer. Er vi ikke, (som Marx skrev i 
sine Parisermanuskripter) fremmedgjorte 
over for vores medmennesker pga. 
den måde vi koopererer i produktions-
sfæren? Det kan synes paradoksalt, 
at artiklen, der skulle vise hvordan 
abstrakte teorier kan oversættes til 
praksisnære forståelser af hvad med-
borgerskab er og kunne være, i sidste 
ende selv lægger op til en række ab-
strakte diskussioner. Det er klart, at det 
netop igen rejser spørgsmål om over-
sættelse. Pointen er dog, at hvis man 
vil tage medborgerskabsundervisning 
alvorligt, er det ikke nok at igangsætte 
praktiske aktiviteter. Som underviser 
kommer man ikke uden om, at norma-
tive overvejelser, som dem jeg her har 
forsøgt at konkretisere, er med til at 
kvalificere ens undervisning som med-
borgerskabsundervisning. 

KONKLUSION

Undervisningen i medborgerskab må 
aldrig blot blive forsøg på at omsætte 
politikeres dagsaktuelle udlægninger 
af hvilke typer af medborgerdyder, de 
kunne ønske sig. Demokratiet er et dy-
rebart projekt, som ikke må overlades 
til politikerne. Den store udfordring er 
at vise, hvordan samfundet er i gang 
med at realisere et dyrebart projekt, og 
samtidig vise, at der er fundamentale 
udfordringer med at tilvejebringe be-
tingelserne for projektets fortsatte gang 
på jorden. Samarbejdsmodellen, Hon-
neth og Dewey har skitseret har den 
styrke, at den kan trække på legende 
og hverdagslige erfaringer, når den 
ovennævnte komplekse dialektik skal 
konkretiseres, illustreres og indøves 
(Honneth 2012: 437). <<
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NOTER
1  Som timelærer i KLM på læreruddannelsen i 

Århus erindrer jeg en studerende, der ”ville gøre 
børnene nyttige”. Nærværende artikel udspringer 
bl.a. af prøvelserne med at omsætte 
medborgerskabsmodeller og -distinktioner til 
noget, der kunne nuancere og udfordre sådanne 
enkle og skråsikre udsagn.
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CLAUS DREJER 

SUBJEKTIVERING AF 
ELEVEN I DEN DANSKE 
FOLKESKOLE, 1970-2010
Artiklen1 undersøger hvordan eleven er blevet subjektive-
ret i den danske folkeskole i 1970erne og efter årtusinde-
skiftet. Ambitionen er at vise to forskellige måder at sub-
jektivere eleven på, og derved rokke ved den måde det gø-
res på i dag. Artiklen trækker på Foucaults tanker om 
magt, viden og subjektivitet. På baggrund af Foucault, 
konstrueres begrebet subjektiveringsstrategi, som er et in-
tentionelt begreb som giver viden om, hvordan eleven er 
blevet subjektiveret på et givent tidspunkt i historien. Ar-
tiklen konkluderer at den måde eleven subjektiveres på i 
dag, sker ved hjælp af ’ydre’ disciplineringsteknikker i for-
hold til 1970ernes ’indre’ ditto.

>>>
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MMed få undtagelser, er det sjældent der 
diskuteres hvordan eleven subjektive-
res i folkeskolen. I første omgang kan 
man spørge: Hvad menes med subjek-
tivering, og hvorfor overhovedet ana-
lysere hvordan eleven subjektiveres i 
folkeskolen i 1970erne og efter årtusin-
deskiftet? Subjektivering er en form for 
magt, hvor eleven tildeles en bestemt 
identitet, hvad enten eleven vil det el-
ler ej. Dernæst er valget af folkeskolen 
relevant, fordi det er en kulturbærende 
institution i velfærdssamfundet. Ifølge 
Ove Kaj Pedersen er folkeskolen: ”uden 
tvivl en af de vigtigste institutioner i den 
danske stats moderne historie.” (Pe-
dersen 2011, 11). For det andet, kan 
1970erne være relevant i kritikken af 
subjektiveringen af eleven i dagens fol-
keskole. Ikke at der søges efter en tilba-
gevenden til tidligere tider, men fordi 
1970erne bidrager med konkrete poin-
ter, som sætter nutidens subjektivering 
i et andet perspektiv.2    

I undersøgelser af uddannelse og 
magt anvendes ofte udtryk som ’vi skal 
frigøre os fra magten’. I disse tilfælde 
relateres magt til noget negativt. An-
dre gange er magt fraværende, som det 
ofte er tilfældet i pædagogisk psykolo-
gisk læringsteori (Rømer 2004: 130). I 
denne artikel anskues magt som pro-
duktiv og skabende.   

Hvordan eleven subjektiveres i folke-
skolen er med andre ord et spørgsmål 
om magt, viden og subjektivitet. I den-
ne artikel anvendes Foucaults tilgang 
til magt. Foucault placerede magt i 
handlingen, og det er i handlingen at 
eleven subjektiveres. Fokus er på hvor-
dan der handles på eleven, og hvordan 
eleven handler på sig selv. Der skelnes 
mellem ’indre’ og ’ydre’ disciplinering. 
’Indre’ disciplinering henviser til hand-
linger foretaget af eleven selv på selvet. 
En form for selvstyring, hvor eleven 

påføre sig selv en bestemt adfærd, be-
stemte tanker, for at transformere sig 
selv hen mod et bestemt mål. (Drejer 
2012: 61).’Ydre’ disciplinering henvi-
ser til handlinger påført eleven udefra. 
Andre handler på eleven på en sådan 
måde at handlerumsbetingelserne 
struktureres for eleven.  

Som skrevet ovenover er subjek-
tivering betegnelsen for en form for 
magt, og det adskiller begrebet fra ek-
sempelvis dannelse og socialisering.  
De to sidstnævnte begreber indebærer 
et ideal for hvad der er rigtigt og for-
kert. Med subjektivering fokuseres der 
udelukkende på hvordan magt virker. 
(Drejer 2012: 67). Jeg anvender ud-
trykket subjektiveringsstrategi, fordi 
det giver viden om hvordan subjekti-
veringen er informeret af teknikker, 
vidensformer og politiske styringsratio-
naliteter på et bestemt tidspunkt i hi-
storien. Vidensformer henviser til den 
viden, der er indlejret i teknikker, mens 
politisk styringsrationaliteter henviser 
til hvordan eleven gøres til et problem. 
Konstruktionen af subjektiveringsstra-
tegier hviler på genealogisk metode, 
som Foucault bruger som betegnelse 
for en kritisk metode hvor man afdæk-
ker den historiske opkomst af bestemte 
diskurser. Ideen er at vise den histori-
ske fremkomst af tankesæt som opfat-
tes som selvfølgelige.   

Transformation i hvordan eleven 
subjektiveres, kendetegnes ved følgen-
de: 1. Politiske styringsrationaliteter 
transformeres. Det kan ske ved, at det 
er andre felter som problematiseres, 
eller at problematiseringen finder nye 
udtryk. 2. Forandringer i måden, hvor-
på eleven undervises, gennem ændrin-
ger i undervisningsteknikker. 3. Andre 
praksisser gennemsættes i subjektive-
ringen: Praksisser som er forskellige fra 
de praksisser, der kendetegnede tidli-
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gere subjektiveringsstrategier. (Drejer 
2012: 87). Praksis henviser til steder i 
empirien, hvor det der siges, gøres, reg-
ler, normer og værdier mødes og for-
bindes. (Foucault 1991: 75). Praksisser 
adskiller sig fra hinanden ved forskel-
len i hvad der bliver sagt, hvilke regler, 
normer og rutiner der tillægges værdi. 

I afgrænsningen af empirien hentes 
der inspiration i bogen Har vi en af-
tale?, skrevet af Hanne Knudsen. Hun 
anvender begrebet ’praksisanvisende’ 
i sin afgrænsning af empirien. De tek-
ster, der udvælges til analysen, har det 
tilfælles, at de er praksisanvisende og 
argumenterende med det formål at sty-
re praksis i skolen. (Knudsen 2010: 29). 
Konstruktionen af empirien hviler på 
artiklens teoretiske tilgang.  Genealo-
gien fokuserer på det beskrivende, pro-
blematiserende og/eller løsninger på 
problemer i skolen, med fokus på det 
praksisanvisende i forhold til hvordan 
teknikker og vidensformer anvendes 
(Drejer 2012: 93). Et eksempel på en 
praksisnær tekst, er en tekst der beskri-
ver en undervisningssituation, hvad 
der læres og hvordan det læres. I sådan 
en tekst er der mulighed for at finde 
normer, rutiner og regler for hvad der 
skal læres og hvordan det skal læres. 
Desforuden skal teksterne berøre føl-
gende områder: undervisning, fag og 
relationen mellem lærer og elev.        

