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TEMA: PÆDAGOGIKKENS TEORI OG PRAKSIS  
– EFTERSYN OG EFTERTANKE  
 
I den pædagogiske og politiske debat om pædagogik og uddannelse er det nærmest et dogme,  
at der skal være en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad der menes med begreberne  
teori og praksis, hvordan sammenhængen skal være, og hvorfor der skal være en tæt sammenhæng 
mellem teori og praksis udfoldes sjældent. Temanummerets ide er at tage de konventionelle eller 
selvfølgelige formulerede sammenhænge ud af omløb og iagttage dem udefra.

BIRGITTE ELLE, TONE SAUGSTAD, MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT & TRINE ØLAND:  
Redaktionel indledning  

ANNEGRETHE AHRENKIEL & CAMILLA SCHMIDT:  
Rutiner kræver mere end rutine 

KARIN HØJBJERG & JOHANNE NIELSEN:  
Den personlige dimension – om lærerstuderendes opfattelse af brug af abstrakt, teoretisk viden 

SVEN ERIK NORDENBO:  
Pædagogisk teori – et pseudohistorisk approach  

JOHN BENEDICTO KREJSLER:  
Teorien som mulighed for at tænke anderledes   
– krigsmaskiner, kompetencenomader og andre (be)greb på pædagogik  

TONE SAUGSTAD:  
Goddag mand, økseskaft 

MARTIN BLOK JOHANSEN:  
Behov, brud og Bachelard - om teori, metode og praksis 

KRISTIAN LARSEN & MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT:  
Teori og praksis – invers: Fra teori implementeres i praksis, til hvad praksis kræver  af teori 

LAURA LOUISE SARAUW:  
Når kvalitet bliver til ikke-teori. Om kompetence- og anvendelsesorientering som ukonkret  
negation af teoretiske og specialiserede videregående uddannelseselementer  

CHRISTIAN SANDBJERG HANSEN & TRINE ØLAND:  
Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædagogisk teori

ØVRIGE ARTIKLER 

MAJ SOFIE RASMUSSEN:  
PRODUKTIONSSKOLEN I EN STIVNET UDDANNELSESKULTUR  
- MULIGHEDER OG DILEMMAER I ARBEJDET MED UDSATTE UNGE

Ambitionen med denne artikel er at udfordre en hierarkisk uddannelsestænkning, der placerer  
produktionsskolen nederst på den uddannelsesmæssige rangstige som en såkaldt ’taberskole’ 
– både politisk og blandt de unge selv. Artiklen tager afsæt i et praksisforskningsprojekt omkring  
marginaliserede unge på Nørrebro i København. Projektets rammer udgøres af produktions- 
skolelinjen Kulturcoach.
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I den pædagogiske og politiske debat om pædagogik og uddannelse er det nærmest et dogme, at der skal være en tæt 
sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad der menes med begreberne teori og praksis, hvordan sammenhængen 
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I
PÆDAGOGIKKENS TEORI OG PRAKSIS  
- EFTERSYN OG EFTERTANKE

I den pædagogiske og politiske debat 
om pædagogik og uddannelse er det 
nærmest et dogme, at der skal være 
en tæt sammenhæng mellem teori og 
praksis. Hvad der menes med begre-
berne teori og praksis, hvordan sam-
menhængen skal være, og hvorfor der 
skal være en tæt sammenhæng mel-
lem teori og praksis udfoldes sjældent. 
Fænomenerne teori og praksis antages 
ofte at hænge sammen på en bestemt 
måde, eller de antages at kunne kom-
me til at hænge sammen på en be-
stemt, ofte ’bedre’ måde, hvis bestemte 
modeller eller tilgange anvendes. På 
skoleområdet opfattes sammenhængen 
mellem teori-praksis ofte som lig med 
en sammenhæng mellem skolelære 
og livet uden for skolen. Her efterspør-
ges ’mere’ eller ’bedre’ sammenhæng 
mellem skole og liv. Efterspørgslen er 
udtalt indenfor eksempelvis tilrettelæg-
gelsen af gymnasiepædagogikum og 
indenfor velfærdsprofessionsuddan-
nelserne. Krav om bedre sammenhæng 
mellem skole og liv afspejler sig også 
i politiske ønsker om mere praksisnær 
erhvervsorientering eller anvendelses-
orientering indenfor de brede universi-
tetsuddannelser, der ikke retter sig mod 
en bestemt profession eller et bestemt 
felt, men et bredt arbejdsmarked. 

Når hverken begreberne teori og 
praksis hver for sig eller sammenhæn-
gen mellem dem, er særligt udfoldet 
eller præciseret, kan det skabe en uklar 
og ufrugtbar pædagogisk debat. Te-
manummerets ide er derfor at tage 
de konventionelle eller selvfølgelige 
formulerede sammenhænge ud af om-
løb og iagttage dem udefra. Det giver 
mulighed for at undersøge, hvad sam-
menhængenes elementer består i; for 
eksempel: Hvad er pædagogisk teori 
og hvad kan/skal den bruges til, hvis 
den skal ’bruges’? Hvordan ser det 
praktiske felt ud, hvad er pædagogisk 
praksis, og/eller hvilken betydning 
har praksis i videnssamfundet? Te-
manummeret undersøger også, hvad 
formulerede påstande om og strate-
gier for mulige sammenhænge består 
i og betyder. For eksempel: Skal sam-
menhængen mellem teori og praksis 
være normativ, deskriptiv, forstås som 
anvendt viden – eller ingen af delene? 
Hvad er det for en sammenhæng, 
som forstås ved evidensbaseret prak-
sis, eller i kravet om at gøre generelle 
universitetsuddannelser mere anven-
delsesorienteret? Kan det at inddrage 
eksempler, case-beskrivelser eller at 
’være konkret’ i en undervisnings-
sammenhæng forstås som udtryk for 
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praksisorientering eller teoretisk ori-
entering? Endelig er det også tema-
nummerets ide at undersøge, hvordan 
sammenhængen mellem pædagogisk 
teori og pædagogisk praksis kan for-
muleres og tænkes på ’andre’ måder 
- for eksempel som følge af pædago-
gikkens ændrede vilkår i det globale 
vidensamfund, eller i spørgsmål om 
kompetencer kan betragtes som bro-
bygger mellem teori og praksis. Tema-
nummeret behandler på den måde 
nogle af pædagogikkens nye vilkår i 
videnssamfundet, som aktualiserer et 
eftersyn og en eftertanke af pædago-
gikkens teori og praksis.

Temanummeret består både af 
artikler, der foretager en art opryd-
nings- eller rengøringsarbejde i begrebs- 
uklarhederne, og/eller som kommer 
med konstruktive bud på betydningen 
af henholdsvis pædagogisk teori og 
pædagogisk praksis både hver for sig 
og sammen. Men det består også af ar-
tikler, der undersøger allerede formule-
rede (konventionelle) sammenhænge, 
hvor teori- og praksisbegreberne for-
mes af forskellige strategier, og artikler 
der søger at reformulere teori-praksis 
sammenhængen. 

Temanummerets artikler er organi-
seret i fire tematiske dele. Første del 
Pædagogikkens praksis under nye vil-
kår består af to artikler. Anden del Pæ-
dagogikkens teori består ligeledes af to 
artikler. Tredje del Pædagogikkens nye 
vilkår og gentænkning af forholdet 
mellem pædagogikkens teori og prak-
sis indeholder fire artikler. Fjerde del 
Reformulering af måder at tænke teo-
retisk over pædagogisk teori afslutter 
temaet med en artikel. De fire dele 
med tilhørende artikler beskrives i kor-
te indledninger, der lancerer hver del. 
Det gælder for flere af artiklerne, at de, 
selvom de er placeret i en bestemt del, 

fremskriver perspektiver af relevans for 
andre dele, hvilket understreger tema-
ets kompleksitet og interne sammen-
hænge. <<  

Birgitte Elle, Maria Christina Secher Schmidt 
og Trine Øland, gæsteredaktør Tone Saug-
stad. 

 



Pædagogikkens praksis under nye vilkår  // 4 DpT 4/2014

PÆDAGOGIKKENS 
PRAKSIS UNDER 
NYE VILKÅR  

Denne del belyser og udfolder, hvad pædagogisk praksis er og kan være 
gennem konkrete studier af den praksis, der udfolder sig i forbindelse 
med professionsudøvelse hhv. som pædagog og i relation til undervis-
ning på læreruddannelsen. Karakteristiske træk ved denne praksis, som 
ofte er overset, belyses, og på den måde vises det, hvad forestillinger om 
teori og viden betyder i praksis. Annegrethe Ahrenkiel & Camilla 
Schmidt viser i artiklen Rutiner kræver mere end rutine, hvordan pædago-
ger trækker på almen teori og praktisk erfaringsbaseret viden i hverda-
gens arbejde, og forfatterne leverer således en kritik af forestillingen om 
videnstunge versus videnstomme pædagogiske aktiviteter. Karin Høj-
bjerg & Johanne Nielsens artikel Den personlige dimension – om lærerstu-
derendes opfattelse af brug af abstrakt teoretisk viden i praksis, giver indsigt 
i at lærerstuderendes personlige erfaringer spiller en stor rolle, når teorier 
skal udvælges og vurderes i forbindelse med opgaveskrivning. Teorierne 
opleves tilsyneladende som puslebrikker, der kan vælges til og fra i for-
hold til personlige holdninger, hvilket fremhæves som modsætning til et 
videnskabeligt ideal om, at teorier og de afledte metoder netop skal fun-
gere som værn mod bl.a. personlige præferencers gennemslagskraft. 
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Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt 

RUTINER KRÆVER  
MERE END RUTINE
Denne artikel diskuterer teori-praksis relationer ved at rette et 
overordnet fokus på pædagogisk praksis. I det pædagogiske 
felt er der en udbredt tendens til at opdele det pædagogiske 
arbejde i ’videnstunge’ aktiviteter på den ene side og på den 
anden side aktiviteter, som anses som rent praktiske og angi-
veligt ’videnstomme’, idet de primært anses for baseret på er-
faring og fornemmelser. I denne artikel vil vi med konkrete ek-
sempler fra pædagogisk praksis i daginstitutioner 1 problema-
tisere denne skelnen mellem ’videnstunge’ og ’videnstomme’ 
aktiviteter og diskutere idealet om evidensbaseret praksis. Vi 
vil demonstrere, hvordan pædagoger nødvendigvis må træk-
ke på såvel almen teori som praktisk, erfaringsbaseret viden, 
hvis de skal levere passende svar på de uforudsigelige og 
komplekse udfordringer, de møder i hverdagens arbejde.  

DUALISME - TEORETISK, POLITISK 
OG PRAKTISK

I den pædagogiske litteratur kritise-
res dualtistiske vidensforestillinger af 
og til, særligt pga. af det hierarkiske 
forhold mellem teori og praksis, som 
sådanne forståelser installerer, hvor 
teoretisk viden får forrang for prak-
tisk viden, og hvor praktisk kundskab 
ikke synes at eksistere i sin egen ret 
(Saugstad 2012; Johansen & Frederik-
sen 2012). Samtidig problematiseres 
rationalistiske forståelser af forholdet 
mellem teori og praksis, som frem-
hæver, at teori skal være normativ, 
handleanvisende og foreskrivende for 
praksis. Kritikken går bl.a. på, at ratio-
nalistiske forståelser ikke tager højde 

for, at praktiske situationer altid er 
komplekse, uforudsigelige, kontekstu-
elle og foranderlige (Saugstad 2012; 
Andersen & Weber 2009; Schön 1983). 
I litteraturen præsenteres denne diskus-
sion imidlertid ofte som principiel og 
teoretisk (!), men såvel i praksis og i 
politik lever dualistiske, hierarkiske og 
rationalistiske vidensforståelser i bed-
ste velgående.

Pædagogers arbejde i forbindelse 
med aflevering og hentning af børn, 
måltider, bleskift, under børnenes fri 
leg, i overgange mellem aktiviteter er 
traditionelt blevet opfattet som rent 
praktiske opgaver, der i deres gentagne 
trivialitet ikke fordrer teoretisk viden, 
men snarere en god portion erfaring 
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og praktisk håndelag. Det er de dele af 
pædagogers praksis, som bliver opfat-
tet som rutineopgaver, og som derfor 
sjældent betragtes som en del af det 
faglige arbejde (Ahrenkiel et al. 2012). 
De omtales snarere som praktisk arbej-
de eller omsorgsarbejde – eller det om-
tales af pædagoger som ”rå pasning” 
(Bøje & Nielsen 2011) ofte med en 
beklagelse over, at der ikke er tilstræk-
kelige ressourcer til det, som opfattes 
som det ”egentlige” pædagogfaglige 
arbejde. Dette er tilrettelæggelsen, gen-
nemførslen og evalueringen af særlige 
aktiviteter, der har til hensigt at un-
derstøtte børns udvikling og læring, og 
hvor det pædagogfaglige forstås som 
den del af arbejdet, der er baseret på 
specialiseret, teoretisk viden om børns 
udvikling og læring.

Den aktuelle udvikling i den po-
litiske styring af daginstitutionerne 
med et stærkt fokus på børns læring 
(f.eks. læreplaner, sprogpakker m.m.) 
synes at forstærke en sådan dualistisk 
og hierarkisk opfattelse af, hvad der 
udgør de angiveligt praksisbaserede 
rutineopgaver, og hvad der angiveligt 
er videnstunge pædagogiske aktivite-
ter (Krejsler et al. 2013; Andersen et al. 
2008).  Når man i Politiken d. 19. april 
2014 kunne læse overskriften ”Vug-
gestuebørn lærer kun lidt efter frokost” 
med underrubrikken ”Under halvdelen 
af landets vuggestuer planlægger akti-
viteter for børn efter middag”, afspej-
ler det en udbredt tendens til at gøre 
børns læring synonym med planlagte 
pædagogiske aktiviteter. Med øgede do-
kumentationskrav formes forståelsen 
af pædagogers faglighed især omkring 
disse aktiviteter (Plum 2013). Pædago-
gers professionaliseringsbestræbelser 
synes også at understøtte en sådan ad-
skillelse og hierarkisering af opgaver 
og vidensformer knyttet til dem, idet 

vidensoprustning på området især har 
fokus på børns læring i daginstitutio-
ner gennem de planlagte pædagogiske 
aktiviteter (Schmidt 2013; Ahrenkiel et 
al. 2009).

Udvikling i retning af opsplitning 
og hierarkisering er problematisk af 
flere grunde. I forhold til det aktuelle 
tema i DpT om forholdet mellem teori 
og praksis er det særligt relevant at 
pege på, at børns læring ikke kun er 
noget, der finder sted under de plan-
lagte pædagogiske aktiviteter. Ligesom 
at pædagogers særlige viden om børns 
udvikling og læring ikke kun bringes 
i spil i forhold til disse, men også i si-
tuationer, der umiddelbart alene synes 
at fordre praktisk viden og kundskab. 
Samtidig er det væsentligt at pege på, 
at også de teoribaserede pædagogiske 
aktiviteter fordrer inddragelse af erfa-
ringsbaseret viden, praktisk, sanselig 
aflæsning af den konkrete situation og 
omformning af teoretisk viden for at 
lykkedes. I praksis kan ingen videns-

former stå alene, hvis det pædagogi-
ske arbejde med at understøtte børns 
læring og udvikling skal fungere me-
ningsfuldt. 

Et udbredt svar på kritikker af dag-
institutionerne, hvis hverdag anses 
for baseret på alt for meget ”fri leg” 
og for få vidensbaserede, pædagogi-

Pædagogikkens praksis under nye vilkår  // 

“Børns læring ikke 
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ske aktiviteter, har været at indføre 
en række pædagogiske koncepter og/
eller evidensbaserede metoder, enten 
på pædagogers eget initiativ eller som 
tiltag for samtlige daginstitutioner i 
en kommune (Buus et al. 2012).  Så-
danne koncepter og metoder siges at 
indeholde ”viden der virker”, idet de 
enten indeholder forskrifter for praksis 
udledt af abstrakt, teoretisk viden, eller 
hævder at være afprøvet gennem stan-
dardiserede, kontrollerede forsøg. På 
den måde tilbyder de en pakkeløsning 
i forhold til at gøre læring til et omdrej-
ningspunkt for børnenes ophold i dag-
institutionen og ikke mindst til udadtil 
at demonstrere, at arbejdet med børns 
læring er baseret på viden og ikke bare 
præget af ”tilfældig prøven-sig-frem”, 
sådan som en forvaltning beskriver 
pædagogisk praksis førhen (Buus et al. 
2012, p.45). Sådanne udtalelser afspej-
ler den dualistiske og hierarkiske vi-
densforståelse, hvor der skelnes skarpt 
mellem ’videnstomme’ hverdagsakti-
viteter og ’videnstunge’ læringsakti-
viteter.  ’Viden’ bliver således i denne 
optik til en rationel betonet viden, der 
kan levere præcise og entydige svar på, 
hvordan man skal gøre i praksis og 
som altid virker i en hvilken som helst 
pædagogisk situation. 

TRIN-FOR-TRIN SOM ’VIDENSTUNG’ 
AKTIVITET

I dette afsnit vil vi give et indblik i, 
hvad der kan ske, når en dualistisk og 
rationalistisk forståelse af vidensan-
vendelse kommer til udtryk i en 
hverdagshændelse og give indblik i, 
hvordan entydigheden kan være pro-
blematisk i forhold til at befordre børns 
læring, fordi det kan medføre, at an-
dre betydningsfulde former for viden 
ignoreres. Eksemplet viser en planlagt 
pædagogisk aktivitet, der har til formål 

at træne børnenes sociale kompeten-
cer ved at benytte konceptet ’Trin-for-
trin’. Konceptet Trin-for-trin bygger på 
teorier om følelsesmæssig intelligens 
og social handlen, som er omsat til 
et materialesæt bestående af billeder 
af børn, der tydeligt viser forskellige 
følelser samt et sæt instruktioner for, 
hvordan man arbejder med materia-
lesættet, herunder regler for opførsel 
under øvelserne, forslag til spørgsmål, 
som pædagogerne kan stille i en be-
stemt rækkefølge, og forslag til doku-
mentation.

Børnene sidder i en rundkreds på 
gulvet. Marlene og Nethe sidder med i 
rundkredsen. Det er Marlene, som leder 
trin for trin-aktiviteten. Hun tager en stor 
fotoplanche op af kassen med Trin for 
trin materialer. Det er et foto af en pige, 
som ser ked ud af det. Marlene taler med 
børnene om, hvordan pigen mon har det. 
Flere børn udtrykker på forskellig måde, 
at pigen er ked af det. Marlene spørger 
børnene: Hvornår bliver I kede af det? En 
af drengene, Gustav, svarer: ’Når min far 
råber mig ind i ansigtet.’ Han vender sig 
om og tager et stykke legetøj. Nethe siger: 
’Gustav, du skal lægge legetøjet!’ Gustav 
reagerer ikke, men kigger ned på legetøjet. 
Nethe tager legetøjet fra ham. Gustav bli-
ver meget ked af det, han rejser sig op og 
løber ind i legerummet. Nethe løber efter 
ham for at trøste ham og få ham tilbage 
i kredsen.

Umiddelbart ser brugen af konceptet 
ud til at lykkes, idet børnene er gode til 
at genkende og sætte ord på tanker og 
følelser. Men da Gustav, foranlediget 
af konceptets indbyggede spørgsmål 
rettet mod børnenes egne erfaringer, 
kommer i tanke om en situation, hvor 
han blev rigtig ked af det, reagerer han 
ikke kun, som forudsat i konceptet: 
Han nøjes ikke med at fortælle om sine 
følelser rent verbalt, men reagerer også 
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meget tydeligt både følelsesmæssigt og 
kropsligt. Han bryder både reglen om, 
at man ikke må have legetøj, mens 
øvelsen foregår, og dernæst forlader 
han rundkredsen, hvilket man heller 
ikke må.

Pædagogerne synes i situationen 
at være fastlåst af manualens hand-
leanvisninger, som de synes kaldet 
til at følge, fremfor at reagere på den 
fornemmelse og forståelse af situatio-
nen, som de i en efterfølgende samtale 
gav udtryk for; nemlig at det var så 
belastende en situation for Gustav at 
tænke på den begivenhed og han blev 
så følelsesmæssigt involveret i aktivite-
ten, at det var nødvendigt for ham at 
gribe fat i et stykke legetøj for at finde 
tryghed. Men denne viden bragte de 
ikke i spil i situationen. Eksemplet vi-
ser, hvordan det bliver vanskeligt at 
bringe sin samlede viden i spil, når en 
rationalistisk forståelse af viden som 
”metoder, der virker” er udgangspunkt 
for aktiviteter. I arbejdet med den ma-
nualiserede teori kommer de praktiske 
handleanvisninger nemt til at stå i 
vejen for, at pædagogerne integrerer 
deres øvrige viden om børn undervejs i 
øvelsen – i dette tilfælde med den kon-

sekvens, at Gustav sandsynligvis lærer 
mere om, at man risikerer at blive ud-
sat for irettesættelser (a la fars!), når 
man fortæller andre om følelsesmæs-
sigt belastende situationer, end om at 
sætte ord på (eller forstå) følelser. Det 
er stik imod det erklærede formål med 

aktiviteten, men det kunne efterfølgen-
de dokumenteres, at de i dagens pæda-
gogiske aktivitet havde arbejdet med 
”udvikling af sociale kompetencer”. 

Hvis man skal prøve at forstå, hvor-
for erfarne og velmenende pædagoger 
kommer til at kortslutte deres brede, 
helhedsorienterede viden, må man 
forsøge at forstå, hvad det betyder, 
når kompleks viden søges omsat til 
en manual. Den manualiserede vi-
den kan være svær at smidiggøre, da 
reglerne og rammerne nemt kommer 
i centrum og risikerer at udgrænse an-
den betydningsfuld viden, som kan 
modsvare den konkrete og komplekse 
situation. Den bygger på en forestil-
ling om, at såvel voksne som børn vil 
handle rationelt og i overensstemmelse 
med de indlejrede forskrifter. Med af-
sæt i Aristoteles’ kundskabsforståelse 
peger Saugstad (2012) på, at netop 
det komplekse forhold i den praktiske 
og konkrete situation betyder, at hvis 
der er uoverensstemmelse mellem den 
overordnede og abstrakte viden og den 
partikulære situation og viden, vil pæ-
dagogen ikke nødvendigvis handle i 
overensstemmelse med sin teoretiske 
viden. 

NÅR ’TRIN-FOR-TRIN’ ANGIVELIGT 
ER ’VIDENSTOM’ 

Inden for en dualistisk og hierarkisk 
vidensforståelse regnes hverdagsrutiner 
ikke som videnstunge aktiviteter, og 
der er derfor heller ikke samme risiko 
for, at de underlægges en rationalistisk 

Pædagogikkens praksis under nye vilkår  // 

“ “I arbejdet med den manualiserede teori kommer de 
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vidensforståelse, hvor praksis antages 
at kunne styres ud fra foruddefinerede 
metoder. Det betyder, at hverdagsruti-
nerne i højere grad rummer mulighed 
for, at flere forskellige vidensformer 
kan bringes i spil samtidigt, og det 
øger muligheden for at navigere smi-
digt i komplekse og uforudsigelige si-
tuationer. Vi bringer et andet eksempel 
fra hverdagen, hvor der i en frokostsi-
tuation trækkes på forskellige former 
for viden. Der er tale om en aktivitet, 
som oftest blot refereres til som en ru-
tineopgave, som i en hierarkisk forstå-
else betragtes som ’videnstom’.

På Pandastuen står madpakker og 
tallerkner parat på rullebordet. Nina vil 
have Sofie og Jeppe til at dele madpak-
ker og tallerkner ud og tager dem med op 
til rullebordet. Alle de andre børn sidder 
ved bordene og venter på deres madkas-
ser. Sofie er ved at græde, da hun bliver 
bedt om at give Asta hendes madpakke. 
Nina opfordrer mange gange Sofie til at 
tage madkassen og gå hen til Asta med 
den, men Sofie nægter. Så foreslår Nina, 
at hun viser Sofie, hvem Asta er. Det går 
Sofie nødtørftigt med til. Sofie og Nina går 
sammen hen til Asta, og Nina giver Asta 
hendes madkasse, mens Sofie står ved si-
den af. Så går de tilbage til rullebordet og 
”læser” navnet på den næste madkasse: 
Rasmus. Nina siger, at nu skal hun vise 
Sofie, hvem Rasmus er. Sofie tager selv fat 
i madkasse og tallerken og går efter Nina, 
som udpeger Rasmus, hvorefter de sam-
men afleverer madkassen til ham. Tredje 
gang tør Sofie godt selv aflevere madkasse 
og tallerken til et større og ukendt barn 
på stuen. Nina siger, at alle skal pakke 
deres mad ud først, og ingen må begynde 
at spise, før der er helt stille og bliver sagt 
værsgo. Da alle har pakket deres madkas-
ser ud, stiller Sofie og Jeppe sig op foran 
alle børnene og siger ”værsgo”. 
    Sofie er for nyligt rykket op fra vug-

gestuen til børnehaveafdelingen. 
Pædagogerne har flere gange omtalt 
hende som stille og forsigtig og som 
én, der mest leger for sig selv. Men un-
der frokost skal hun deltage på lige fod 
med de andre børn. Denne frokostsi-
tuation har ligesom Trin-for-trin- situa-
tionen etablerede procedurer og regler, 
f.eks. om at sætte sig på faste pladser 
efter at have vasket hænder og vente 
med at spise til alle har fået deres 
madkasse, som skal uddeles af børne-
ne. Og ligesom under den foregående 
øvelse brydes reglerne og pædagogen 
griber ind. Men denne gang ud fra en 
aflæsning af Sofies reaktion og med 
en gradvis øgning af udfordringen for 
Sofie, så hun til sidst selv tør uddele 
madkassen til et andet barn på stuen 
og stille sig op foran alle børnene og 
sige ’værsgo’. Nina bøjer reglerne, så 
hun formår at levere et passende svar 
på problemet i den konkrete situa-
tion. Hun nøjes ikke med at fastholde 
etablerede forskrifter for praksis, men 
inddrager sin erfaringsbaserede viden 
om Sofie som et genert og forsigtigt 
barn, men også anden viden (generelt 
om børns udvikling), og hun omsætter 
denne viden i den verbale og kropslige 
kommunikation på en for Sofie forstå-
elig og tilpas udfordrende måde. Og 
dermed lykkes det at understøtte Sofies 
udvikling af sociale kompetencer ’trin-
for-trin’, uden at det foregår som en på 
forhånd planlagt, lineær proces, men 
snarere ved at eksperimentere sig frem. 
Det indbefatter, at der hele tiden juste-
res på regler og metoder i forhold til, 
hvordan Sofie reagerer. 
    Eksemplet viser, at rutineopgaver 
ikke bare fordrer praktisk kunnen og 
erfaringsviden, men også specialiseret 
teoretisk viden om børn og deres ud-
vikling. Og hvis denne viden integreres 
med de øvrige mere praktiske og erfa-
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ringsbaserede vidensformer, så kan dis-
se rutiner udgøre et unikt læringsrum 
for børnene. Selvom rutiner er gen-
tagne, kan de ikke bare gennemføres 
mekanisk, fordi de konkrete situationer 
hver især er unikke og uforudsigelige, 
og det kræver, at pædagoger trækker 
på mere generel teoretisk viden og for-
mår at omforme denne viden, så den 
leverer et passende svar på de konkrete 
udfordringer i situationerne, sådan 
som også kritikkerne af rationalistiske 
vidensforståelser peger på. 

VIDENSANVENDELSE PÅ 
ANDRE MÅDER

Vi har i artiklen argumenteret for, at 
den adskillelse, der finder sted inden 
for dualismetænkningen er forfejlet. 
Både i de rutineprægede og tilsynela-
dende ikke-videnstunge dele af arbejde 
såvel som i aktiviteter, der ofte forstås 
som videnstunge, må forskellige for-
mer for viden omformes og integreres, 
så det bliver muligt at forholde sig til 
og handle i forhold til konkrete situati-
oner, der altid er mere komplekse, end 
det er muligt teoretisk at indkredse. 
Vidensanvendelse finder både sted i 
tolkninger af, hvad der er på spil i situ-
ationerne, og hvordan det er muligt at 
gribe ind på en for børnene menings-
fuld måde. Her kan en rationalistisk 
vidensforståelse med forestillinger om, 
at teori skal anvendes til at levere svar 
på, hvordan man skal handle, stå i 
vejen for, at det nødvendige oversættel-
sesarbejde og analysearbejde foretages. 
Som Andersen og Weber bl.a. betoner, 
er det væsentligt, at teoretisk viden 
ikke bliver foreskrivende, men det er 
ikke ensbetydende med, at viden ikke 
anvendes (Andersen & Weber 2009).  
Teori kan ifølge dem forstås som en 
”tænkemåde”, som skal bringe den 

professionelle til at ”se ud over det mu-
liges horisont”. 