Valget på 1970erne og 00erne, skal 
ikke forstås som der opstilles to dikoto-
mier op overfor hinanden. De to strate-
gier kan sagtens indeholde noget fælles 
og noget forskelligt. Ud fra min teoreti-
ske tilgang vil jeg fremmane forskellig-
heden og mangfoldigheden i hvordan 
eleven kan subjektiveres. Analysen af 
subjektiveringen i de to årtier viser, at 
eleven i folkeskolen ikke ’bare’ er en 
elev, men en elev der produceres med 
bestemte kompetencer. I de to strategi-

er rettes fokus mod undervisning, fage-
ne og relationen mellem lærer og elev. 
Nedslagspunkterne giver viden om, 
hvordan eleven er blevet subjektiveret i 
folkeskolen i 1970erne og 00erne. 
 
DET MYNDIGGJORTE BARN3 

I løbet af 60erne og 70erne fremkom 
en stigende kritik af samfundet og 
demokratiet. Elever og studerende stil-
lede krav om medindflydelse. Hvilket 
eksemplificeres ved ungdomsoprøret og 
studenterbesættelser af deres uddannel-
sessted. Eftersom flere uddannede sig, 
og de uddannede sig i længere tid, var 
der vægt bag kravet. Der blev i disse år 
oprettet elevråd og elevrådsorganisa-
tioner, hvor eleverne lærte demokrati 
samtidig med at de fik større indfly-
delse på deres uddannelse. Kritikken 
af samfundet og uddannelsessystemet 
placerede eleven i centrum på en an-
derledes måde end tidligere. Samfund 
og demokrati var centrale pejlemærker 
i 1970ernes folkeskole, og blev en vig-
tig del af barnets skoledag. Det var ud 
fra en samfunds- og demokrativinkel, 
barnet blev problematiseret i 1970er-
nes folkeskole.    

SAMFUNDSKRITIK  
OG MYNDIGGØRELSE 

Op gennem 1960erne og 70erne blev 
gruppe- og projektarbejde en del af 
undervisningen. Roskilde Universitet 
og Aalborg Universitet blev bygget i 
1970erne, og fremstår som monumen-
ter for projektarbejdets sejrsmarch i ud-
dannelsessystemet. (Drejer 2012: 205). 
Set i et magtperspektiv repræsenterer 
gruppe- og projektarbejdet en interes-
sant teknik, da eleven blev tildelt be-
stemte kapaciteter. 

Både styring og selvstyring genfin-
des i projektarbejdet. Det sidste først. 
Det var selvet, der blev bearbejdet, og 
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det foregik på forskellig vis. Selvdi-
sciplinering og selvmotivation var to 
essentielle teknikker i bearbejdelsen 
af selvet. Barnet fik større råderum, 
da projektarbejdet foregik mere eller 
mindre selvstændigt, og med det større 
råderum fulgte et medansvar, og det 
krævede selvdisciplinering og selvmo-
tivation. 

Selvdisciplinering kom til udtryk 
ved, at hvert barn i projektarbejdets 
navn skulle veksle sin personlige uaf-
hængighed til gruppeafhængighed. 
Barnet skulle lære at arbejde sammen 
med andre samt lære at diskutere sig 

til rette. Barnet skulle også vænne sig 
til, at arbejdet hurtigt kunne skifte ret-
ning, eller problemstillingen kunne 
forandres. Det stillede krav til, at hver 
enkelt barn skulle være fleksibelt og 
skulle kunne tilpasse sig gruppen. 
Det er ikke det enkelte barn, der skal 
forme og skabe sig selv, men derimod 
er det hele gruppen, der skal forme og 
skabe hvert enkelt barn gennem pro-
jektarbejdet. Selvdisciplineringen kom 

til udtryk i forhold til selve arbejdet 
og fleksibilitet i arbejdet. (Drejer 2012: 
206). 

Projektarbejdsformen virkede både 
selvdisciplinerende og selvmotiverende 
ved, at barnets selvstændighed og an-
svarsfølelse blev skærpet. Barnet skulle 
stå til ansvar overfor sine klassekam-
merater. Derudover var der indlejret en 
social styring i projektarbejdet, ved at 
det fagligt dygtige barn fra det akade-
miske hjem skulle trække den mindre 
fagligt dygtige fra arbejderhjemmet 
med op. Projektarbejde handlede så-
ledes også om social inklusion, hvor 
børn fra forskellige socialklasser kunne 
arbejde om samme opgave.  

Myndiggørelsen til at forandre sam-
fundet lå indlejret i selve fortolkningen 
af projektarbejdet. Det blev beskrevet 
af både Knud Illeris og Jens Berthel-
sen i deres bøger om projektarbejdet. 
Sidstnævnte kalder det dobbeltkvali-
ficering, dvs. at deltagerne i projektet 
skulle være i stand til at klare sig i det 
samfund de levede i. Denne forståelse 
skulle bruges til at forandre samfundet. 
Dobbeltkvalificeringen må ”hele tiden 
fastholdes som den dybeste mening eller 
strategi i projektarbejdet.” (Berthelsen et 
al. 1979: 258). Samfundet trængte helt 
ind i undervisningen, og eleverne skul-
le lære om aktiv deltagelse i samfundet 
og demokratiet.    

Den vidensform, som var indlejret i 
1970ernes fortolkning og praktisering 
af projektarbejde, trak på viden fra or-
ganisk organisation/projektorganisati-
on. (Burns & Walker 1968: 121f): I USA 
udvikledes i 1950erne en organisati-
onstype, der gik uden om stive bureau-
kratier og ekspertvælde. (Folkeskolen 
1988: 17). Lighederne mellem prakti-
seringen af projektarbejde i 1970ernes 
folkeskole, og projektorganisation, fin-
des i en flad struktur, horisontal kom-

“Efter årtusinde-
skiftet skulle ele-
ven ikke længere 
myndiggøres til 

at forandre samfun-
det. Fokus flyttede til 
elevens faglighed. Ele-
vernes manglende fag-
lighed blev synligt med 
de komparative PISA-
undersøgelser”



78 DpT 1/2014

munikation og en netværksstruktur af 
kontrol og autoritet, løbende justerin-
ger af arbejdsopgaver og viden der kan 
lokaliseres hvor som helst i projektet. 
Strukturen i projektarbejdet var ufor-
mel. Der var ikke et formelt hierarki 
blandt børnene. Ansvar og beslutnin-
ger var i vid udstrækning decentralise-
ret til børnene, og der var en høj grad 
af fleksibilitet indlejret i projektarbej-
det. Kommunikationen mellem lærer 
og børn var præget af information og 
rådgivning. (Drejer 2012: 208).

ELEVEN PRIORITERES 

I fagene genfindes begivenheder, 
der understøttede myndiggørelsen af 
barnet. Projektarbejdet redefinerede 
fagene, og der blev lagt op til fagin-
tegration, hvor børnene arbejdede i 
grupper på tværs af fag. (Illeris 1976; 
Berthelsen et al. 1979). Skemaet blev 
ofte brugt som argument mod projek-
tarbejde. (Berthelsen et. al 1979: 264). 
Men Statens pædagogiske Forsøgscen-
ter lavede forsøg, som viste, at der med 
fordel kunne integreres flere fag i et 
undervisningsforløb, og undervisnings-
ministeriet anbefalede også faginte-
gration. (Det Centrale Uddannelsesråd 
1978: 30f, bd. 1). Der skulle arbejdes i 
’helheder’, hvor fagene ikke var om-
drejningspunktet i undervisningen. 
Samfund og demokrati indgik også i 
fortolkningen af fagene, klassens time, 
’dansk’ og ’historie’. 

I klassens time, som i mange tilfæl-
de var styret af børnene, lærte børnene 
at debattere, argumentere og lytte, og 
at løse problemer i fælleskab. På den 
vis sikredes et medbestemmende miljø 
i klassen. Barnet blev myndiggjort til 
selv at komme på banen med sine pro-
blemer, og blev inddraget i en demo-
kratisk samtaleproces om at løse dem.  