Hverdagsrutiner kan også stivne i ri-
gide former, og det er lige så problema-
tisk som de manualiserede tilgange, 
som pædagogiske koncepter kan rum-
me og afstedkomme. Hvis praksisbase-
rede hverdagsrutiner stringent 
gennemføres ”som vi plejer”, så bliver 
der ikke plads til den improvisation, 
der skal til for at understøtte børns læ-
ring og udvikling. Den omfatter både 
et erfaringsbaseret kendskab til det en-
kelte barn, en konkret aflæsning af 
den specifikke situation og generel teo-
retisk viden. Ligeledes kan teori anven-
des til kritiske refleksioner over 
koncepter, både dem, man er blevet 
pålagt oppefra eller selv har opfundet. 
I Trin-for-trin eksemplet kunne teore-
tisk refleksion have bidraget til yderli-
gere analyser af, ikke bare hvad der er 
på spil for Gustav, men også til kritisk 
analyse af pædagogernes egne hand-
linger (og hvordan de bidrager til at 
reproducere den situation, Gustav be-
retter om), og dermed været med til at 
skærpe bevidstheden om, at det kan 
være nødvendigt at afvige fra de i kon-
ceptet indlejrede handleforskrifter. Mu-
ligvis kan teori om forholdet mellem 
teori og praksis bidrage til, at professi-
onelle forholder sig kritisk til politiske 
og administrative forståelser af, hvor-
når viden anvendes i praksis. Teoretisk 
informeret tænkning kan bidrage til 
fornyelse af stivnede praksisser, idet 
teori også kan fungere som oriente-
ringshorisont i arbejdet, og til metare-
fleksioner over, hvad der er væsentligt, 
således at det også bliver muligt at se 
ud over den aktuelle politiske horisont.  
Eksemplerne i denne artikel peger f.eks. 
på, at det kan være væsentligt, at pæda-
goger arbejder ud fra et bredt læringsbe-
greb (Ahrenkiel, in press.; Sommer, 
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2010), hvor læring ikke blot betragtes 
som noget, der kan fyldes på udefra 
med udgangspunkt i foruddefinerede 
mål og metoder, men som lægger vægt 
på betydningen af den sociale kontekst, 
og hvor udgangspunktet er subjektet 
med dets hidtidige erfaringer. <<
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upåagtede faglighed” (Ahrenkiel et al. 2012).
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DEN PERSONLIGE 
DIMENSION 
– OM LÆRERSTUDERENDES 
OPFATTELSE AF BRUG AF ABSTRAKT, 
TEORETISK VIDEN
I denne artikel præsenteres resultaterne af en undersøgelse 
af, hvordan studerende udvikler vaner for at arbejde med teo-
rier på professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen. 
Undersøgelsen viser, at de lærerstuderendes personlige og 
subjektive erfaring bliver et stærkt argument, når der skal ud-
vælges teori i forbindelse med udarbejdelse af opgaver, og at 
teorierne opleves som puslebrikker, der kan vælges til og fra i 
forhold til personlige holdninger. Disse praksisformer kommer 
til at stå i kontrast til de videnskabelige idealer om, at teorier 
skal bruges som perspektiver og netop som værn mod alle-
hånde normer og personlige præferencer i undersøgelsesar-
bejde. Undersøgelsens resultater kan bidrage med viden om, 
hvilke forudsætninger visse professionsbachelorer har for at 
gå ind i universitære videreuddannelsesforløb.

Med indførelsen af professionsbache-
loruddannelserne i 2001 fik de mel-
lemlange videregående uddannelser 
formelt et dobbelt sigte. Uddannelserne 
skulle rette sig mod at kvalificere de 
studerende til både at varetage den 
udøvende professionelle funktion og 
til akademisk videreuddannelse (Un-
dervisningsministeriet 2000 kap. 3, 
stk. 2). Denne artikel har afsæt i det 
uddannelsessigte, der skal kvalificere 
de studerende til akademisk videreud-
dannelse, idet den konkret undersøger 
spørgsmålet om, hvordan lærerstude-
rende forholder sig til det at arbejde 

med teorier i den teoretiske del af læ-
reruddannelsen1. 

Det dobbelte sigte er ofte blevet pro-
blematiseret som forholdet mellem 
professionsbacheloruddannelsernes 
vekslen mellem teori og praksis (Un-
dervisningsministeriet 2001, 2006, 
Danmarks Evalueringsinstitut 2003, 
Rasch-Christensen 2006, Lindhardt 
2007, Knudsen 2012). Den almene 
forestilling er, at teorier bør være ’an-
vendelige’, at der skal være en sam-
menhæng eller en kobling mellem 
teori og praksis (ibid, Henningsen et 
al 2006, Braad 2008, Johansen og 
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Frederiksen 2013). Forholdet mellem 
teori og praksis er en teoretisk, pæ-
dagogisk grundproblematik, som er 
studeret med forskellige perspektiver 
(se f.eks. Callewaert 2007, Haastrup 
et al 2013, Saugstad 2001). Her foku-
seres imidlertid på at fremstille viden 
om erhvervede akademiske vaner, 
hvilket er interessant, fordi flere pro-
fessionsbachelorer nu i stigende om-
fang får adgang til universiteternes 
kandidatuddannelser. Det øgede antal 
studerende i det videregående uddan-
nelsessystem betyder konkret, at pro-
fessionsbacheloruddannelsen til lærer i 
folkeskolen formelt er adgangsgivende 
til flere kandidatuddannelser på dan-
ske universiteter (Undervisningsmini-
steriet (2006, 2011). Denne artikel skal 
derfor ses som et bidrag til at kvalifi-
cere viden om, hvilke forudsætninger 
og vaner disse studerende har for at 
arbejde med teorier i den teoretiske del 
af uddannelsen.

DET EMPIRISKE MATERIALE OG 
UNDERSØGELSENS TEORETISKE 
UDGANGSPUNKT

Datamaterialet, der ligger til grund for 
undersøgelsen, er tilvejebragt i forbin-
delse med udarbejdelsen af et speciale, 
der har undersøgt, hvordan det, der af 
læreruddannelsesfeltet omtales som 
faglighed, praktiseres på en konkret 
læreruddannelse (Nielsen 2013).

Gennem fire måneder er det empi-
riske materiale blevet genereret på to 
undervisningshold fra anden årgang 
ved Læreruddannelsen Zahle med 
sammenlagt 47 lærerstuderende. Der 
var tale om to hold med specialisering 
i danskfaget i udskolingen. Lærerud-
dannelsen Zahle blev valgt, fordi det er 
et af de uddannelsessteder, der i Stor-
københavn i 2012 havde det højeste 
adgangsgivende karaktergennemsnit2. 

Antagelsen var, at studenterpopula-
tionen måtte formodes at høre til de 
bogligt stærkeste baseret på en alment 
anerkendt antagelse om, at højt karak-
tergennemsnit giver bedre forudsæt-
ninger for teoretisk arbejde3. 

Der blev foretaget spørgeskemaun-
dersøgelse af de 47 lærerstuderende på 
de to undervisningshold (svarprocent 
100%) med henblik på at afdække de 
studerendes sociokulturelle baggrunde 
og dermed dispositioner for at arbejde 
med abstrakt teori (se definitionen 
heraf nedenfor). Endvidere blev der 
foretaget to kvalitative fokusgruppein-
terviews med sammenlagt seks lærer-
studerende, hvor de studerende blev 
spurgt om, hvilke oplevelser med at 
arbejde med teori i form af tekst i den 
teoretiske del af læreruddannelsen de 
havde. De studerende blev dels valgt 
ud fra pragmatiske hensyn dels ud 
fra, at de repræsenterede forskellige 
positioner i relation til spørgeskema-
ets biografiske data om de studeren-
des kulturelle og uddannelsesmæssige 
baggrunde. Desuden blev der gen-
nemført observationer af undervisnin-
gen på de to undervisningshold for at 
producere data om særlige praksisfor-
mer i relation til at arbejde med de på 
uddannelsen præsenterede teorier. 

Design af og gennemførelsen af 
undersøgelsen har været inspireret af 
Pierre Bourdieus praktikteori. Felt- og 
kapitalbegrebet er brugt som åbne og 
relationelle begreber. Strategibegrebet 
er anvendt for at få greb om tale og 
handlinger, som er orienteret af de 
dispositioner, de studerende har for 
at arbejde med abstrakt teori. Vi for-
står dispositionerne som førbevidste 
og ikke nødvendigvis intentionelle, 
men som på forskellig vis tages i an-
vendelse for at gøre sig gældende som 
studerende. De studerende er forstået 
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som subjekter på den måde, at deres 
egne oplevelser og erfaringer med 
det at studere til lærer umiddelbart 
er blevet taget for pålydende, men de 
er samtidig forsøgt objektiveret ved 
at rekonstruere dele af den platform, 
hvorfra de lærerstuderende taler og 
handler (Bourdieu & Wacquant 1996, 
Bourdieu, 1994[1973], Broady 2003).  
Med et relationelt blik er normer og 
holdninger indfanget i forhold til at 
fremanalysere, hvad der blandt de 
studerende tilskrives værdi at sige og 
gøre i relation til at være studerende i 
den teoretiske del af uddannelsen. Det 
er således styrkeforholdet i subfeltet 
(her studenterholdet), der afgør, hvilke 
egenskaber der fungerer som kapital 
(Broady 2003). Læreruddannelsen er 
overordnet tænkt relationelt som en 
position i det samlede uddannelses-
felt.

Som undersøgere med et vist kend-
skab til kulturen har vi selv måttet 
bryde med hverdagsopfattelser så som 
’at arbejde med abstrakt teori’. Med 
begrebet ’abstrakt teori’ mener vi med 
den amerikanske professionsforsker, 
Andrew Abbott, det abstrakt akademi-
ske vidensssystem, som fungerer som 
et parallelt system til det praktiske vi-
dens-system (Abbott 1988). Systemerne 
adskiller sig fra hinanden ved at være 
forankret i forskellige institutioner, og 
ved at være baseret på væsensforskel-
lige klassifikationssystemer. 

Det praktiske system af viden er insti-
tutionelt forankret på arbejdspladsen 
i tæt kontakt med klienter og andre 
grupper af professionelle. Det praktiske 
videnssystem er forbundet med prak-
tisk problemløsning, og det trækker på 
metoder til identifikation og klassifika-
tion af problemet, metoder til at hand-
le på problemet samt overvejelser over 
mulige udfald (ibid:40,43). Videnssy-

stemet har et klart anvendelsesoriente-
ret sigte (ibid: 48-49). 

Det abstrakt akademiske videnssystem 
er derimod institutionelt forankret i ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner. 
Ligesom det praktiske system af viden 
er det akademiske system af viden or-
ganiseret i et klassifikations- og logisk 
system, som er organiseret omkring 
logisk konsistente og rationelt begrebs-
satte dimensioner (ibid: 53). Proble-
menheder optræder ikke i små bundter 
som en samlet enhed af enkelte ele-
menter (syndromer), som praktiske 
problemer gør det.  I det akademiske 
system optræder problemerne i adskilte 
komponenter med henblik på, at disse 
komponenter rationelt skal begrebs-
sættes. Det akademiske system opfylder 
tre formål: legitimering, forskning og 
undervisning, og det giver professionen 
mulighed for at udvikle nye problemer 
og nye problemløsningsstrategier, hvil-
ket er centralt for en professions gen-
nemslag.

DATABEHANDLING

Bearbejdningen af observationsno-
terne blev foretaget i flere niveauer 
som en kondenserende proces over de 
fire måneder. Observationsfokus var, 
hvad der af studerende og undervisere 
blev fremhævet, sagt og praktiseret i 
relation til at tale om og håndtere ab-
strakt teori i form af tekstmateriale. 
Til behandling af spørgeskemaet blev 
statistikprogrammet SPSS anvendt. Der 
er foretaget tematiske og komparative 
analyser ud fra simpel frekvensana-
lyse, hvor forskellige variabler er sam-
menholdt med hinanden med henblik 
på at finde ligheder og forskelle i de 
studerendes sociokulturelle baggrunde. 

Samtlige interviews er gennemført 
efter semistruktureret guide (Kvale og 
Brinkmann 2009), hvor de overordne-
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de temaer har været de studerendes er-
klærede hensigter og ønsker for studiet, 
herunder en uddybning af de biografi-
ske data fra spørgeskemaet, studiestra-
tegier under studiet. 

Der er indgået skriftlige aftaler om 
informeret samtykke, som også har 
indebåret, at de studerende har haft 
mulighed for at trække sig fra under-
søgelsen. Læreruddannelsen Zahle er 
indforstået med, at institutionen ikke 
er anonymiseret; navnene i artiklen er 
opdigtede.

AT VÆLGE UDDANNELSE

Undersøgelsen viser, at de lærerstude-
rende overvejende grupperer sig i to 
positioner. Den første position indta-
ges af en gruppe lærerstuderende, der 
kommer til læreruddannelsen med 
en middel til lav uddannelseskapital, 
hvor faderen er faglært eller ufaglært 
og moderen har en mellemlang vide-
regående uddannelse. Moderen er ofte 
beskæftiget inden for det pædagogiske 
område, f.eks. som lærer i folkeskolen. 
Denne position er stærkest repræsen-
teret blandt de undersøgte lærerstu-
derende, hvilket også findes i andre 
undersøgelser (Steensen 2008, Harrits 
og Olesen 2012).

En sådan position er Hans et eksem-
pel på. Hans er karakteriseret ved at 
have en mor, der er lærer i folkeskolen 
og en far, der er landmand. Selv har 
Hans været vikar i folkeskolen i sit sab-
batår. Han beskriver selv dette sabbat-
år og sin mors arbejde som grunden til 
valget af læreruddannelsen:

”Og så tror jeg bare, jeg blev fanget af 
det der, da jeg var lærervikar og blev gre-
bet af… eller sådan fandt ud af, at det var 
måske det, som jeg gerne ville.”

Morten er kendetegnet ved at være 
fra en familie, hvor moderen er lærer 
i folkeskolen og faren er det, som han 

selv kalder for fritidsmusiker med en 
indkomst som musikskolelærer. Mor-
tens valg af læreruddannelsen var for 
ham helt naturligt:

”Og så har jeg selv prøvet det som vi-
kar, og der kunne jeg bare mærke, at det 
ville jeg også.” ”Det har altid fyldt meget 
i mit hjem, fordi min mor har snakket me-
get om det.”

Begge Signes forældre er lærere i 
folkeskolen, et job som fyldte meget i 
hendes opvækst, og som hun ikke selv 
havde tænkt sig, at hun skulle vareta-
ge. Alligevel blev Signe i en tidlig alder 
klar over, at hun også selv ville være 
lærer i folkeskolen:

”Jeg prøvede at kæmpe mod det længe, 
da begge mine forældre er lærere, men så 
stod jeg på en bjergtop i Mellemamerika, 
og så kom kaldet til mig, og der vidste jeg 
bare, at jeg skulle være lærer.” 

Generelt beskriver denne gruppe af 
lærerstuderende læreruddannelsen som 
et indre kald eller som et ønske om at 
gøre en forskel socialt. For disse er val-
get af læreruddannelsen et aktivt valg 
med henblik på at kunne varetage 
funktionen som lærer i folkeskolen.

Den anden position repræsenterer 
en position, der kommer til lærerud-
dannelsen med en middel til høj ud-
dannelseskapital. Her kommer de 
studerende fra hjem, hvor enten fade-
ren eller moderen har en lang vide-
regående uddannelse, og/eller de har 
selv været optaget på en lang vide-
regående uddannelse før optaget på 
læreruddannelsen. Denne position re-
præsenteres af informanterne Line og 
Karen. For disse har valget af Lærerud-
dannelsen Zahle været et valg, der har 
krævet omveje i uddannelsessystemet. 
Line kommer fra en familie, hvor fa-
deren er forsker inden for medicin, og 
moderen er læge. For Line var lærerud-
dannelsen ikke første uddannelse, hun 
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var optaget på. Før læreruddannelsen 
havde hun været optaget på pædago-
gikstudiet ved Københavns Universitet. 
Hun beskriver valget af læreruddannel-
sen således:

”Så tog jeg et semester på Teoretisk 
pædagogik på KUA. Det var ensomt, og 
det var trist. Så blev jeg nødt til at bide i 
det sure sociale æble og blive lærer. Altså, 
jeg er rigtig glad for det.”

Som udtalelsen viser, har denne stu-
derende en tydelig bevidsthed om, at 
valget af læreruddannelsen indebærer 
en form for social nedstigning. Samme 
erfaring havde Karen gjort sig ved 
valget af læreruddannelsen. Hun var 
ligesom Line fra en familie med høj 
uddannelseskapital, hvor faderen var 
læge og moderen havde en uddannelse 
i teoretisk pædagogik fra Københavns 
Universitet. For Karen var valget af læ-
reruddannelsen heller ikke første optag 
på en uddannelse. Før læreruddannel-

sen havde hun været optaget på Litte-
raturvidenskab på Aarhus Universitet. 

De lærerstuderende kommer med 
forskellige dispositioner til lærerud-
dannelsen. Men som vi skal se i det 
følgende, lykkedes det uddannelses-
institutionen at orientere begge posi-
tioner af studerende mod en bestemt 
måde at forholde sig til teori på. 

AT VÆRE SELEKTIV OG KRITISK

De lærerstuderende tillægger generelt 
handlingsanvisende og foreskrivende 

teorier fra det praktiske system af viden 
større værdi end teorier, der er beskri-
vende, forstående og forklarende fra 
det abstrakt, teoretiske system af viden. 
De lærerstuderende efterlyser f.eks. red-
skaber og værktøjer i undervisningen i 
faget psykologi, som direkte kan over-
føres og anvendes i en lærerpraksis. For 
de lærerstuderende forekommer det na-
turligt at omskrive den præsenterede 
teori til en handlingsanvisende teori:

Line: (…) ”det er rigtig, rigtig godt at 
have praksiserfaringer, når vi læser. Fordi 
så kan vi se: ’Der er nogle dele af teorien, 
som kan være god nok at arbejde med, og 
der kan jeg bruge det her’”.

Her forholder den studerende sig 
selektivt til teorien, hvor det er egne 
praksiserfaringer, der styrer og guider 
selektionen. De lærerstuderende omta-
ler denne selektion som det at være kri-
tisk over for teori. Karen siger f.eks.:

”Jamen det er, det er jo også hele det 

her med at være lidt kritisk, når du læser, 
og du kan jo kun være kritisk, hvis du har 
oplevet noget i praksis, og ligesom har 
kunnet stille det overfor. Øh og på den 
måde, så er det rigtig, rigtig godt at have 
noget praksiserfaring, når vi læser. Fordi 
så kan vi se, nå, men der er nogle dele af 
teorien, som kan være gode nok at arbejde 
med, og der kan jeg bruge det her, det… 
og det kan være sådan lidt selektivt med 
den viden, vi får”.

Denne særlige form for praksisre-
levans forsøges retfærdiggjort ved at 

//  Pædagogikkens praksis under nye vilkår

“For de lærerstuderende forekommer det naturligt 
at omskrive den præsenterede teori til en handlings-
anvisende teori” “



18 DpT 4/2014

lægge afstand til andre forholdemåder. 
Hans siger: 

”Det kan hurtigt blive sådan højtflyven-
de, når det nu er en praksisuddannelse.

Morten: ”Det med at læse til lærer gør 
det, at det ikke er så flyvsk.”.

At teorien ikke må være højtfly-
vende og flyvsk bliver af de lærerstude-
rende gjort til en dyd og bliver også en 
måde, hvorpå de forholder sig kritiske 
over for teorien på. Teorierne valideres 
ud fra, om de passer til de praksiserfa-
ringer, de har fra tidligere erhvervserfa-
ringer eller praktikforløb i folkeskolen. 
På denne måde kommer teorierne til 
at fungere som puslebrikker, der skal 
passe til netop deres egen praksis – de-
res eget puslespil eller patchwork, hvor 
lapperne pynter tilfældigt i det samlede 
billede og ikke som særlige perspek-
tiver, der kan bruges til at fiksere et 
bestemt blik på et fænomen, der kan 
gøres til genstand for undersøgelse. 
Denne kritiske forholden sig til teorier 
bliver tilsyneladende sanktioneret af 
underviserne på uddannelsen, som di-
rekte tilskynder til denne tænkning:

Hans: ”Vi blev opfordret til i starten 
af året, at hvis vi syntes, at det havde en 
manglende relevans, eller vi syntes, at det 
var svært at se praksisrelevans, så skulle vi 
råbe højt og række hånden i vejret.”

 AT BRINGE DET PERSONLIGE I SPIL

Da det for de lærerstuderende er væ-
sentligt at være kritiske over for teori 
ud fra en selektiv sortering, så er det 
også de lærerstuderende selv, der ved 
bedst. Den personlige og subjektive er-
faring bliver derfor et stærkt argument, 
når der skal udvælges teori i forbin-
delse med udarbejdelsen af opgaver, 
ligesom det personlige argument får en 
tendens til at lukke sig om sig selv, idet 
det principielt ikke kan overtrumfes af 
teoretiske perspektiver. 

De studerendes personlige fokus i 
forhold til at validere teori har tilsyne-
ladende fået en central plads i de stu-
derendes bevidsthed som et rum, hvor 
alle personlige erfaringer og præferen-
cer kan udfoldes. En studerende fortæl-
ler efter psykologiunder-visningen, at 
der er tale om et særligt fagligt rum, 
som omtales som ”det tolerante rum”. 

Line: ”(…) Det her tolerante rum 
handler om, at vi skaber tolerance og em-
pati; der er bare plads til, at alle kan sige 
alt, hvad de gerne vil.”

Dette såkaldte tolerante rum bliver 
af de studerende omtalt som noget, 
der skal værnes om og som noget helt 
specielt for netop læreruddannelsen. 
Som det ses af nedenstående citat, er 
forestillingen, at det personbundne og 
værdibaserede bæres med ind i uddan-
nelsen, og at det kun i mindre omfang 
kan modereres og udvikles på uddan-
nelsen:

Line: ”(…) Og det er fint, vi kan nogle 
pæne ord på værdier, men det skal være 
nogle, jeg har, som jeg ikke udviklede her. 
Og det tror jeg bare, at enten så har man 
det, eller også så har man det ikke. (…) 
man kan godt lære nogle værktøjer til at 
blive bedre, men sådan i bund og grund 
handler det om essens.”

Den personlige forholden sig til det 
faglige anses for at være den ”rigtige” 
måde at arbejde med det faglige stof 
på. Den personlige bagage må bringes 
i spil, hvor ”essensen” så at sige over-
trumfer de generelle teorier, der er for 
”pæne” i betydningen uden liv og reel 
værdi. Teorierne skal agere som værk-
tøjer og tjenere for det grundlæggende 
personlige udgangspunkt. Det person-
lige kendetegnes ved ”ægthed” og tilsy-
neladende åbenhed, som bl.a. kommer 
til udtryk ved et ideal, som de lærer-
studerende omtaler som kom-som-du-
er. Dette ideal bliver af de studerende 
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fremhævet som det særegne ved lærer-
uddannelsen:

Karen: ”Det er jo også det fede ved læ-
reruddannelsen. Du kan komme i jogging-
bukser og gummistøvler og stadig være 
lige så stor en del af fællesskabet. Her 
kommer folk bare, som de er.”

Fællesskabet er en grundsten i det 
tolerante rum. Som vi kan se af oven-
stående, bliver det også et argument 
for de lærerstuderende, der kommer fra 
positionen med høj uddannelseskapi-
tal, for at vælge læreruddannelsen og 
netop fravælge den lange videregåen-
de uddannelse:

Karen: ”Det var meget skyklapper, det 
var hver sin karriere, hver sit forløb med 
albuerne fremme. Meget og mange timer 
alene på læsesal om dagen. Det var strin-
gent og de samme mennesker i samme 
tøj. Det var ikke et studiemiljø for mig. Og 
der er læreruddannelsen jo det helt mod-
satte.” 

Som lærerstuderende må man spille 
sig selv ud og vise sine private kort 
for at kunne blive en del af det tole-
rante rum. At kunne agere fagligt på 
netop denne måde anses som et særligt 
trumfkort ved det at gennemgå denne 
professionsbacheloruddannelse. Det 
fremhæves og tales frem som en særlig 
fordel, der ikke kan erhverves andre 
steder:   

Karen: ”Det handler rigtig meget om 
personlighed det at være lærer, og der er 
også nogle [gange], hvor jeg tænker ”Hvor 
er det godt, at det også er en professi-
onsbachelor.”

Som vi skal se i det følgende, er det 
paradoksale imidlertid, at der ikke er 
megen tolerance overfor andre måder 
at være i dette tolerante rum på.  

Karen og Line, der begge kommer 
fra lange videregående uddannelser 
fra henholdsvis Københavns Univer-
sitet og Aarhus Universitet, fortæller, 

at de har oplevet modstand mod deres 
måde at gå til undervisningen på:

Karen: ”Jeg er blevet kigget sådan ondt 
på helt personligt sådan i frikvarteret, 
fordi vi har haft en faglig diskussion. Og 
de ting synes jeg godt, at man kan skille 
ad, men det er der visse, der ikke synes, at 
man kan, og det synes jeg er ærgerligt.”

Når det personlige debatteres i 
faglig iklædning, foregår en form for 
holdningsdebat, som er helt central 
i undervisningen. Det faglige og per-
sonlige kan tilsyneladende ikke skilles 
ad, og det er ikke alle holdninger, der 
bliver bifaldet som værende acceptable 
i det tolerante rum. De to studerende 
har dog en tydelig strategi for at blive 
og være en del af det tolerante rum:

Line: ”Så der vil jeg sige, at der bruger 
man meget det der med lige at skrue ned 
for charmen. Som at lige at skrue ned for 
sin personlighed.”

Karen: ”Så kan jeg virkelig godt tænke 
over, at jeg ikke kommer til at lyde, du ved 
nedladende eller ophøjet.”

De studerende har tilsyneladende 
lært, at de personlige værdier og hold-
ninger er den gangbare kapitalform, 
der kan trækkes som kort i en diskus-
sion. Men de har også lært, at det 
ikke er ligegyldigt, hvilke værdier og 
holdninger der bringes til torvs i det 
tolerante rum, og at den bedste måde 
at argumentere på er ved skrue op og 
ned for personligheden og ikke ved at 
argumentere ud fra teoretiske begreber 
og disses præmisser, som i et relationelt 
perspektiv kunne have været en mu-
lighed.

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

Som vi kan se, er det både de stude-
rende med middel til lav uddannelses-
kapital og de studerende med middel 
til høj uddannelseskapital, der anser 
de personligt relaterede argumenter 
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for at være den rigtige måde at for-
holde sig til teorier på i læreruddan-
nelsen. Men de subjektive udlægninger 
af, hvorfor det bør være på denne 
måde er forskellige. Uddannelsesval-
get blandt studerende med middel til 
lav uddannelseskapital ligger tæt op 
ad forældrenes uddannelsesvalg. De 
har erfaringer med praksis både før 
uddannelsesstart som lærervikar og i 
uddannelsen. Der lægges afstand til 
teorier, som er flyvske og højtflyvende. 
Men også de lærerstuderende med 
middel til høj uddannelseskapital 
fremhæver de personlige præferencer 
som vigtige i det at være kritiske. Her 
lægges der afstand til de erfaringer, 
man har med sig fra de traditionelle 
universiteter, hvor man angiveligt går 
med skyklapper, har albuerne fremme, 
arbejder mange timer alene, og hvor 
man skal helst være ens i attitude. Fæl-
lesskabet omkring det tolerante rum, 
kom-som-du-er og de personlige vali-
deringer og holdninger er en måde at 
være en del af fællesskabet på, som ac-
cepteres af denne gruppe studerende. 
Når det kræver tilvænning at passe 
ind i den dominerende diskurs, må 
der justeres på det personlige plan. At 
vælge teorierne som perspektiv, der 
netop kan neutralisere de subjektive 
præ-ferencer kommer ikke ind i syns-
feltet som en mulighed. Og der sættes 
dermed ikke grundlæggende spørgs-
målstegn ved måden at forholde sig til 
teorier på.

At være selektiv og kritisk gennem 
den personlige forholdemåde sanktio-
neres af underviseren, som kommer til 
at bidrage institutionelt til, at de stude-
rende socialiseres til at acceptere den 
position de mere eller mindre frivilligt 
har fået tildelt i uddannelsesfeltet (se 
f.eks. også Larsen 2009 om semiprofes-
sionernes skjulte læreplan). 