’Dansk’ var et fag som i løbet af 
70erne blev gentænkt og reformuleret 
som fag. ’Dansk’ skulle være et fag, 
hvor barnet lærte at vurdere og hand-
le, hvilket fremgik af vejledningen 
til faget, hvor følgende står at læse: 
”Undervisningen skal fremme elevernes 
mulighed for at vurdere, tage stilling og 
handle.”  (Undervisningsministeriet 
1976: 9). Barnet blev givet redskaber 
til at vurdere og handle. Senere i vej-
ledning står der: ”[…] og at de [barnet] 
får et redskab for kontakt og kommunika-
tion” (ibid.). 

Samtidsorientering var tidens ny-
skabelse i fagrækken. Barnet skulle 
gives interessen for samfundsforhold 
og skulle gøres bekendt med demokra-
tiet og samfundsproblemer, og barnet 
skulle udvikle interesse for politiske for-
hold (Undervisningsministeriet 1977: 
7). Samfundet var nærværende i både 
undervisningen og i fagene.   
   
LIGEVÆRDIG RELATION 

Relationen mellem lærer og barn blev 
udfordret af projektarbejde. Relationen 
var funderet i frigørelse og skabelsen 
af en kritisk bevidsthed hos barnet. 
Læreren skulle ikke længere være en 
autoritet, men snarere en ligeværdig 
samtalepartner. 

I takt med at projektarbejdet vandt 
frem, trådte børnenes indbyrdes for-
hold i stedet for lærer-barn relationen. 
Barnets lyst og vilje trådte i stedet for 
lærerens autoritet. Hvis ikke det var 
tilstrækkeligt, kunne gruppen træde i 
stedet for læreren og handle på det på-
gældende barn. Der etableredes en ny 
disciplinerende relation i subjektiverin-
gen. En relation børnene i mellem. Der 
var styring fra gruppen i form af en 
gruppestruktur af kontrol, autoritet og 
kommunikation børnene i mellem. 
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Projektarbejde ændrede måden, 
hvorpå børnene relaterede sig til hin-
anden, ved at de skulle arbejde tættere 
sammen. Læreren mistede autoritet 
overfor barnet og var i stedet barnets 
ligeværdige samtalepartner. Dialog og 
samtale var vigtigt i projektarbejdet, 
og i dialogen indgik både refleksion 
og handling mellem børnene (og lære-
ren). Nedenstående citat understreger 
denne pointe. Undervisningen fandt 
sted i relationen mellem lærer/elev og 
elev/elev:

”Der er ingen, der uddanner andre, 
ej heller er der nogen, der uddanner sig 
selv; menneskene uddanner hinanden 
indbyrdes i forhold til omverdenen.” (Fol-
keskolen 1978: 33).  

Læreren skulle genoverveje og gen-
tænke sine beslutninger. Ikke forstået 
således at læreren og barnet var lige 
eller jævnbyrdige, men at læreren 
skulle være ydmyg og hele tiden gen-
lære det, som barnet allerede vidste, 
gennem interaktion (Freire 1973: 95). 
Det var vigtigt, at læreren forholdte 
sig ”åbenlyst kritisk til sin egen indsats” 
(Berthelsen et al. 1979: 277). Denne 
tilnærmede ligeværdige relation betød, 
at der blev plads til barnets egne for-
muleringer i samtalen. Men i og med 
at læreren også skulle genoverveje sine 
beslutninger, fik det også den intende-
rede konsekvens, at læreren ikke læn-
gere havde monopol på ’sandheden’, 
barnet kunne også være i besiddelse af 
’sandheden’. Læreren var ikke længere 
en autoritet overfor barnet. 

Subjektiveringen af eleven benyt-
tede både styring og selvstyring, som 
det fandtes i 1970ernes fortolkning af 
projektarbejde. I næste subjektiverings-
strategi transformeres anvendelsen af 
teknikker og vidensformer, og eleven 

problematiseres anderledes. Der efter-
spørges en elev med andre kapaciteter. 

PRÆSTATIONSELEVEN  

Efter årtusindeskiftet skulle eleven ikke 
længere myndiggøres til at forandre 
samfundet. Fokus flyttede til elevens 
faglighed. Elevernes manglende fag-
lighed blev synligt med de kompara-
tive PISA-undersøgelser. Her fremgik 
det at danske elevers læsefærdigheder 
ikke var tilfredsstillende. PISA-under-
søgelsen fra 2003 fik konsekvenser for 
undervisningen og eleven. Der skulle 
satses på faglighed, hvilket eksempli-
ficeres af statsministerens åbningstale 
i 2003: at ”[…] faglige færdigheder er 
blevet nedprioriteret til fordel for at sidde 
i rundkreds og spørge: ”Hvad synes du 
selv?” (www.stm.dk, 2009). Færdigheder 
og kundskaber anskues som centrale 
i den globale konkurrence, og som 
centralt i nærværende subjektiverings-
strategi.  

EVIDENT UNDERVISNING

Gruppe- og projektarbejde var stadig 
en benyttet undervisningsteknik, men 
det blev sat ind i en faglig ramme. Ef-
ter årtusindeskiftet skiftede fokus til 
faglighed og elevens faglige udbytte af 
undervisning. Hvor sidste subjektive-
ringsstrategi anvendte ’indre’ teknik-
ker, anvender denne strategi ’ydre’. 

Der blev indført ’ydre’ discipline-
ringsteknikker. Ambitionen var at de 
skulle sikre elevens faglige udbytte af 
undervisningen. Disse disciplinerings-
teknikker etablerede det, som jeg har 
valgt at kalde færdighedspanoptikon 
omkring eleven. Elevens faglighed 
skulle kontrolleres og synliggøres.

De nationale test gav et kontinuer-
ligt blik for elevens færdigheder i en 
række udvalgte fag. Eleven skulle føl-
ges tæt gennem sit skoleforløb. Udover 
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at nationale tests er en form for disci-
plinerende kontrolforanstaltning til at 
sikre fagligheden hos eleven, giver den 
også information om hvilke undervis-
ningsteknikker der virker. Bertel Haar-
der udtrykte det meget klart i en kronik 
i Politiken fra 2007:

”Vi ved alt for lidt om, hvad der virker 
i undervisningen, fordi vi ikke har været 
gode nok til at skrive det ned og doku-
mentere det. Det er derfor, vi nu skal 
benytte de nye nationale test. Ikke fordi 
testene i sig selv gør nogen forskel. Men 
fordi vi skal vide, hvad der virker i under-
visningen.”  (Haarder 2007: 9). 

Læreren skulle vælge den undervis-
ningsteknik som gav eleven det største 
faglige udbytte. Det højnede nemlig 
muligheden for at eleven lærte noget 
i undervisningen. Lærerne skulle med 
andre ord disciplineres til at tilrettelæg-
ge undervisningen efter ’best practice’ 
princippet. Samtidig med at eleven 
blev gjort til genstand for intervention. 
Den kontinuerlige sandhed om elevens 
færdigheder og lærerens undervisning, 
åbenbaredes i de nationale test.

Evidens blev et centralt begreb i un-
dervisningen. Det skulle bevises, om 
undervisningen gav faglige resultater 
eller ej. Læreren skulle ikke undervise 
ud fra sin faglige fornemmelse, men 
ud fra sikker viden om, hvad der virker 
i undervisningen, og hvad der ikke vir-
ker. Og her kan prøve- og testmateriale 
være til stor hjælp.  Synliggørende og 
objektiverende teknikker anvendes i 
subjektiveringsstrategien, da det netop 
gav viden om undervisningen virker, 
og om eleven forbedrede sig fagligt. 
Disse teknikker skabte det nævnte fær-
dighedspanoptikon omkring eleven, 
og det var (og er) håbet at eventuelt 

manglende færdigheder kunne opda-
ges tidligt i forløbet.   

Der var kritik af evident under-
visning. Kritikerne mente samstem-
mende, at den entydige fokusering på 
faglighed skabte en skole efter ameri-
kanske principper. Lektor Katrin Hjort, 
hæftede sig ved nationale test, og po-
litikeres og kommunale arbejdsgiveres 
efterlysning af sikker viden. Hun men-
te, at disse forandringer var de mest 
vidtrækkende i 100 år i den danske 
folkeskole. (Folkeskolen 2006: 12). Ka-
trin Hjort hæfter sig især ved accounta-
bility tanken, som på dansk blev døbt 
evalueringskultur. Der blev indført en 
linearitet, hvor pædagogiske forskere 
skulle forske i, hvilke metoder der gav 
den højeste testscore. Læreren skulle så 
anvende metoderne, og skolelederne 
aflægge regnskab. (Drejer 2012: 272). 