Set i lyset af at flere og flere professi-
onsbachelorer gives adgang til kandi-
datuddannelser på de traditionelle 
universiteter, må det forventes, at det 
øgede antal kandidatstuderende på 
landets universiteter for en stor del vil 
have andre forudsætninger for at ar-
bejde akademisk. Det er vigtigt at un-
derstrege, at undersøgelsens 
datamateriale stammer fra lærerud-
dannelsens andet år, og det vides der-
for ikke fra denne undersøgelse, om 
der arbejdes anderledes længere hen i 
uddannelsen. Olesen har dog gjort lig-
nende fund i relation til pædagogstu-
derendes dispositioner for at gøre 
holdnings- og meningsdannelse til en 
særlig kompetence inden for pædagog-
uddannelsen (Olesen 2005). Og et nyt 
studie af kandidatstuderendes studie-
strategier på et specifikt studie (kandi-
datuddannelsen i læring og 
forandringsprocesser på AAU) viser, at 
professionsbachelorer og universitets-
bachelorer oplever, at forudsætninger-
ne for at arbejde akademisk på den 
legitime måde, er forskellige. Specielt 
oplever professionsbachelorerne, at de 
mangler de på kandidatuddannelsen 
efterspurgte kvalifikationer (Højbjerg 
og Martinussen 2014 in process).  In-
den for de human- og samfundsviden-
skabelige discipliner, som må anses for 
at være de mest nærliggende videreud-
dannelsesmuligheder, som lærer-pro-
fessionsbachelorer kan få adgang til 
sammen med universitetsbachelorer, er 
de videnskabelige traditioner kendeteg-
net ved, at teorier og de afledte meto-
der netop skal bruges som værn mod 
allehånde normer og personlige præfe-
rencer. At lære dette i løbet af en kan-
didatuddannelse er muligt (ibid), men 
professionsbachelorstuderendes vaner 
for at arbejde med teorier må tænkes 
ind som et vilkår for universitetsunder-
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visere, der til alle tider har måttet ind-
tænke studerendes forskellige 
forudsætninger i de didaktiske overvej-
elser. <<
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30 ECTS https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=145748

2   http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/
statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-
videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-
og-optag/kot-hovedtal/hovedtal2012.pdf

3 Det er i det mindste ud fra denne logik, at der 
optages studerende i det videregående 
uddannelsessystem. I et videnskabeligt perspektiv 
er der dog mange flere sociokulturelle variable og 
relationer mellem disse, der afgør succesfuld 
gennemførelse af videreuddannelse. Se f.eks. Erik 
Jørgen Hansen, 1995, Bourdieu P, Passeron, JC. 
2000a, Bourdieu P. 2000b, Thomsen, J.P., Munk, 
M.D., Eiberg-Madsen, M., Hansen, G.I., 2013.
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PÆDAGOGIKKENS 
TEORI  

Denne del omhandler teori-begrebet i pædagogisk sammenhæng og 
opmærksomheden henledes dels på de mange forskellige teoriforståel-
ser, som har udspillet sig og fortsat udspiller sig i det pædagogiske felt, 
og dels på et eksempel på at teori grundlæggende kan ses som en værk-
tøjskasse af muligheder for at se og tænke på specifikke måder og måske 
også anderledes måder. Sven Erik Nordenbo beskriver i sin artikel Pæda-
gogisk teori – et pseudohistorisk approach fem forskellige måder udtrykket 
’pædagogisk teori’ er blevet anvendt på. Den underliggende argumen-
tation er, at uden afklaring af, hvordan man forstår ’teori’, kan man ikke 
forstå forholdet mellem teori og praksis. Af de fem teoriforståelser skiller 
’pædagogisk folklore’ sig ud som særligt sejlivet, ’pædagogisk teori som 
videnskabelig teori’ fremstilles som forudsætning for, at pædagogik kan 
forstås som videnskab, og ’pædagogisk teori som pædagogisk metateo-
ri’ beskrives som en anden ordens pædagogisk teori, hvis fremgangsmå-
de er et såkaldt systematisk review. Nordenbos egen løsning på/hold-
ning til pædagogikkens teoriforvirring, er at pædagogikken indretter sin 
teoretiske forståelse, så den er mere på linje med, hvad der er normen i 
andre videnskaber. Endelig tager John Krejslers artikel Teorien som mulig-
hed for at tænke anderledes – krigsmaskiner, kompetencenomader og an-
dre (be)greb på pædagogik udgangspunkt i Deleuze og Guattaris filosofi-
ske beskæftigelse med at skabe begreber, som muliggør anderledes 
tænkning og dermed muligvis også potentialet for i praksis at se ud over 
eksempelvis skolemaskinens spænde-
trøje. Krejsler giver et eksempel på, 
hvad teori kan bruges til, idet teori 
anses for et frirum for tanken. Det er 
et værktøj til at kunne tænke empiri-
ske fænomener anderledes uden at 
være forpligtet på at løse konkrete 
hverdagsproblemer.
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U

Sven Erik Nordenbo 

PÆDAGOGISK TEORI  
– ET PSEUDOHISTORISK APPROACH 
Den foreliggende artikel tager udgangspunkt i det forhold, at 
der i de sidste 150 år har hersket stor usikkerhed mht., hvad 
vi i pædagogikken skal forstå ved en ’pædagogisk teori’. Det-
te har også indflydelse på vor forståelse af, hvorledes sam-
menhængen er mellem teori og praksis. Artiklen præsenterer 
fem betydningsfulde teoriforståelser fra dette tidsrum, som 
betegnes (1) pædagogisk folklore, (2) pædagogisk idéhisto-
rie, (3) videnskabelig teori, (4) pædagogisk videnskabsteori 
og (5) pædagogisk metateori. De har på forskellige tidspunk-
ter været de dominerende i det pædagogiske teori- og prak-
sismiljø, men kan ikke opfattes som teorifaser i et sammen-
hængende teorihistorisk forløb. Artiklen giver udtryk for, at vi i 
dag er på vej ind i en mere normalvidenskabelig periode, hvor 
en videnskabelig konsensus er ved at danne sig om den op-
fattelse, at pædagogikken må anvende teoriforståelser der 
svarer til andre veletablerede videnskabers. For pædagogik-
ken betyder det, at pædagogiske primærteorier bør være em-
piriske videnskabelige teorier, og at den pædagogiske praksis 
kan hente inspiration fra de pædagogiske metateorier.

Udtrykket 'pædagogisk teori' har ikke 
nogen entydig reference, idet det kan 
anvendes på mange måder, som ikke 
nødvendigvis har meget med hinan-
den at gøre. I denne artikel skelner jeg 
mellem fem forskellige måder at forstå 
udtrykket på, der i en vis udstrækning 
kan sættes i en historisk ramme. Men 
netop kun ”i en vis udstrækning” – der-
for tilføjelsen ”et pseudohistorisk ap-

proach” til artiklens titel. 
To former for historisk fremstilling 

har været dominerende i pædagogik-
ken, nemlig hhv. en hændelseshistorie 
og en idéhistorie (eller problemhisto-
rie). En hændelseshistorie beskriver 
normalt en kronologisk udvikling, 
hvor formålet er at vise, hvorledes en 
samling af hændelser medfører/forår-
sager de efterfølgende hændelser. Hi-
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storien forklares altså ved at tidligere 
hændelser determinerer eller sandsyn-
liggør efterfølgende hændelser. En sko-
lehistorie er et godt eksempel på denne 
type historieskrivning.

En idéhistorie eller problemhistorie 
beskriver normalt hvordan en fore-
liggende forståelse af et pædagogisk 
problemområde geråder i krise, som 
derefter forsøges løst med et forslag om 
en ny forståelse. Historien forklares i 
dette tilfælde ved at fremdrage de lo-
giske forhold, som gør den problemhi-
storiske fremstilling sammenhængende 
og dermed forståelig, bl.a. ved at vise 
at den nye forståelse giver en bedre 
eller mere effektiv løsning af de pæda-
gogiske opgaver. Ofte drejer disse dis-
kussioner sig om nye pædagogiske mål 
og midler.

Den følgende korte fremstilling be-
nytter sig ikke af nogle af disse forkla-
ringsmodeller. De fem forståelser af 
’pædagogisk teori’, som omtales, kan 
ikke siges at være ”forårsaget” af hver-
andre, og det er derfor ikke muligt at 
beskrive de fem teoriforståelser som et 
hændelsesforløb i en realhistorisk for-
stand. Ej heller er det muligt at påvise, 
at de kan opfattes som problemløsnin-
ger af kriser i den pædagogiske teoris 
interne historie, dvs. kan opfattes som 
perler på en kæde, hvor rækkefølgen 
kan forklares som opstået af ”logisk 
nødvendighed”. I stedet er der tale om 
en klassifikation af karakteristiske må-
der, som man i forskellige pædagogiske 
deldiscipliner har anvendt begrebet 
’pædagogisk teori’ på, en slags bota-
nisering i pædagogikkens urtehave af 
kønne planter. Det er naturligvis min 
påstand, at alle fem typer i skiftende 
perioder har haft betydelig indflydelse 
i den pædagogiske verden og af den 
grund er værd at pege ud.

Opgaven i det følgende er at bidrage 

til indsigt i, hvad der på den ene side 
ligger bag de enkelte forståelser af 
udtrykket ’pædagogisk teori’, og – i et 
begrænset omfang – at berøre nogle 
af de implikationer, der følger af disse 
forståelser bl.a. mht. deres forhold til 
praksis. Uden afklaring af, hvordan 
man forstår ’teori’, kan man ikke for-
stå forholdet mellem teori og praksis. 
I det følgende omtales de fem forskel-
lige forståelser af ’pædagogisk teori’ 
som (1) pædagogisk folklore, som (2) 
pædagogisk idéhistorie, som (3) viden-
skabelig teori, som (4) pædagogisk vi-
denskabsteori og som (5) pædagogisk 
metateori. Artiklen afsluttes med en 
kort diskussion af den pædagogiske 
teoris tilstand i dag.

PÆDAGOGISK TEORI SOM 
PÆDAGOGISK FOLKLORE

Man møder udtrykket ’pædagogisk 
teori’ i dagligdagen i forskellige ud-
formninger, fx som udsagn om at “et 
barn har godt af faste rammer”, ”ek-
samen motiverer børn til at arbejde 
mere koncentreret – og dermed lære 
bedre”, ”børn bør altid roses og støt-
tes, aldrig skældes ud” og – for nyligt 
– ”smartphones forstyrrer indlæring i 
klassen” – med tilføjelsen om, at “det 
er nu min [pædagogiske] teori!” 

Opfattelser af denne type omfatter 
alle dele af den opdragende og under-
visende aktivitet, de refereres i presse 
og massemedier, og fremsættes påfal-
dende ofte som selvindlysende sandhe-
der af folkevalgte politikere og kommer 
på denne måde til at indgå i den al-
mindelige uddannelsespolitik, jf. fx det 
politiske flertals tro på de nationale 
tests entydige positive effekter på trods 
af de videnskabelige undersøgelsers 
påvisning af det tvivlsomme i denne 
opfattelse, jf. Nordenbo et al. (2009). 

Man kan betegne sådanne opfattel-
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ser som ‘pædagogisk folklore’, fordi der 
bag dem meget vel kan ligge tanker, 
som nogle vil formulere som ”teorier”, 
og som ofte bygger på folkepsykolo-
giske forståelser af menneskets evner, 
dets måder at lære på og de motiver 
der fører til bestemte handlinger. Pæ-
dagogisk folklore udgør en meget stor 
del af det grundlag som almindelige 
mennesker trækker på, når de skal for-
klare deres egen ”pædagogik”. Den be-
grundes som regel ikke og hvis det sker, 
henvises der først og fremmest til egne 
erfaringer som opdrager, underviser, 
elev og barn.

Undertiden er den pædagogiske 
folklore et slags “henfaldsprodukt” 
af såkaldte “videnskabelige teorier” 
om opdragelse som fx Dr. Spocks an-
visning på, hvordan spædbarnet skal 
sove, et eksempel som vil blive omtalt 
mere udførligt neden for i afsnittet om 
pædagogisk metateori. 

PÆDAGOGISK TEORI SOM 
PÆDAGOGISK IDÉHISTORIE

I det 19. århundrede og godt op i det 
20. århundrede blev ’pædagogisk teori’ 
identificeret med den lære, som man 
mente kunne uddrages af de såkaldte 
”store pædagoger” – fra Platon til 
Dewey. Tankegangen var, at eftersom 
pædagogikken endnu ikke – dvs. i det 
20. årh.s første halvdel – var udviklet 
til en egentlig lærebygning, så kunne 
det være nyttigt for kommende pæda-
goger og lærere at stifte bekendtskab 
med de tanker, som de pædagogiske 
tænkere havde gjort sig om pædago-
giske problemer. Derved kunne man 
udvikle en begrebsbeherskelse og 
problemforståelse, og samtidig blive 
orienteret om de dilemmaer, som re-
fleksionen over opdragelse og under-
visning kan føre ud i. Det var bl.a. 
denne begrundelse, der motiverede 

den første danske professor i pædago-
gik ved et dansk universitet i nyere tid, 
Knud Grue-Sørensen til at skrive sin 
berømte Opdragelsens historie 1-3. Som 
genre har denne tilgang til pædagogisk 
teori været dominerende igennem hele 
det 19. og første halvdel af det 20. årh., 
men anvendes også i lærebøger senere, 
som de to følgende eksempler viser.

En lærebog i denne tradition er 
T.W. Moores Educational Theory: An 
Introduction, der første gang udkom i 
1974 (Moore, 1974). Bogens omdrej-
ningspunkt er kap. 3 og 4, hvor fire 
af de store pædagoger præsenteres 
og diskuteres. Moore koncentrerer sig 
om Platon, Rousseau, James Mill og 
John Dewey. Et andet senere eksempel 
fra tysk tradition er Jürgen Oelkers’ 
Einführung in die Theorie der Erziehung 
(Oelkers, 2001), der indgående diskute-
rer Rousseau, Schleiermacher, Kierke-
gaard og Nietzsche.