Evident undervisning er informeret 
af positivistisk vidensform. Denne ’alt-
seende videnskab’ hentede inspiration 
i naturvidenskabelige traditioner, hvor 
grundholdningen er, at viden kun kan 
skabes gennem videnskabelig obser-
vation af virkeligheden, og nationale 
tests er observation af lærerens og ele-
vens faglighed. Sat firkantet op kan 
scoren i en national test anses som 
virkningen og undervisningen som 
årsagen. Altså må en elev der scorede 
højt i en national test, have modtaget 
korrekt undervisning, mens det mod-
satte må være tilfældet med en elev, 
der scorede lavt. 

”BACK TO BASICS”

Stefan Hermann (2007: 139) benævn-
te udviklingen i fagene for ”back to 
basics”. Udgangspunktet i fagene skulle 
centreres i kernefaglighed. I Globali-
seringsrådets rapport står der, at læs-
ning, matematik, naturfag og engelsk 
skulle styrkes, da de fag er nøglen til at 
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lære andre fag (Regeringen 2006). De 
traditionelle fags kernefaglighed fik en 
mere markant rolle i undervisningen. 
Den ’ydre’ faglige disciplinering kom 
også til udtryk i fagene gennem ‘Fælles 
Mål’ og kanonbeskrivelser. 

‘Fælles Mål’ er en synliggørende 
samt disciplinerende foranstaltning, 
som betød at udefrakommende kunne 
tjekke om eleven lærte det som han el-
ler hun skulle ifølge de opstillede trin/
slutmål. PISA-resultaterne, betød at 
der kom større fokus på, hvad eleven 
skulle lære, samt hvornår eleven skulle 
lære det. ‘Fælles Mål’ skabte oversku-
elighed og gennemsigtighed for både 
elever og lærere om, hvad der skulle 
undervises i og hvornår. Med ‘Fælles 
Mål’ blev det nemmere, at kontrollere, 
om eleverne lærte det, de skulle. På 
den måde kunne elevens faglige ud-
vikling følges meget tæt. (Drejer 2012: 
283). 

Hvis blikket vendes mod ’dansk’, 
skete der forandringer i forhold til 
1970ernes fortolkning af faget. I 
’dansk’ var fokus på faglighed, men 
ikke hvilken som helst faglighed. Det 
var ikke lige meget hvad eleven læste. 
Med KANON rapporten udstedes en 
rettesnor for, hvad der skulle undervi-
ses i. Klassikerbegrebet genintroduceres 
i faget. I 1970erne tog undervisningen 
udgangspunkt i eleverne, og de pro-
blemstillinger der berørte deres hver-
dag. Dengang var eleven i centrum, 
mens det efter årtusindeskiftet var 
fagligheden. Dernæst blev styringen af 
faget centraliseret med indførelsen af 
kanon og ‘Fælles Mål’.

’Historie’ forandrede sig også som 
fag. ’Historie’ blev et færdighedsfag, da 
eleverne skulle tilegne sig kronologisk 
overblik. Kanonbeskrivelsen gav ele-
verne kronologisk overblik over perso-
ner og begivenheder, og den listede 29 

historiske punkter, som skulle indar-
bejdes i trinmålene under ‘Fælles Mål’. 
(Undervisningsministeriet 2009: 10). 
Der indførtes ’ydre’ disciplinerende og 
kontrollerende teknikker i både ’dansk’ 
og ’historie’, og de hviler på det jeg 
kalder PISA-viden. Med PISA-viden me-
nes testbar viden, der entydigt fortæller 
hvad eleven skal lære. 

EVIDENS -  
RELATION MELLEM LÆRER OG ELEV

Fokuseringen på elevens faglighed 
ændrede relationen mellem lærer og 
elev.  ’Ydre’ disciplinerende og kontrol-
lerende teknikker som ‘Fælles Mål’, 
nationale test og kanon gav relatio-
nen en disciplinerende faglig ramme, 
hvori relationen kunne udfoldes. Mens 
skriftlige elevplaner gav relationen en 
bekendende individualitet. 

‘Fælles Mål’ visualiserede både det 
kortsigtede og det langsigtede mål 
i relationen, som er orienteret mod 
elevens faglighed. ‘Fælles Mål’ består 
af bindende trin- og slutmål, hvilket 
indikerede, at alle elever skulle nå til 
samme sted på samme tid. Hensynet 
til den enkelte elev gled i baggrunden, 
hvorimod hensynet til faglighed prio-
riteredes. ‘Fælles Mål’ standardiserede 
relationen mellem lærer og elev. 

De nationale tests gav samarbejdet 
mellem lærer og elev et mål samtidig 
med, at læreren fik et benchmarking 
værktøj i hænderne. Eleven blev en 
case, på hvem der skulle handles. Nor-
maliseringen stod i faglighedens tegn.  
Men det gjaldt også læreren. Nationale 
test kunne bruges til at teste lærerens 
undervisning. Nationale test transfor-
merede relationen over mod et fagligt 
samarbejde og en undervisningen der 
fokuserede på, om eleven lærte det 
han/hun skulle. 
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En sidste teknik der skal nævnes 
er skriftlige elevplaner. Den gav mu-
lighed for, at elevens individualitet 
kunne blive en del af relationen. I de 
skriftlige elevplaner, kunne eleven be-
kende sin faglighed, og det gav lære-
ren et indgående fagligt kendskab til 
eleven. Den skriftlige elevplan inddrog 
eleven aktivt i udviklingen i sin egen 
faglighed. ‘Fælles Mål’ og nationale 
test standardiserede relationen, mens 
skriftlige elevplaner bidrog med mu-
ligheden for at læreren kunne drage 
fagligt omsorg for den enkelte elev. 
Samlet set bidrog disse teknikker til 
at relationen blev både totaliserende 
og individualiserende: Læreren kunne 
våge over klassens faglige niveau, og 
fik samtidig et indgående indblik i den 
enkelte elevs færdigheder.              

Lærerfunktionen omdefineredes på 
grund af disciplinerende teknikker. 
Anvendelse af ’ydre’ teknikker betød 
at eleverne stort set blev betragtet ens. 
Relationen understøttes i stor udstræk-
ning af kontekstuafhængig viden om, 
hvordan elevens faglighed forbedredes. 
Orienteringen mod evidens medførte, 
at lærerens opfattelse af viden i højere 
grad fokuseredes på hvad der virker i 
forhold til at optimere elevens færdig-
heder. (Drejer 2012: 289). Det videns-
monopol læreren mistede i 1970erne, 
generhvervedes i 00erne. 
 
AFSLUTTENDE DISKUSSION: ’INDRE’ 
VERSUS ’YDRE’ DISCIPLINERING 

Disse to subjektiveringsstrategier sub-
jektiverer eleven på forskellig vis. For-
skellene mellem de to strategier findes 
hovedsagligt i de anvendte discipline-
ringsteknikker. Det er vigtigt at slå fast, 
at de to subjektiveringsstrategier og de-
res anvendelse af henholdsvis ’ydre’ og 
’indre’ disciplineringsteknikker hæn-
ger sammen med hvordan samfundet 

mente eleven skulle skabes. Ved at 
diskutere disse to forskellige strategier, 
vises at intet er oprindeligt eller ende-
gyldigt. Som skrevet i indledningen er 
eleven ikke ’blot’ elev, men et produkt 
af forskellige teknikker og vidensfor-
mer, som kommer til udtryk i eksem-
pelvis undervisningen, fagene eller i 
relationen mellem lærer og elev.       

Kendetegnende for den første stra-
tegi var at samfundet blev inddraget i 
folkeskolen. Barnet skulle myndiggøres 
til at klare sig i – og forandre - samfun-
det. Der var frihed i projektarbejdet, til 
at barnet kunne handle på sig selv i 
form af selvdisciplinering og selvmoti-
vation. Læreren mistede autoritet over-
for barnet, og var at betragte som en 
ligeværdig samtalepartner. Barnets lyst 
og vilje samt gruppens kontrol trådte 
i stedet for lærerens autoritet. Denne 
strategi anvendte en ’indre’ subjektive-
ring af barnet. 

Kendetegnende for den anden stra-
tegi var at faglighed var en væsentlig 
del af subjektiveringen. Eleven skulle 
rustes til at klare sig i en konkurrence-
præget global verden, og det skete via 
‘Fælles Mål’ og nationale test. Elevens 
færdigheder og lærerens undervisning 
skulle testes for at finde frem til ’best 
practice’. Relationen mellem lærer og 
elev orienterede sig mod faglighed, og 
læreren genvandt sin autoritet og sit 
vidensmonopol overfor eleven. Denne 
strategi brugte en ’ydre’ faglig subjekti-
vering af eleven.  