De store pædagoger adskiller sig 
fra hinanden ved at foreslå forskellige 
virkemidler og målsætninger for det 
pædagogiske arbejde. Fx implicerer Pla-
tons to-verdensteori om en idéverden, 
der er adskilt fra sanseerfaringernes 
verden, at den egentlige erkendelse af 
verdens natur kun kan erhverves for 
ganske få udvalgte, der gennem en 
livslang uddannelse bringes til at skue 
de uforanderlige ideer, således som 
det beskrives i dialogen Staten (Platon, 
1941). Mens Platon anbefaler et syste-
matisk udformet uddannelsesforløb, 
understreger Rousseau at vi så vidt mu-
ligt i den første del af barnets liv skal 
afskærme barnet fra kulturens og civili-
sationens skadelige indvirkning. Alene 
naturen og dens lovmæssigheder skal 
belære barnet, jf. Rousseaus beskrivelse 
af den naturlige og negative opdragelse 
i fiktionsbogen Émile eller om opdragel-
sen (Rousseau, 1962 [1762]). 
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Moore fremhæver, at vi på mange 
måder må erklære de ”store pædago-
gers” opfattelser for ude af trit med, 
hvad vi ved om børn, læring og sam-
fundskrav i dag. Hvad er så nytten 
ved at beskæftige sig med dem? Moore 
hævder, at selvom de ikke kan formu-
lere en almen pædagogisk teori, bidra-
ger de med de formelle rammer, som 
alle pædagogiske teorier må forholde 
sig til (Moore, 1974, p. 95). Således må 
pædagogiske teorier formulere formål 
for den pædagogiske virksomhed, have 
en kvalificeret opfattelse af barnets 
natur, og forholde sig til erkendelsens 
natur og empirisk afprøvede undervis-
ningsmetoder. Pædagogen og lærerens 
praksis følger med logisk konsekvens, 
hvis man vil målene og søger effektive 
metoder.

Oelkers fremhævder i sin introduk-
tion, at det er karakteristisk at selve 
anvendelsen af begrebet opdragelse 
(Erziehung) indebærer to forhold, nem-
lig at opdragelse vedrører påvirk-
ningsforhold mellem opdrager og 
opdragede, og at processen gerne skal 
medføre, at den opdragede befinder sig 
i en bedre tilstand ved processens op-
hør end ved dens start. Men i og med 
vi implicerer eksistensen af påvirk-
ningskæder, implicerer vi for det andet, 
at disse processer kan bringe den op-
dragede i en situation, der er bedre – 
hos de fleste store pædagoger i moralsk 
henseende – end den, den opdragede 
var i inden den pædagogiske proces 
blev gennemført.  

Den mest kendte store pædagog, der 
har tænkt i dette skema, er Herbart, 
der har fået et ry for at være den før-
ste, der indfører forestillingen om den 
pædagogiske teori som en mål-middel 
teori. I Allgemeine Pädagogik in Umriss 
fra 1835 hedder det hos Herbart i § 2: 
”Pædagogikken som videnskab afhæn-

ger af praktisk filosofi [dvs. etik] og 
psykologi. Den første viser os målet for 
dannelsen, den anden vejen, midlerne 
og forhindringerne” (Herbart, 1965, p. 
165). Derved bliver beskæftigelsen med 
pædagogisk teori delt op i en empirisk 
del, der bygger på psykologi, og en filo-
sofisk del, der bygger på den filosofiske 
etik. Den norm for praksis, som følger 
af etikken, udføres ved hjælp af psyko-
logisk indsigt. 

Det har ikke mening her i detailler 
yderligere at gå ind på konkrete ek-
sempler på teorier, som er udviklet af 
de store pædagoger. Enhver gennem-
gang af pædagogikkens idéhistorie, 
som den seneste omfattende skandi-
naviske Pedagogikkens mange ansikter 
– Pedagogisk idéhistorie fra antikken til 
det postmoderne (Steinsholt & Løvlie, 
2004), kan anvendes til orientering. 
Derimod kunne det måske være værd 
at overveje, hvorledes det kan gå til, 
at sådanne værker, som jeg i parentes 
bemærket selv har bidraget til, stadig 
har en vis placering i formidlingen af 
pædagogikken som fag. Hvad er det 
for en form for ”sandheder” eller ”ind-
sigter” som anses for relevante for den 
udøvende pædagog eller underviser, og 
som forventes afdækket ved beskæfti-
gelsen med disse store pædagoger? Kan 
der ikke gives et overbevisende svar på 
dette spørgsmål, er det vanskeligt at 
legitimere denne form for fagformid-
ling. Vi skal i næste afsnit se på én af 
de første, der overvejer et svar på dette 
spørgsmål, nemlig Durkheim.

PÆDAGOGISK TEORI SOM 
VIDENSKABELIG TEORI

I løbet af det 20. årh. starter en diskus-
sion om den pædagogiske teoris opga-
ve og natur. Et tidligt bidrag udsendtes 
i 1922 i Émile Durkheims Education et 
sociologie (Durkheim, 1989). I kap.2 
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ned titlen Nature et méthode de la péda-
gogie skelner han mellem udtrykkene 
l’éducation, dvs. opdragelse og under-
visning, og la pédagogie. Det første ud-
tryk anvender han om de handlinger i 
bred forstand, som forældre og lærere 
udøver over for børnene. Herunder 
indbefattes ikke blot de intentionelle 
pædagogiske handlinger, men også de 
funktionelle, hvor man uden at være 
klar over det påvirker og former bør-
nene. Sådanne handlinger har fundet 
sted i hele menneskehedens historie.
Her overfor sætter han la pedagogie, 
der ikke udgøres af handlinger, men af 
teorier, der drejer sig om, hvordan man 
skal opfatte l’éducation, dvs. opdragelse 
og undervisning, altså ikke den måde 
opdragelsen eller undervisning skal 
praktiseres eller udøves på.

Som vi allerede har set det i forrige 
afsnit, har der fra den græske oldtid 
til nyere tid i perioder været reflekte-
ret over pædagogiske problemer. Først 
fra det 16. årh. sker det dog efter Dur-
kheims mening i mere sammenhæn-
gende form. Hvad skal vi da mene om 
disse pædagogiske refleksioner? Kan 
man, spørger han, opfatte disse reflek-
sioner som ægte videnskabelige, og 
kan man sige om pædagogikken (la 
pedagogie) at den er en videnskab, en 
science de l’éducation? Svaret afhænger 
af, hvorledes vi skal udforme de viden-
skabelige metoder i den pædagogiske 
videnskab.

Skal pædagogikkens ”genstande” 
(les choses de l’éducation) på lige fod 
med andre videnskaber behandles 
videnskabeligt, skal de leve op til føl-
gende tre kriterier: (1) Videnskaben 
skal hvile på givne kendsgerninger, der 
kan observeres. (2) Der skal eksistere 
en tilstrækkelig homogenitet mellem 
”genstandene”, så de kan indordnes i 
ensartede kategorier. (3) Videnskaben 

skal studere disse ”genstande” alene 
for at forstå dem på absolut desinteres-
seret måde. Det er indsigten, ikke den 
mulige anvendelse af denne indsigt, 
der er videnskabens formål. Anvisnin-
ger om pædagogisk praksis er altså i 
denne tilgang helt udgrænset.

Durkheim finder masser af ”gen-
stande” som kan gøres til genstand for 
en sådan desinteresseret videnskab, fx 
sammenhængen mellem samfunds-
formation og pædagogisk praksis. 
Men selvom en sådan pædagogisk 
videnskab er mulig, er det ikke det, 
vi normalt forbinder med udtrykket 
’pædagogisk teori’, indrømmer han. 
Videnskaben beskæftiger sig med det 
der var og er, men pædagogiske teorier 
opfattes normalt at beskæftige sig med 
fremtiden. De vil foreskrive. Skal vi da 
identificere udtrykke ’la pédagogie’ med 
den kunst, som fx erfarne lærere har 
erhvervet sig? Det afviser Durkheim. 
Man kan være en glimrende lærer 
uden at kunne teoretisere over, hvad 
man gør. I stedet foreslår Durkheim, 
at udtrykket ’la pédagogie’ anvendes 
om en anden teoretisk aktivitet, som 
kan siges at ligge mellem videnskab og 
kunst, og som ud fra teoretiske over-
vejelser vejleder den pædagogiske ak-
tivitet, dvs. er en praktisk teori (théorie 
pratique), der former de principper som 
vejleder l’éducation. 

Netop diskussionen om ’pædago-
gisk teori’ er en praktisk teori eller en 
videnskab blev genstand for diskussion 
i England i midten af forrige århund-
rede mellem O’Connor og Paul Hirst. I 
5. kap. af sin bog An Introduction to the 
Philosophy of Education spørger O’Con-
nor om en pædagogisk teoris funktion 
(O'Connor, 1957, pp. 92-110). Ifølge 
O’Connor taler vi om teori på to må-
der, enten som en samling af princip-
per, der skal vejlede vores handlinger, 
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dvs. være en praktisk teori, eller som 
et sæt logisk forbundne hypoteser, hvis 
funktion er at forklare virkeligheden, 
dvs. være en videnskabelig teori (Ibid., 
p. 92). De to typer teori adskiller sig 
fra hinanden ved at den første skal 
udpege principper for handling, mens 
den anden skal tilstræbe erkendelse af 
virkeligheden. 

Hvis vi ser nærmere på, hvad man 
traditionelt har kaldt for ’pædagogisk 
teori’, hævder O’Connor at de sæd-
vanligvis rummer tre logisk forskel-
lige typer udsagn: (1) metafysiske fx 
Plantons påstand om at mennesket 
består af en evig sjæl og et forgænge-
ligt legeme, (2) værdiudsagn fx om 
at opdragelsens mål er at opdrage i 
overensstemmelse med naturen, og 
(3) empiriske lovmæssigheder, fx af 
psykologisk eller sociologisk karakter 
der kan begrundes ved observation. 
Da hverken udsagn af type (1) eller (2) 
kan begrundes videnskabeligt, følger 
O’Connors konklusion, at udtrykket 
’pædagogisk teori’ ikke er andet end 
en venlig talemåde om noget, der kun 
af høflighed betegnes som en teori 
(a courtesy title, ibid., p.110). Skønt 
O’Connor ikke synes at kende Durk-
heims opfattelse, er der påfaldende 
ligheder mellem dem. Kun de dele af 
pædagogikken, der kan underkastes 
empirisk test, er videnskabelige ifølge 
O’Connor.

Paul Hirst accepterer O’Connors 
skelnen mellem praktisk teori og 
videnskabelig teori, men finder, at 
O’Connor ikke løser den opgave 
han stiller sig selv, nemlig at an-
give den funktion som ’pædagogiske 
teorier’ har (Hirst, 1966). Og det er 
oplagt, hævder Hirst, at pædagogisk 
teori udvikles med det formål at guide 
pædagogiske aktiviteter. En pædago-
gisk teori rummer mange forskellige 

elementer, er ikke en autonom erken-
delsesform, men trækker på en række 
forskellige former for viden fra social-
videnskab, filosofi, historie, moral, etc. 
(Ibid., p. 55). Det forbliver dog uklart, 
hvorledes de vejledende principper be-
grundes, og hvorledes man ved, hvilke 
elementer fra de forskellige former for 
erkendelse, man faktisk bør inddrage. 
Skønt Hirst og O’Connor fortsatte de-
res diskussion, førte det ikke til nogen 
endelig afklaring (jf. Hirst, 1973, 1983; 
O'Connor, 1973). 

Den norske pædagogiske filosof 
Tone Kvernbekk har i en disputats – og 
i en senere udvidet udgave – grebet 
spørgsmålet om pædagogiske teoriers 
natur an på en anden måde (Kvern-
bekk, 1994, 2005). I stedet for som det 
har været sædvanen at starte analysen 
ved at se på eksisterende pædagogiske 
teorier, vender Kvernbekk sig mod den 
almindelige, filosofiske videnskabsteo-
ri. Skal vi nemlig kunne gøre krav på, 
at pædagogikken er en videnskab, må 
dens teorier systematisk kunne forstås 
helt på linje med andre videnskabelige 
teorier. Den indirekte implikation er, 
at kan de ikke det, så må kravet om at 
være en videnskab opgives. Men hvor-
ledes forstås da teorier i videnskabsteo-
rien?

“Skal vi kunne gøre 
krav på, at pæda-
gogikken er en 
videnskab, må dens 

teorier systematisk kunne 
forstås helt på linje med 
andre videnskabelige teorier”
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Hun behandler mere indgående to po-
sitioner. Ifølge den første opfattelse, det 
syntaktiske teorisyn, er teorier aksioma-
tiske, deduktive strukturer af sætninger, 
hvis teoretiske begreber kobles med 
observationelle begreber ved hjælp 
af såkaldte korrespondanceregler (jf. 
Kvernbekk, 2005, p. 56). 
Ifølge den anden opfattelse, det seman-
tiske teorisyn, er teorier grundlæggende 
meningsstrukturer, dvs. semantiske 
strukturer. Teorier omhandler ikke di-
rekte de iagttagelige fænomener, men 
selekterer nogle begreber, der står for 
parametre, som udgør et abstrakt sy-
stem, en ’model’, af de fænomener, 
som teorien angår (Ibid. , p. 60). Lov-
mæssighederne, kausale eller stati-
stiske, gælder i første række for det 
abstrakte system eller modellen, der 
derfor forenklet repræsenterer de vir-
kelige fænomener. En af fordelene 
ved det semantiske teorisyn er, hæv-
der Kvernbekk, at lovmæssigheder, 
der påvises i modellen, altid skal ap-
pliceres på en virkelighed, der er me-
get mere sammensat end modellen. 
Omvendt øger modellen overskuelig-
heden ved at udpege de parametre, 
som er af størst betydning. En god 
oversigt over moderne videnskabs-
teoris syn på teorier findes hos Faye 
(2000, pp. 147-154), hvor også det 
nyere lingvistiske teorisyn omtales.

Et andet centralt bidrag Kvernbekk 
giver, er en oversigt over de vigtigste 
typer af lovmæssigheder – normative 
målrettede teorier, interlevel-teorier 
og ækvivalensteorier (Ibid., kap. 4-6) 
– som anvendes i pædagogiske teo-
rier. 
Grundlæggende opfatter Kvernbekk 
pædagogiske teorier, som teorier der 
er udsprunget af empirisk forskning.  
2002 udsendte det amerikanske Na-
tional Academy of Science under ledelse 

af Richael J. Shavelson og Lisa Towne 
en rapport med titlen Scientific re-
search in education (National Research 
Council, 2002). Heri kanoniseres ’pæ-
dagogisk teori’ netop som noget der 
kan gøres empirisk testbart. Dermed 
åbnede det nye millennium med et 
svar på den hundredårige strid om 
pædagogisk teori grundlæggende 
er praktisk teori eller videnskabelig 
teori, med en stemme for den sidste 
tolkning. I denne forståelse bliver pæ-
dagogisk praksis til ”anvendt teori”.  