Fagene havde forskellige roller i de 
to subjektiveringsstrategier. I den første 
strategi var udgangspunktet barnet. 
Faget og faglighed var ikke centrale 
pejlemærker i 70ernes subjektivering. 
Det var barnet først, og faglighed bag-
efter. Fokus var på myndiggørelsen af 
barnet. Det ændredes der på i 00erne. 
Her blev fagligheden omdrejnings-
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punktet, og fokus var på elevens tileg-
nelse af færdigheder og kundskaber. De 
to subjektiveringsstrategier viser to for-
skellige tolkninger af, hvordan fagene 
kan praktiseres i folkeskolen.

Relationen mellem lærer og elev 
skiftede ligeledes karakter. I 1970erne 
skulle lærer og elev være ligeværdig, 
hvorimod relationen efter årtusinde-
skiftet ændredes til at læreren igen 
skulle have vidensmonopol på ’sand-
heden’. Relationen blev påvirket af 
skiftet fra ’indre’ disciplinerende tek-
nikker til ’ydre’, og relationen fokusere-
de mere på færdighed og kundskaber, 
som blev det centrale i relationen mel-
lem lærer og elev.   

Disse forandringer fortæller ikke 
hvilken subjektiveringsstrategi der er 
bedst eller rigtigst. Men det giver viden 
om, hvordan eleven blev subjektiveret i 
folkeskolen i 1970erne og efter årtusin-
deskiftet. Styringsteknikkerne var for-
skellige i de to subjektiveringsstrategier. 
I 1970erne var selvstyring og styring af 
barnet centralt i fortolkningen af pro-
jektarbejdet. I 00erne blev styringen 
centraliseret, og det handlede om kon-
trol og synliggørelse af elevens færdig-
heder. Forskellene i hvordan eleven 
subjektiveres, viser at når det kommer 
til folkeskolen og eleven, er det meget 
lidt som er absolut. <<   
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  NOTER
1  Denne artikel er baseret på min afhandling Elev 

og magt. En analyse af subjektiveringsstrategien af 
eleven, 1822-2010. (Drejer 2012) I afhandlingen 
analyseres seks subjektiveringsstrategier.    

2  To perioder er valgt for at vise at intet er absolut i 
hvordan eleven subjektiveres i folkeskolen, og for 
at vise hvordan fornuften skifter karakter. Det der 
var ’sandt’ i 1970erne fremstår som mindre 
’sandt’ i dag. Ved at inddrage 1970erne, skabes 
således et fundament for problematisering og 
kritik af hvordan eleven subjektiveres i dag.  

3  I den første subjektiveringsstrategi benævnes 
eleven ’barn’. Det er i overensstemmelse med 
meget litteratur fra 1970erne. 
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De fire redaktører giver i bogens 
kap. 1 en kort introduktion af hvad 
der venter. Den henvender sig først 
og fremmest til professionsuddan-
nelse men relaterer sig også til ma-
steruddannelse i socialpædagogik 
og kandidatuddannelse i valgfaget 
socialpædagogik.

Socialpædagogiske problema-
tikker trænger sig på i alle sociale 

rum måske fordi det er blevet van-
skeligere end tidligere at fungere i 
det aktuelle, et såkaldt `globaliseret 
samfund´ - i det hele taget at rela-
tere sig til den faktuelle virkelighed 
(socialt og kulturelt). Det indebærer 
krav om en fornyet og forøget funk-
tionsevne for flere og flere menne-
sker som de ikke kan imødekomme 
og derfor har behov for hjælp til at 
kunne virke i ”normaliteten”. Det 
komplicerer yderligt de fysisk og 
mentalt handicappedes situation. 
Dette er så anmelderens afsæt.

Den ene af redaktørerne, Niels 
Rosendal Jensen, udgav i 2006: 
Grundbog i socialpædagogik – som 
drejede sig om socialpædagogik i 
sociale institutioner der tager sig af 
marginaliserede mennesker med 
nedsatte funktionsevner, børn, un-
ge og voksne.

Bogen vil udvide denne insti-
tutionelle forståelse jf. det oven-
for nævnte problemkompleks og 
spørgsmålet er om det er muligt at 
give bud på en helhedsforståelse af 
dette komplekse samfundsproblem 
i det hele taget?

Så: - hvad skal forstås ved ”en 
helhedsorienteret” forståelse af so-
cialpædagogik? Oplagt er at pege 
på (som i indledningen) at ´helhed´ 
omfatter:

- indsigt i den væsentligste del af 
det socialpædagogiske felt, 

- at der er en fælles forståelse af 

hvad socialpædagogik egentligt er, 
- at det ses som et gennemgå-

ende perspektiv i arbejdet med so-
cialt udsatte mennesker i forskellige 
socialpædagogiske sammenhænge 
(børn, unge, voksne, gamle) og

- at det ses i lyset af ´det moder-
ne samfund´ i form af et politisk ori-
enteret menneske- og samfundssyn. 

Det er store krav og kan bogen 
så tilgodese det? Generelt set ja 
efter anmelderens perspektiviske 
læsning, men der er jo altså også 
involveret 24 personer med tæt til-
knytning til ”den væsentligste del af 
det socialpædagogiske felt”.

Indledningen giver i al korthed 
indblik i de enkelte dele: Del 1: Ten-
denser i socialpædagogik (kap.2 
– 7) drejer sig om hvad der gør sig 
gældende i at tænke socialpæda-
gogik i forskellige forståelser heraf 
og set i forhold til socialpolitiske 
love og vedtagelser som styrings-
redskab. Del 2: Perspektiver på so-
cialpædagogik (kap.8 – 13) redegør 
for forskellige teorier og begreber 
der har bidraget til at forstå f.eks. 
marginalisering, udstødelse, social 
arv og fattigdom. Del 3: Social-
pædagogik og profession (kap. 
14 -20) handler om professionen 
med specielle opgaver i forhold til 
personer der har særlig brug for at 
blive støttet og hjulpet samt hvilke 
kompetencer socialpædagogens 
skal besidde i sit arbejde. Del 4: So-
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cialpædagogik – idé og forskellige 
områder (kap.21 – 28) fokuserer på 
praksissammenhænge i det social-
pædagogiske arbejde, hvordan det 
udføres i forhold til socialt udsatte 
børn, børn med nedsatte funktio-
ner, unge hjemløse og kriminelle 
– og at det finder sted såvel i, men 
også uden for institutionelle sam-
menhænge eksempel i hjem, på 
gaden, i kvarterer mv.

Bogen er altså et grundlæg-
gende indblik i såvel socialpæda-
gogisk praksis som teori skrevet af 
yderst indsigtsfulde forfattere på 
hver deres interesse- og arbejdsfelt. 
Det åbner for muligheden af en 
indsigtsfuld debat i hele det fagligt 
socialpædagogiske felt.

Da der er begrænset plads for 
anmeldelsens omfang skal i det 
følgende blot antydes nogle af de 
centrale problematikker. Begrebet 
´helhedsforståelse´ er her i centrum 
og alle de enkelte kapitler i bogen 
kunne fortjene en detaljeret omtale 
som bidrag. Det følgende er et lille 
selektivt valg af helhedssynets per-
spektiver!

Det kan eksempelvis være kapit-
let om socialpædagogisk historie 
i 1900–tallet eller det om social-
pædagogik som forebyggelse, det 
psykologiske aspekt i arbejdet; det 
kunne være kapitlet om det etiske 
aspekt i professionsarbejdet eller 
det om socialpædagogisk udvik-
lingsarbejde. Desuden kapitler om 
socialpædagogik og ungdomsud-
dannelser, og socialpædagogikkens 
fremtid. Men alle kapitler bidrager i 
det hele taget til en grundlæggen-
de refleksion af socialpædagogik-
kens aktualitet og opgaver.

Det er en meget grundig bog i 
forhold til de modtagergrupper den 
henvender sig til og som er nævnt 
foran. <<

EVIDENS: ET 
EFFEKTFULDT 
NY-POSITIVI-
STISK PÅHIT 
ELLER EN 
FLYDENDE 
BETEGNER?

Carl Gustav Johannsen & Niels 
Ole Pors (red.): Evidens og syste-
matiske reviews
Forlaget Samfundslitteratur
147 sider, 179 kr.