PÆDAGOGISK TEORI SOM PÆDAGO-
GISK VIDENSKABSTEORI

I tysk pædagogisk tradition begyndte 
man i slutningen af det 19. og gennem 
hele det 20. årh. at se nærmere på, 
hvordan man kunne karakterisere pæ-
dagogikken som videnskab, når man 
sammenlignede den med andre viden-
skaber. Dvs. man forsøgte at karakte-
risere de pædagogiske objekt-teorier, 
der beskæftiger sig med opdragelsesvir-
keligheden, ved hjælp af pædagogiske 
meta-teorier, der har objekt-teorierne 
som genstand. 

Centralt i denne diskussion er 
spørgsmålet om det er muligt at for-
mulere metateoretiske normer, der kan 
begrunde pædagogiske værdier, mål 
og normer. Skønt der klart er tale om 
en teoretisk niveauforskel mellem de 
pædagogiske objekt-teorier på den ene 
side og metateorierne på den anden, 
blev begge typer betegnet som ’pæda-
gogisk teori’ (König, 1975, p. 27). 
I den såkaldte normative pædagogik 
forsøgte man at begrunde situations-
invariante pædagogiske målsætninger 
ud fra religiøse dogmer eller værdifilo-
sofiske betragtninger. I den åndsviden-
skabelige pædagogik, der dominerede 
i det 20. årh.s første halvdel, forsøgte 
man ud fra hermeneutiske betragt-
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ninger at opstille situationsvariante 
normer. Den empiriske og den kritisk 
rationalistiske pædagogik forholdt 
sig afvisende over for muligheden af 
normbegrundelse, en position som den 
kritiske og emancipatoriske pædagogik 
fandt systembekræftende, uden derfor 
selv at være i stand til at begrunde sit 
eget pædagogiske mål om emancipati-
on. Fra 1980’rne og frem er denne dis-
kussion i det store og hele døet ud på 
linje med diskussionen om dannelsens 
natur og ideal, jf. Nordenbo (2008b). 

PÆDAGOGISK TEORI SOM PÆDAGO-
GISK METATEORI

I 1970’rne udviklede den engelske 
forsker og statistiker Gene V. Glass en 
metode til at få forskning, som tilsy-
neladende ikke gav noget resultat, til 
alligevel at kunne give øget indsigt 
eller – som det senere blev betegnet – 
påvise evidens (Glass, 1976, 1977). De 
undersøgelser, der i første omgang var 
på tale, gjaldt statistiske opgørelser 
fremkommet ved lodtrækningsforsøg, 
hvor det ikke var lykkedes at påvise 
et resultat. Grass fandt ud af, at hvis 
data registreres på en ensartet måde i 
en anden ordens undersøgelse, ville det 
være muligt at ”addere” undersøgel-
serne og på den måde omforme disse 
undersøgelser til én undersøgelse, hvor 
antallet af forsøgspersoner bestod af 
summen af det antal forsøgspersoner, 
som indgik i hver af primærundersø-
gelserne. Gevinsten ved denne frem-
gangsmåde er, at det nu er muligt – på 
grund af de øgede talværdier – stati-
stisk bedre at afgøre den undersøgte ef-
fekts signifikans. 

I den virkelige verden gennemfø-
res mange kvantitative undersøgelser, 
hvor forskerne ikke nødvendigvis op-
gør de kvantitative værdier på samme 
måde. Det er derfor undertiden nød-

vendigt at omforme data på en sådan 
måde, at de alligevel kan samarbejdes. 
Hovedtrækkene i denne procedure er 
følgende: Når primærundersøgelserne 
er fremskaffet, indgår de i en systema-
tisk procedure, som grundlæggende 
har to faser: (a) en faglig vurdering 
af de registrerede undersøgelser med 
hensyn til først relevans og derefter 
kvalitet, og (b) en syntetisering af den 
evidens, som de undersøgelser, der vur-
deres som kvalificerede, afgiver. Resul-
tatet af denne fremgangsmåde bliver 
et såkaldt systematisk review og er en 
anden ordens ’pædagogisk teori’, en 
pædagogisk metateori (jf. Nordenbo, 
2008a).

Vi kan nu vende tilbage til det fæ-
nomen, som blev omtalt under pæda-
gogisk folklore, nemlig indflydelsen fra 
Dr. Benjamin Spocks bestseller for vor-
dende forældre The Common Sense Book 
of Baby and Child (Spock, 1946), der på 
dansk i første omgang udsendtes 1950 
under titlen Barnet: sund fornuft i pleje 
og opdragelse (Spock, 1950) på Bran-
ner og Korchs forlag. Den blev dog 
først en veritabel bestseller, da den fire 
år senere overgik til Politikens forlag 
under titlen Bogen om Barnet (Spock, 
1954). I denne bog skriver Spock at 
”Jeg mener at det er at foretrække at 
vænne barnet til at sove på maven fra 
begyndelsen af, hvis det er villigt til 
at gøre det”. Dette udsagn blev genta-
get i de fleste bogudgaver og i de ca. 
50 mio. eksemplarer, der blev solgt 
fra 1950’rne til 1990’rne. Rådet var 
ikke usædvanligt, idet mange samti-
dige pædiatere kom med en lignende 
anbefaling. I den samme periode fra 
1950’rne til 1990’rne døde mere en 
100.000 amerikanske og engelske 
spædbørn af sudden infant death syn-
drome (SIDS), på dansk omtalt som 
vuggedød, hvor et tilsyneladende 
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sundt spædbarn falder i søvn og aldrig 
vågner igen.

I 1990’rnes begyndelse blev for-
skere klar over at risikoen for SIDS 
faldt med 50%, når spædbørnene blev 
lagt til at sove på ryggen snarere end 
med ansigtet nedad. I forskellige lande 
tog regeringer initiativ til at lancere 
kampagner – i England og USA Back 
to sleep kampagnerne – der førte til et 
umiddelbar og dramatisk fald i SIDS 
dødsfald. 

Selvom tabet af mere end 100.000 
børn ville være ubærligt under alle om-
stændigheder, gemmer den virkelige tra-
gedie sig i den kendsgerning, at mange 
af disse dødsfald kunne have været 
undgået. Gilbert et al. (2005), der har 
udarbejdet et systematisk review om fæ-
nomenet, siger det på denne måde:

Rådgivningen i næsten et halvt år-
hundrede om at lægge børn til at sove 
på maven, var i strid med foreliggende 
dokumentation allerede fra 1970 om at 
det sandsynligvis ville være skadeligt. Sy-
stematisk gennemgang af forebyggende 
risikofaktorer for vuggedød fra 1970, ville 
have ført til tidligere erkendelse af risi-
koen ved at sove på maven og kunne have 
forhindret over 10.000 døde spædbørn i 
Storbritannien og mindst 50.000 i Europa, 
USA, Australien og New Zealand (Gilbert, 
Salanti, Harden, & See, 2005).  

Eksemplet illustrerer at folkloristi-
ske meninger om pædagogiske forhold 
ikke bør opfattes som harmløse, men 
tværtimod kan have fatale følger. Der-
for bør ikke blot den almindelige pæ-
dagogiske folkloristik, men også som 
nævnt ovenfor den politiske, afdækkes 
og afprøves for sin sandhedsværdi. Her 
kan systematiske reviews være nyttige.

AFSLUTNING

I den øvrige videnskabelige verden har 
pædagogikken ikke nogen høj anseelse 

som videnskab. Én af forklaringerne 
herpå kan være, at selv pædagogiske 
teoretikere, som vi har set ovenfor, har 
vanskeligt ved at redegør for, hvori en 
pædagogisk teori består. En følge heraf 
bliver naturligvis at også spørgsmålet 
om forholdet mellem teori og praksis i 
pædagogikken bliver uklart. Det fore-
kommer mig dog, at der er et vist håb 
for pædagogikken, hvis man i højere 
grad end hidtil tilretter sin teoretiske 
forståelse, så den er mere på linje med, 
hvad der er normen i andre videnska-
ber. Denne tour de force gennem nogle 
af de vigtigste måder, som udtrykket 
’pædagogisk teori’ er blevet anvendt 
på, afslører nemlig, at de ikke alle vil 
være holdbare i fremtiden. Vi slipper 
ikke for pædagogisk folklore, men de 
fleste vil mene, at også de ”store pæda-
goger” som kilde til egentlige pædago-
giske teorier er obsolete. Også den 
normative diskussion, som gennem he-
le det 20. årh. blev iscenesat især i den 
tysktalende verden, virker outdated. 
Tilbage står arbejdet med første ordens 
og anden ordens pædagogiske teorier. 
De første er ikke tilstrækkelige i sig selv, 
mens de sidste kun kan gennemføres, 
når de første er udført. Disse to forståel-
ser af ’pædagogisk teori’ bliver nok 
fremtidens. <<
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TEORIEN SOM 
MULIGHED FOR AT 
TÆNKE ANDERLEDES 
– KRIGSMASKINER, KOMPETENCE-
NOMADER OG ANDRE (BE)GREB PÅ 
PÆDAGOGIK 
Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og 
længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og prak-
sis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse 
af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det 
muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en 
værkstøjskasse, der tjener til at udvide tankens repertoire. 
Hermed udvides forestillingens kapacitet til at tænke - og mu-
ligvis performe - størrelser som ’den professionelle lærer’, ’ele-
ven’ og ’skolen’ anderledes, når dette opleves presserende. Vi 
omgives konstant af myriader af impulser, sprækker og brud-
flader, som man ikke ser og sanser, fordi tanken, sindet og 
kroppen med rutinen, vanen og magten fanges så eftertryk-
keligt af – i dette tilfælde - skolemaskinens semantiske og ma-
terielle spændetrøje, at man ikke kan se andet. Fra dette ud-
sigtspunkt på teori eksperimenterer artiklen med tanken om 
at tænke læreren, eleven, læring og skolen anderledes. Mulig-
heder, som ofte forspildes og tvinger os til genopførelser af te-
aterlignende ritualer, som ikke ser omfanget af de mange mu-
lige potentialer, der springer ud af børnene, verden udenfor 
og verden inden i.      

Signe (læreren) kommer ind i klassen. 
Tanketog farer igennem hovedet. Skole-
maskinen siger: ”Nu skal der være ro og 
orden, så undervisningen kan starte”. 
Forældremaskinen siger: ”Har Tobias nu 
igen ikke fået sovet og fået rent tøj på”. 
Generations-maskinen siger: ”Kan de nu 

ikke få de iPads og smart-phones væk”. 
Moderniserings-maskinen siger: ”Vi skal 
nu også have evalueret de elevplaner, så vi 
kan vise, at vores skole er fremme i front”. 
Dyremaskinen gør som en hund efter 
nogle uartige unger, og begærsmaskinen 
længes efter sjove ture i skoven med bør-



DpT 4/2014 35//  Pædagogikkens teori

nene. Signes tanker, sind og krop hopper 
fra lærer til mor til ældre til HR-medarbej-
der til hund til drømmer og tilbage igen, 
og elevernes kroppe farer forbi blik og ører 
som elever, børn, uopmærksomme unge, 
objekter for evaluering, uvorne unger, ob-
jekter for drømme og sjov og ballade og 
tilbage igen.

HVAD VIL DET SIGE AT TÆNKE 
ANDERLEDES?

Denne artikel er et opgør med konven-
tionen om og længslen efter entydige 
sammenhænge mellem teori og prak-
sis. I stedet argumenteres der for en for-
ståelse af teori, der kan hjælpe tanken 
med at tænke anderledes og hermed 
udvide sit repertoire. Dette sandsynlig-
gøres gennem illustrative forsøg på at 
konstruere teoretiske begreber, der som 
værktøjer kan gøre det muligt at tænke 
empiriske fænomener som den profes-
sionelle og skolen anderledes. Som det 
indledende eksempel viser, fremtræder 
’læreren’ og ’eleven’ ikke som stabile 
størrelser, når maskin-begrebet brin-
ges i anvendelse. De ændrer i meget 
konkret forstand form og mening med 
tankens hastighed, og holdes kun fast 
af skolemaskinens gennemtrængende 
ordrer og bud om at ensrette tanken, 
sindet og kroppen. Sagt på en anden 
måde, er der myriader af impulser, 
som man ikke ser og sanser, fordi tan-
ken, sindet og kroppen med tiden er 
blevet så fanget af skolemaskinens se-
mantiske og materielle spændetrøje, at 
man ikke længere kan se andet. Men 
når nu tanken er så frodig og vildt-
voksende, kunne det da ikke tænkes, 
at selve skolens dagligdag potentielt 
var fyldt med mulige flugtlinier, ud- 
og afveje, som kunne gør det muligt 
at tænke og performe læreren, eleven, 
læring og meget andet anderledes. Mu-
ligheder, som ofte forspildes og tvinger 

os til kulisse-lignende genopførelser af 
teaterlignende ritualer, som ikke hører 
ekkoerne af de mange tendenser fra 
børnene, verden udenfor og verden in-
den i. Her er det vigtigt at understrege, 
at eksisterende praksisser selvfølgelig 
ikke nødvendigvis er i behov for at 
blive tænkt anderledes. Pointen er sna-
rere, at det alt andet lige må være en 
fordel for tanken at disponere over et 
repertoire af scenarier, som der syste-
matisk kan tænkes med, når relevante 
problematikker skal analyseres og ud-
vikles. Det mindsker risikoen for rigid 
ortodoksi og øger respekten for diversi-
tet. Og kunne det ikke netop være teo-
riens mulighed at være den praksis og 
det frirum for tanken, der gør det mu-
ligt systematisk at tænke anderledes, 
uden nødvendigvis at skulle kopiere 
empiriens egne forståelser eller være 
forpligtet på at løse konkrete proble-
mer, der springer ud af hverdagsforstå-
elsens egne problemhorisonter?    

I bogen ’Hvad er filosofi?’ bestem-
mer den franske filosof Gilles Deleuze 
og psykoanalytikeren Félix Guattari 
filosofiens opgave som den at skabe 
begreber, der gør det muligt – men 
altså ikke nødvendigvis tvingende - at 
tænke anderledes (Deleuze & Guattari, 
1996). Valget af det perspektiv og de 
begreber vi anvender til at navngive 
og producere de praktikker, som inte-
resserer os, er afgørende for hvad vi 
overhovedet kan se og gøre. Disse valg 
forprogrammerer så at sige, hvad vi vil 
finde det relevant at kigge efter og be-
gære. Empiriske data beder ikke om at 
blive observeret på en bestemt måde, 
hvilket dog heller ikke indebærer at de 
kan fortolkes på en hvilken som helst 
måde. For at tydeliggøre den vilkårlige 
relation mellem iagttager og det der 
iagttages er det således vigtigt at vi al-
tid kan afkode, hvordan det perspektiv  
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er konstrueret, som udsagn om eksem-
pelvis læreren Signe, hendes arbejdsliv 
og elever bygger sine ’sandheder’ ud 
fra. Først da bliver det også muligt at 
se disse ’sandheder’ som blot et sæt 
sandheder blandt andre i princippet 
mulige sandheder. Alene af disse år-
sager må konventionen om entydige 

sammenhænge mellem teori og praksis 
afvises, om end magtfulde alliancer 
mellem policy, videnskab og marked 
naturligvis i praksis kan tildele særlige 
teoretiske paradigmer og tolkninger 
fortrinsret, når det eksempelvis skal af-
gøres hvad forskningen siger om hvad 
der virker i uddannelse.