Anmeldt af 
John Bene-
dicto Krejsler, 
ph.d. og lektor 
ved Institut for 
Uddannelse 
og Pædagogik 
(DPU), Aarhus 
Universitet

Det er med glæde... og frustration, 
at jeg læser bogen Evidens og syste-
matiske reviews: En introduktion. 

Bogen er en antologi, redigeret 
af Carl Gustav Johannsen og Niels 
Ole Pors. Den tager fat i et område, 
hvor den offentlige debat og dis-
kussionen mellem fagfolk, politikere 
og praktikere ofte er præget af 
uklare definitioner, myter, entydige 
løsningsforslag og fjendebilleder.
Bogens udgangspunkt er, at ”Syste-
matiske reviews er blevet den centrale 
genre, når den videnskabelige evidens 
for virkningen af forskellige offentlige 
indsatser skal dokumenteres” (Bo-
gens bagside). Den sigter mod at 
introducere til evidensproduktio-
nens grundlæggende processer for 
at skabe en forståelse for, hvad evi-
densbaseret viden er og ikke er.

Det skal således hilses velkom-
ment, at der nu kommer en bog på 
dansk, der i detaljen forklarer, hvor-
ledes systematiske reviews konstru-
eres, med reference hovedsagelig 
til tre af de mest centrale evidens-
producenter af forskningsoversigter 

i en dansk sammenhæng, nemlig 
Nordisk Cochrane (medicin, sund-
hed), SFI Campbell (det sociale 
område) og Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning (skole 
og dagtilbud). Hermed gøres det 
for læseren tydeligt, hvad der me-
nes, når der med reference til disse 
evidens-producerende institutioner 
tales om, hvad forskningen siger 
der er evidens for, hvad der virker 
m.m. Bogen er fyldt med viden og 
begreber enhver der begiver sig 
ind i denne diskussion bør kende 
til, herunder spørgsmål som: Hvilke 
spørgsmål besvares bedst ved eks-
perimentelle kvantitative forsknings-
design af typen lodtrækningsforsøg 
(Randomized Controlled Trials) og 
hvilke kræver mere kvalitativt orien-
terede case-designs? Hvad adskil-
ler en meta-analyse fra en narrativ 
syntese?

I bogen gennemgås det centrale 
i de procedurer, hvorigennem et 
systematisk review/forskningsover-
sigt skabes: fra titelregistrering over 
protokol, litteratursøgning, inklu-
sion og eksklusion af primærstudier, 
formidling af resultater over hvad 
forskningen siger vedrørende det 
undersøgte fænomen. Ligeledes 
diskuteres konteksten for, hvorledes 
en forskningsoversigt bestilles, af 
hvem og hvorfor m.m. 

Alt i alt er der megen viden at 
hente i bogen, der tydeligvis er 
skrevet af fagfolk med indgående 
førstehåndskendskab til evidens og 
produktion af systematiske reviews 
på det sociale område og uddan-
nelsesområdet. Den er rettet mod 
studerende på ’en række professi-
ons-, bachelor- og kandidatuddan-
nelser’ samt fagprofessionelle og 
beslutningstagere.

Bogen er imidlertid noget af en 
logistisk udfordring for den læser, 
som har liden forhåndsviden om 
evidens-diskussionen og dens ak-
tører inden for det sociale og ud-
dannelsesområdet. Dette gælder i 
særdeleshed, når bogen hævder at 
være en introduktion.

Der mangler i udpræget grad en 
udvidet introduktion, der fører læ-
seren ind i den evidens-diskussion, 
som de ny-positivistisk orienterede 
Cochrane- og Campbell-bevægelser 
i særdeleshed men også det brede-
re orienterede Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning er parts-
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indlæg og interessenter i. Den eksi-
strerende korte introduktion er her 
ikke meget bevendt. Til gengæld er 
bogens sidste 11 sider (kapitel 9 af 
M. Lindstrøm, C.B. Dyssegaard & 
M. Søgaard Larsen) et indsigtsgi-
vende forsøg på en sådan bredere 
konstekstualisering, der ikke mindst 
indfører til og diskuterer den for 
praktikere inden for det sociale 
og uddannelsesområdet vigtige 
skelnen mellem evidens-baseret og 
evidens-informeret viden. Men selv 
denne skriver sig i sine referencer 
tæt ind i en School Effectiveness 
tradition. Ligeledes giver kapitel 1 
af Olaf Rieper god oversigt over og 
eksempler på forskellige evidens-
producerende institutioner og de-
res forskellige måder at producere 
oversigter over hvad der virker til 
brug for politikere og praktikere. 
Carl Gustav Johansens kapitel om 
formidling af viden fra de tre nævn-
te evidensproducerende institutio-
ner og receptionen heraf i pressen 
giver ligeledes god indsigt i de nye 
samspil mellem vidensproducenter, 
politikere og offentlighed. 

Hvad angår de mere tekniske 
kapitler er de af meget varierende 
karakter. Det konstruktivt lettere 
nørdede kapitel 5 (af H.M. Chri-
stiansen & B. Hjørland) om lit-
teratursøgningens metodik er en 
lækkerbidsken af en introduktion for 
den der skal igang med googlesøg-
ninger eller søgninger i forsknings-
databaser, hvorimod kapitlerne 3 
og 4 fremtræder meget slavisk op-
summerende i forhold til spørgsmål 
om afgrænsning af populationer, 
forskningsdesign og protokoller.

Opsummerende læser jeg bo-
gen som et partsindlæg – om end 
et indsigtsfuldt et af slagsen -, der 
overvejende abonnerer på evidens-
forståelsen, som den repræsenteres 
af de tre omdiskuterede danske 
evidensproducerende institutioner 
(Nordisk Cochrane, SFI Campbell 
og Dansk Clearinghouse for Uddan-
nelsesforskning). Dette ekspliciteres 
ikke, hvilket må karakteriseres om 
en betydelig undladelsesynd i en 
introduktionsbog, som hævder at 
abonnere på transparens.

Læseren må således gå andet-
steds hen for at få det større over-
blik over evidens-diskussionen; og 
her ikke mindst de mange kritiske 
og fundamentale indvendinger 
mod de mange negative konse-

kvenser, som denne måde at kon-
struere viden om hvad der virker 
også har. Det nævnes således kun 
en passant i kapitel 9, at evidens 
og systematiske reviews, som de 
introduceres i denne bog, er dybt 
kontroversielle blandt mange pro-
fessionelle inden for social- og ud-
dannelsesområdet, som de angår; 
at denne viden ofte spiller nært 
sammen med policy-reformer, som 
påføres disse områder udefra. Som 
nævnt kort i kapitel 9 er hele dis-
kussionen om det professionelle 
skøn i forhold til forskellige former 
for evidens-produktion en meget 
central diskussion, som bogens an-
liggende burde have været mere 
integreret i forhold til. Ligeledes 
burde det have været synliggjort, at 
de evidensproducenter, som bogen 
refererer til overvejende må siges at 
placere sig i et ny-positivistisk para-
digme videnskabsteoretisk set. De 
repræsenterer således kun mindre 
en del af den produktion af viden 
om, hvad der virker, som er rele-
vant for de sociale og pædagogiske 
professioner og deres brugere. Her 
ville en placering af bogen i forhold 
til positivisme-striden og dens gen-
opdukken have været på sin plads. 
Antologien mangler integration 
mellem kapitlerne, hvoraf flere dog 
på egne præmisser er indsigtsgi-
vende. <<

 

GYMNASIE-
PÆDAGOGIK-
KENS AB-Z! 

Erik Damberg, Jens Dolin, Gitte 
Holten Ingerslev og Peter Kasper-
sen (red.): Gymnasiepædagogik. 
En Grundbog  
Hans Reitzels forlag   
753 sider, 550 kroner 

Anmeldt af 
Karl-Henrik 
Jørgensen, 
rektor på 
Greve Gymna-
sium 
 
 

 
 

Hvad er det særlige ved gymnasie-
pædagogik? - kunne man spørge 
sig selv, når man åbner denne 
murstenstunge bog på 753 sider, 
på 56 kapitler og med bidrag af 49 
forfattere. 

Vil man have svar, men ikke 
svaret, er muligheden her i form 
af denne ”handbook”, der er klart 
struktureret og med mange relativt 
korte kapitler, spændende fra gym-
nasiets historie, over det fagdidak-
tiske og almenpædagogiske felt til 
det organisationsteoretiske. 

Hvad der rører sig i gymnasie-
verdenen er med her – stort som 
småt: eleverne, lærerne, ledelserne, 
fagene, skolerne, forsøgene, uddan-
nelsespolitikken, alt dét der hører 
”skolen” til, er knyttet sammen i en 
fælles ramme omkring læring, ”det 
danske skolesystems adelsmærke”, 
som der står i forordet. 

Så om end kerneområdet er 
didaktisk/pædagogisk, er titlen 
gymnasiepædagogik reel nok, fordi 
det særligt gymnasialdidaktiske be-
skrives i en lang række kapitler: den 
danske gymnasieinstitution, dens 
historiske udvikling, udviklingen ef-
ter de store gymnasiereformer (se-
nest den fra 2005), særlige kapitler 
om læringsteorier, hvert enkelt af 
de gymnasiale fag, professionsteori-
er og sluttende med gymnasiet som 
organisation. 
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De centrale almene pædagogiske 
kapitler om undervisning og læring, 
generel fagdidaktik, undervisnings-
praksis, evaluering, eleverne og læ-
rerne fylder ca. halvdelen af bogen.

Denne særlige, dobbelte vægt-
ning på både pædagogik og gym-
nasium, skyldes bogens primære 
læsere, nemlig de nyuddannede 
universitetskandidater (der er om-
kring 700-800 per år). Deres obli-
gatoriske ”lærer”uddannelse består 
af det såkaldte praktiske pædagogi-
kum (på skolerne) og det teoretiske 
pædagogikum (på særlige kurser 
arrangeret af universitetet/SDU).  

Grundbogen er en stor del af 
”pensum” på teoretisk pædagogi-
kum. Bogens karakter af kompen-
dium kan ses på denne baggrund, 
og den markerer derfor også, 
hvor vigtigheden den teoretiske 
del af pædagogikum er. Teoretisk 
pædagogikum optager ca. 1/3 
af det årsværk den pædagogiske 
gymnasie”lærer”uddannelse  ud-
gør.

Bogen er som grundbog i sin 
opbygning også en spejling af be-
kendtgørelsen for pædagogikum 
og de heraf afledte mål for uddan-
nelsen. Derfor det brede didaktik-
begreb, gymnasieverdenen fra det 
helt store institutionsperspektiv, in-
kl. historikken og læringsteorierne, 
til det helt konkrete i dagligdagen 
som lærer, planlægning af den en-
kelte time, de didaktiske aspekter 
heraf, både i det enkelte fag og i 
det faglige samspil, det er arbejds-
former i de forskellige læringsrum, 
forskellige elevtyper, fokus på udvik-
ling af innovative evner, lektier osv. 
Det handler om den faglige vejled-
ning, om faglig skrivning, mundt-
lighed, læremidler, it og digitale 
strategier til evalueringsformer og 
effekten heraf til hvad gør man som 
ny lærer i rollen som eksaminator? 
Sluttende med kapitler om organi-
sationsperspektivet på gymnasielæ-
rerprofessionen.  ”Professionalisme 
er” skrives der næsten til slut ”ikke 
blot et spørgsmål om viden og fær-
dighed, men også et spørgsmål om 
at ville noget med din kunnen og 
villen”! (s.693)

Hvad er så det rigtige lærings-
syn i 2010-erne? Hvad er det for en 
læring der er så karakteristisk i den 
danske uddannelsestradition? Det 
giver bogen fornuftigvis ikke enty-
digt svar på, nye gymnasielærere, 

lærere i andre sektorer og andre læ-
sere bliver i bogens mange kapitler 
udfordret til selv at finde svaret – og 
det er vel egentligt også dansk?

Derved klæder bogen læserene 
på til at tage de svære og komplice-
rede diskussioner om fx dansk ud-
dannelsespolitik, således at politiske 
svar på komplicerede spørgsmål 
ikke forsimples, fx den aktuelle dis-
kussionen om karaktergennemsnit 
som adgangskrav ved ungdomsud-
dannelser.   

Til trods for bogens lidt snævre 
direkte sigte på gymnasiepædago-
gik er den anvendelig i andre ud-
dannelsesmæssige sammenhænge 
– både til grundskolen/seminarierne 
og til universiteterne – min egen 
erfaring med specialestuderende er, 
at de i bogen kan finde et overblik 
og en systematik der kan igangsæt-
te egne analyser og refleksioner om 
didaktiske problemstillinger. 

Bogens styrke er at den marke-
rer en forskningstradition inden for 
gymnasial didaktik – en forsknings-
tradition vi har ventet længe på i 
Danmark. Særligt en omfattende 
pædagogikumreform for godt 10 år 
siden har betydet, at der blev skabt 
grundlag for at opbygge en dansk 
forskningsbaseret gymnasiedidaktik. 
Bogens faglige kvalitet er præget af 
personerne omkring det nationale 
udbud af pædagogikum, mange 
af dem med rødder i den danske 
gymnasieverden, men nu ansat 
som forskere på universiteterne 
og særligt på SDU. Derved sikres 
brede og opdaterede referencer til 
de enkelte forskningsområder, også 
internationale. 

Den dobbelte tilknytning mellem 
konkret erfaring fra gymnasiever-
denen og forskning ses desuden i 
bogens mange cases og aktuelle 
eksempler og reflekterer på udmær-
ket vis også kandidaternes aktuelle 
situation i det ”praksischok” mange 
oplever ved skiftet fra at være stu-
derende på universiteterne til at 
være lærer på en ungdomsuddan-
nelse.

Sit omfang til trods savnes der i 
bogen klarere afgrænsning af det 
særlige ved gymnasiedidaktik i for-
hold til andre danske skole- og un-
dervisningsformers pædagogik. Og 
trods de internationale referencer 
savnes der et kapitel om forskel-
len på den didaktiske tradition i 
Danmark og internationalt – ikke 

de store didaktiktraditioner, de er 
beskrevet – men den nutidige ud-
vikling internationalt. På lignende 
vis savner jeg et bud på et nytænkt 
dannelsesmål for uddannelsen af 
dansk gymnasieungdom – de histo-
riske rødder er omfattende beskre-
vet – men hvad kunne være bud på 
en ny, helt ny dannelsestænkning?

Og endelig savner jeg et kapitel 
om styringskæderne i dansk uddan-
nelsespolitik, styringsværktøjer som 
ikke afgørende har adskilt sig fra 
styringsværktøj på alle de andre vel-
færdsområder – hvad betyder det 
overordnet for uddannelsespolitik-
ken, og hvad betyder det i sidste in-
stans for læreren, når han/hun står 
foran en ny klasse i 1.g? 

Lærergerningen er, også på ung-
domsuddannelserne, at håndtere 
kompleksitet, og håndteringsred-
skaber tilbyder denne grundbog, 
samtidig med at kompleksiteten 
består – og godt for det! <<

ANSKUET FRA 
BARNETS 
SYNSVINKEL
Christian Larsen, Erik Nørr,  
Pernille Sonne: Da skolen tog form
Bind 2 i Dansk Skolehistorie  
1780–1850
Aarhus Universitetsforlag
432 sider, 399, 95 kr.

Anmeldt af 
Bodil Chri-
stensen, lektor 
ved lærerud-
dannelsen i 
Aalborg, UC 
Nordjylland

Fokusering på karaktersystemet, 
manglende motivation til skole-
gang, for ringe forældreopbakning, 
skolesammenlægninger, metode-
frihed og lærernes arbejdsområder 
er på ingen måde noget nyt i den 
aldrig hvilende skoledebat.

Det kan man læse meget mere 
om i den danske skolehistorie, der 
nu får en pragtudgave i fem bind, 
der fokuserer på skolehistorien set 
fra brugerens (barnets) synsvinkel.
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”Da skolen tog form” hedder 
bind 2 i Dansk Skolehistories fem-
binds-værk, og det fortæller om 
den lange periode fra slutningen af 
oplysningstiden og ind i romantik-
ken, hvor skolen som institution 
finder sin form. Det er en skoleform 
præget af mange pædagogiske tan-
ker, som har vist sig igen og igen i 
skolehistorien, - dog hver gang un-
der andre og ”nye” navne. 

Her kan fremhæves nogle cen-
trale områder, hvor man kan tænke: 
Vi har hørt det før.

Man kan genfinde den dif-
ferentierede undervisning, hvor 
eleverne får hver sin elevplan med 
egne mål i mange af almueskolerne 
i 1800-tallet. Med to klasser i en 
syvklasses skole blev der individuel 
undervisning frem for klasseunder-
visning, og der var mange faglige 
niveauer til stede i skolestuen i Al-
lingdam, hvor læreren skulle un-
dervise de elever, der mødte op. 
Man genfinder også problemet 
med for højt fravær. Heller ikke 
dengang mødte alle elever op, men 
det skyldtes i høj grad, at der var 
brug for børnenes arbejdskraft i 
landbruget. Børnene vogtede gæs, 
får, geder og kvæg, og der var ofte 
dårlige veje, dårlige skolestuer og 
motivationen til skolegang var ikke 
altid overvældende. Der var meget 
at rette op på, da der omsider fra 
landets prædikestole kunne læses 
højt fra ”Anordning for Almuesko-
levæsenet paa Landet i Danmark” 
i 1814. Danmark var på det tids-
punkt i en elendig økonomisk for-
fatning, flåden var englænderne 
stukket af med, Norge var afgivet 
til Sverige og landet var gået fal-
lit i janur 1813 . Skolen skulle også 
dengang være (eller i det mindste 
medvirke til) landets redning. 

”Da skolen tog form” fortæller 
medlevende, medrivende og med 
stort fagligt overskud om denne 
spændende periode i landets hi-
storie, hvor økonomien var elendig 
og hvor befolkningen var optaget 
af meget andet end lærdom og 
læsning.

Forfatterne til dette bind er 
Christian Larsen, Erik Nørr og Per-
nille Sonne, der alle har forsket i 
skolehistorie (med mere). Alle fem 
bind redigeres af Ning de Coninck 
– Smith, forsker i børnekultur og 
barnesyn og  Charlotte Appel, lek-
tor på RUC,  og det går som en klar 

linje gennem hele værket, at skolen 
og samfundet anskues set fra bar-
nets vinkel.  
Mange forskere kan skrive klogt, 
fagligt og korrekt om netop det 
område, de forsker i, men meget 
få kan skrive, så der (uden at gå på 
kompromis med fagligheden og 
forskningen) formidles til den  bre-
de befolkning. Det lykkes her.

Bogens indledning gør rede for 
bogens opbygning, der er baseret 
på fem fortællinger: Da skolerne 
tog fysisk form, da lærerne tog 
form, da undervisningen tog form, 
da eleverne tog form og da tilsynet 
tog form. Så følger 17 kapitler, der 
– ud fra ovennævnte fortællinger – 
har forskellige områder, der søges 
belyst. Der er overblik over pæda-
gogikken, læreruddannelsen, skoler 
i byen og skoler på landet, opdra-
gelsen, disciplinen, tvangsundervis-
ningen, tilsynet, regionale forskelle 
og undervisningsmetoder gennem 
perioden. 

Afslutningskapitlet samler op på 
alt, og på sidste side ser man en 
skoleprotokol, der næsten kan mat-
che nutidens mange krav om doku-
mentation. Den er blot håndskrevet 
med sirlige kolonner og nydelig 
skråskrift.

Hvert kapitel afsluttes med 
et ”kilde- og litteaturessay”, der 
introducerer læseren til det bag-
vedliggende forskningsfelt og det 
kildemateriale, forskningen bygges 
på. Disse kapitler er samlet sidst i 
værket. Herefter følger billedoplys-
ninger, og der er grund til at om-
tale billedmaterialet særskilt. Det 
er en fornøjelse at ”læse billeder” 
i dette værk. Billedudvalget er il-
lustrativt og følger teksten, der er 
masser af billeder (malerier, fotos, 
tegninger) der giver et billede af 
tidens skole med inventar, pæda-
gogik, og ikke mindst får man et 
billede af de børn (og lærere) der 
befolkede skolerne. Billedoplysnin-
gerne er udførlige, og forfatterne 
har været vidt omkring for at få 
netop de billeder, der bedst kunne 
følge teksten. Også den overskueli-
ge kursiverede billedtekst gør det til 
en lærerig oplevelse at ”se bogen” 
fremfor at læse den, om man skulle 
ønske det.  Der er personregister 
og stikordsregister og stedregister, 
så man snildt kan orientere sig i de 
400 sider, hvis man kun søger en-
kelte oplysninger og ikke det store 

overblik. 
Kort sagt: Det er en fornøjelse at 

læse skolehistorien i denne version. 
Det er en glæde, at der vil være fem 
smukke firkantede bind i 2014, og 
der er grund til at se frem til marts 
2014, hvor bind 3 udkommer.

Ny Nordisk Skoles baggrundsfolk 
kunne med fordel læse dette bind, 
hvor den indbyrdes undervisning 
(den lancasterske metode) viser sig 
uanvendelig (megen ”cooperativ 
læring” har lighedstræk med den 
tids ”indbyrdes undervisning”), 
PALS-systemet er afprøvet allerede 
i 1811, hvor seminarielærer (og 
præst) C. J. L. Krarup udgav en 
bog med anvisning på ”old-school-
PALS”, og heldagsskolen har været 
afprøvet tilbage først i 1800-tallet. 

Der er megen erfaring i skolehi-
storien, som kunne kvalificere Ny 
Nordisk Skole, der ikke er så ny, 
som navnet lyder. 

Den største (og glædeligste) 
udvikling i skolehistorien er afskaf-
felsen af de mange pisk, slag og 
anden revselse, der fulgte med i 
skolestuen. Spanskrør og ferle har 
sjældent motiveret raske børn til 
læsning, bibelhistorie og regning.

Skulle der gives karakter i den-
ne anmeldelse, så ville der blive 
givet”udmærket godt” (altså ”ug”) 
efter den ørstedske karakterskala, 
der var i brug fra 1806 til 1963.<<
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TEMA: LÆRING I ET UFAGLÆRT ARBEJDSLIV 
Temaet fremstiller og analyserer nogle af de konkrete betingelser, ønsker og krav 
ufaglærte mødes med, både når det gælder livslang læring gennem deltagelse i for-
melle uddannelsesaktiviteter og i ikke-formelle læringsaktiviteter på arbejdspladsen. 
Derved rettes fokus på hvilke rammer, der sættes for læreprocesser i voksen- og er-
hvervsuddannelsessystemet.

Birgitte Elle, Janne Gleerup & Sissel Kondrup: 
Redaktionel indledning

Sissel Kondrup:  
Det ufaglærte arbejde som ramme for udvikling af læringsidentitet

Janne Glerup & Jacob Skjødt Nielsen:  
”Skal vi ikke opfinde en rullende læringscafe?” Deltagelse og praksisnærhed som  
afsæt for innovative læreprocesser i arbejdslivet

Henrik Hersom: 
Transfer – veje til sammenkobling af uddannelse og arbejde?

Axel Neubert: 
Voksen- og efteruddannelse i en krisetid – økonomi, rammer og udfordringer 

ØVRIGE ARTIKLER

ULRIK VIBÆK:  
MED LOV SKAL UDDANNELSE BYGGES  - EN FORTÆLLING OM ÆNDREDE LÆRINGSDISKURSER 
INDEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN 
Artiklen demonstrerer, hvordan pædagoguddannelsens lovmæssige grundlag skaber en 
læringsdiskurs, der er gået fra at være relationel og socialt dannende i sit udtryk til at blive 
instrumentelt orienteret. Den abstrakte viden der hviler i pædagogikken bringes i fare, 
eftersom de teorier der undervises i skal være relevante for arbejdsmarkedet.

SIMON LAUMANN JØRGENSEN:  
MEDBORGERSKABSDANNELSE I SKOLEN. AXEL HONNETHS DEMOKRATITEORI SOM 
UNDERVISNINGSSTRATEGI 
Hvordan kan medborgerskabsteori oversættes, så det bliver vedkommende for lærere og 
elever? Der findes mange illustrationer på medborgerskabsundervisningspraksis fra ind- og 
udland, men det er ofte uklart hvilken betydning teorier har spillet for de forskellige aktiviteter. 
Undervisningsmaterialet for medborgerskab i læreruddannelsen rummer den almindelige 
udfordring, at komplekse teorier og faktuel viden skal kunne konkretiseres og forbindes til 
praksis.

CLAUS DREJER:  
SUBJEKTIVERING AF ELEVEN I DEN DANSKE FOLKESKOLE, 1970-2010 
Med få undtagelser er det sjældent der diskuteres hvordan eleven subjektiveres i folkeskolen. I 
første omgang kan man spørge: Hvad menes med subjektivering, og hvorfor overhovedet 
analysere hvordan eleven subjektiveres i folkeskolen i 1970erne og efter årtusindeskiftet? 
Subjektivering er en form for magt, hvor eleven tildeles en bestemt identitet, hvad enten 
eleven vil det eller ej.
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