Vi må her erkende, at det, der frem-
træder som sandheder for os, træder 
frem af den immanente eller iboende 
virkelighed, som vi selv er integrerede 
og medproducerende bestanddele af, 
og som strukturerer tegn og materiali-
tet på netop de særlige måder, som gør 
dem til sandheder for os (Deleuze & 
Guattari, 2002c & 2002d). Lyder dette 
en anelse af cirkelslutning, er det ikke 
tilfældigt. Hvad der kan ske i skolen 
påvirkes grundlæggende af de domine-
rende diskurser, der tæller som legitime 
i forhold til, hvordan skole kan iscene-
sættes legitimt. Og – ikke overraskende 
- konfigurerer disse diskurser sig under 
gensidig påvirkning med henblik på 
at forstærke deres sandheds- og magt-
virkninger i forhold til den større sam-
fundsmæssige kontekst, som de samlet 
konstituerer (fx Foucault, 2001).

Hvis vi ønsker at kunne se noget 
nyt, som vi ikke allerede ved om sko-
len, lærerne, eleverne og deres praksis 
(hvilket naturligvis ikke altid er tilfæl-
det), bliver vi på den baggrund nødt 
til fundamentalt at mærke efter og 
overveje, om de begreber vi ser verden 
igennem nu også er passende i forhold 

til det vi har behov for at se. Vi bliver 
nødt til at overveje, om vi må skabe 
nye begreber, der giver bedre resonans 
i forhold til hvad vi leder efter, eller 
i det mindste, om vi skal tømme og 
genfylde nuværende dominerende be-
greber med et andet indhold eller kom-
binere dem på nye måder (Deleuze 
& Guattari, 1996). Dette er imidlertid 
ikke så simpelt, som det måske kunne 
synes. For midt i vores begær efter nye 
tilblivelser af tanken og vore måder at 
organisere os på, rammes vi altid af, at 
vore sind, tanker og kroppe altid alle-
rede er del af og udtryk for de selvsam-
me fænomener, som vi måtte ønske at 
tænke og agere anderledes. Ja, selve 
begæret efter det anderledes vokser 
selv uomgængeligt ud af den samme 
immanente virkelighed, som vi måtte 
søge at undslippe. Vi må således for-
stå, at vort spillerum for nytænkning 
er afhængigt af de sandhedsregimer, 
som cirkulerer omkring os og i stor ud-
strækning skaber os gennem de tanke-
disciplinære former, som vi ikke kan 
undgå, hvis vi vil regnes som tilregne-
lige lærere, elever, skoleledere, forældre 
m.m. Nogle ’vælger’ at overperforme 

“ “Kunne det ikke netop være teoriens mulighed at 
være den praksis og det frirum for tanken, der gør 
det muligt systematisk at tænke anderledes” 
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i forhold til, hvad de tror vist nok for-
ventes af dem. Andre vover pelsen – i 
brudstykker – og går på opdagelse i de 
uendelige mulige tilblivelser, som altid 
allerede ligger lige for næsen af os, og 
blot venter på at blive aktualiseret. 

En tankeøvelse: Prøv i forlængelse 
af det indledende eksempel med lære-
ren Signe at observere de tanketog, der 
gennemkrydser din krop og dit sind. 
Observer, hvordan konfigurationerne 
konstant ændrer sig som var de flyg-
tige meteorologiske tilblivelser. Det ene 
øjeblik 45% lærer, 15% mand, 10% 
fagnørd, 3% kineser, 8% hund, 5% 
kvinde, 11% dansker og så videre. Det 
andet øjeblik 30% fetichist, 20% hund, 
10% officer og så videre. Det tredje øje-
blik 35% religiøs, 10% yoga-udøver, 
5% flokdyr, 8% ernæringsekspert, 8% 
verdensborger m.m. Det fjerde øjeblik 
30% internet-surfer, 20% livslang læ-
rende, 20% cyborg, 10% shaman m.m. 
Tilblivelsernes plasticitet i forhold til de 
pulserende organismer eller miljøer de 
indgår i er forbløffende (til inspiration 
se Deleuze & Guattari 2002e). 

SKOLEN – EN TVINGENDE 
ORDREMASKINE

Med et deleuziansk blik tilbydes vi 
teori, der ud fra sine særegne systema-
tikker og inspirationskilder placerer 
skolen i relation til den kapitalistiske 
mega-maskine og dens transformatio-
ner under påvirkning videnssamfun-
dets og konkurrencestatens semantik 
og omorganiseringer af materialitet. 
Man kunne her tale om en moderni-
seringsmaskine, som selv er en tilpas-
ning til New Public Management-, 
globaliserings- og human capital-
maskiner (Krejsler, 2013). Heraf skabes 
produktive analytiske begreber, der 
gør det muligt at tænke tendentielle 
overgange fra hvad der kaldes disci-

plinære samfund til post- disciplinære 
kontrolsamfund (Krejsler, 2011; Deleu-
ze, 1995). Det disciplinære samfunds 
skolemaskine træder gennem dette 
teoretiske perspektiv frem som en tvin-
gende ordremaskine, der tilbyder/på-
tvinger krop-sind-tanker disciplinære 
foranstaltninger, som operationaliseres 
gennem en mekanik af binære koder: 
lærer-elev, lektion-pause, skole-hjem, 
disciplin-uorden. Den opererer gen-
nem paranoide teknologier, der lægger 
hovedvægt på overvågning, sanktion 
og eksamination, altså et begær om at 
ensartethed skal realiseres i krav, for-
ventninger, straf og belønninger (May, 
2005; Deleuze & Guattari, 2002a). 
Den post-disciplinære skolemaskine 
opererer i dette blik mere gennem li-
denskabelige teknologier, der forsøger 
at kildre den lærendes subjektiverings-
punkter optimalt med henblik på at 
transformere skolens forventninger til 
den livslangt lærendes egne forvent-
ninger til sig selv og sin selvrealisering 
(Krejsler, 2014).

Med dette teoretiske blik og dets 
begreber synliggøres på nye måder 
samspil, som manifesterer sig empirisk 
i form af reorganiseret arkitektur og 
nye organisations- og samværsformer. 
Den aktuelle Lov 409, som påbyder 
mere strategisk ledelse og mindre pro-
fessionsledelse som udgangspunkt for 
skolens virksomhed, er et aktuelt ek-
sempel på moderniseringsmaskinens 
omformaterende omgang med skole-
maskinen. Disse processer kalder be-
gær til live, som påbyder, at vi næsten 
ikke kan lade være at ville mere og 
mere vækst i produktionen af konkur-
rencedygtige vidensarbejdere og iværk-
sættere, der brænder efter at realisere 
sig selv og staten gennem livslang og 
livsomspændende læring. Dette kan 
ses som en del af det større re-arran-
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gement af samfund og deres samspil 
med den kapitalistiske mega-maskine, 
der tilbyder/påtvinger nye fortællinger 
og procedurer til at organisere krop-
sind-tanker, og tilbyder/påtvinger nye 
løsninger på deres problemer. Gennem 
teoriens blik hjælpes vi her til at tænke 
systematisk og anderledes om sam-
fund, institutioner og individer.

MASKINER OG BEGÆR

Iagttager vi med dette teoretiske blik 
skolen som en ordre-maskine, ser vi 
med andre ord en maskine, der sættes i 
gang, som disponerer over et repertoire 
af ordre-ord. Herigennem territorialise-
res sind, tanker, kroppe og miljøer, når 
de begærsstrømme kanaliseres, som 
maskinen giver plads. Hermed stribes 
glatte rum med gitterlignende struktu-
rer for, hvad der kan siges og gøres. 

Det teoretiske begreb om maskinen 
betegner i en deleuziansk forstand en 
flydende og fleksibel enhed, der i en 
meget konkret forstand defineres af de 
relationer, den på ethvert givet tids-
punkt er i stand til at skabe og vedli-
geholde (Deleuze & Guattari, 2002a & 
2002d; May, 2005). Maskinen gennem-
trænger sin omverden, som den i sam-
me åndedrag skabes af og er et udtryk 
for i form af materielle elementer (arte-
fakter, arkitektur, organer, handlinger 
og lidenskaber) og kollektive udtryks-
elementer (tegn, symboler, erklæringer, 
nye terminologier og begreber). I én 
forstand konfigureres og formes vi som 
elever, læring, skole og frikvarter m.m. 
af denne pulserende skole-maskines 
gennempløjende aktivitet og ordre-ord. 
I en anden forstand får denne maskine 
kun liv og konkret form, når vore sind, 
tanker og kroppe kobler sig på og ka-
naliserer sine begær, drømme og akti-
viteter til de imaginære og materielle 
kredsløb for organiseringer af tanker 

og miljøer, som samlet tilbydes af, 
skaber og i samme ombæring styrker 
maskinen. Herved produceres en orden 
– et regime – der omfatter et sæt sociale 
teknologier, særlige former for samspil 
og idéer om og tilgange til miljøer og 
materialitet. Jo mere skole-maskinen 
gennemtrænger kroppe og miljøer og 
jo mere sind, tanker og kroppe kanali-
serer sine begær ind i maskinens kreds-
løb, jo mere øger maskinen sin kraft, 
hvorved den får magt til at gennem-
krydse og territorialisere nye territorier. 
Hvem sagde livslang og livsomspæn-
dende læring!?! (Deleuze & Guattari, 
2004/1972).

Når Deleuze og Guattari taler om 
begær, trækker de i særdeleshed på 
den rationalistiske metafysiker, natur-
panteist og etiker Baruch de Spinoza 
(1632-1677) og den oprørske perspek-
tivistiske filosof Friedrich Nietzsche 
(1844-1900). De ser primært begær 
som en produktiv kraft, der kan skabe 
forbindelser til og imellem de mate-
rielle elementer og udtrykselementer, 
som måtte være til rådighed for krop, 
sind og tanke. Begæret kan kaldes til 
tjeneste af maskiner og territoriali-
serende regimer, som måtte være på 
spil i nabolaget. Som for Spinoza og 
Nietzsche, er det vigtige for Deleuze og 
Guattari at bidrage til udviklingen af 
en etik, der er affirmativ i forhold til 
livet, eller en perspektivisme, der fejrer 
udvidelsen af hvad en krop, et sind og 
en tanke måtte være i stand til at gøre 
(Hardt, 2007; Deleuze, 2005, 2006). 
Det er derfor vigtigt at bemærke, at 
Deleuze og Guattari bekæmper en for-
ståelse af begær som skulle det være 
kendetegnet ved en mangel eller et 
behov, som vi bl.a. ser det i psykoana-
lysen og dets indespærrende Ødipus 
far-mor-barn kompleks. I 'Anti- Ødi-
pus ' (2004/1972), udpeger Deleuze 
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og Guattari således psykoanalysen og 
dens funktionærer som den store Stats-
filosofis nye bureaukrati af analytisk 
fornuft. 

I dette teoretiske blik kanaliserer 
skole-maskinen begær ved at væve 
materielle og semantiske 'partikler' 
sammen på måder, der stabiliseres og 
stratificeres til et felt af dominerende 
viden og et medkonstitueret territorialt 
felt. Ingen enkelt person eller kontekst 
er nogensinde identisk med skole-ma-
skinen in toto. De udlåner ’blot’ – igen 
og igen - deres molekyler og styrker el-
ler svækker hermed de talrige tvingen-
de ordremaskiner, der gennemtrævler 
dem på kryds og tværs på ethvert givet 
tidspunkt. I den forstand skal indivi-
der, der som i det indledende eksempel 
med læreren Signe skiftevis fremtræder 
som lærer, forælder, HR-medarbejder, 
hund og drømmer først og fremmest 
ses som lokale knudepunkter, som 
gennemtrænges af en særlig konfigu-
ration af maskiner, hvilket over tid 
stabiliseres – om end illusorisk - som 
en oplevelse af fast identitet mellem 
krop, sind og tanke. Det enkelte knude-
punkt udgøres her af de til enhver tid 
komplekse brudflader mellem, i dette 
tilfælde skole-maskinen, køns-ma-
skinen, individualiserings-maskinen, 
familie-maskinen, moderniserings- og 
markeds-maskinerne og alle de andre 
tvingende ordremaskiner, som et ofte 
stadig mere rigidt individuelt knude-
punkt låner molekyler til og fra. Den 
nærmest geologisk segmenterede for-
stening er således en trussel, som med 
tiden, vanen og rutinen hænger over 
os alle.

Dette teoretiske blik har den fordel, 
at det gør os i stand til kritisk at decen-
trere os fra det ideologisk ladede be-
greb om det unikke og velafgrænsede 
individ med kerneselv. Det individbe-

greb, som gennemtrænger vort sprog 
og gør det så svært at skabe distance til 
forestillingen om individuel subjektivi-
tet som andet end et slags velbefæstet 
fort, som skulle være velafgrænset i for-
hold til de omgivelser, som det skabes 
af og er medskabende i. Det deleuzi-
anske maskin-begreb får således det vi 
normalt kalder individuel subjektivitet 
til at træde frem som effekter af de 
konfigurationer af pulserende tvingen-
de ordremaskiner, der gennemløber en 
særlig krop, sind og tanker over tid. 

Dette betyder ikke, at individuelt 
stabiliserede kroppe, sind og tanker 
ikke handler og reagerer på de forskel-
lige maskiner, der territorialiserer dem 
og underkaster dem deres særegne for-
materende logikker. Tværtimod kan 
vi til stadighed observere, hvordan 
krop-sind-tanker heroisk kæmper midt 
blandt de komplekse forbindelser af 
materialitet, miljøer og udtrykselemen-
ter, som de udgøres af, men samtidig 
også gør/performer, og som træder 
frem som mere eller mindre rigidt seg-
menterede størrelser. Det er således 
denne modstandskraft, som tænkning 
med dette teoretiske perspektiv appel-
lerer til, når begæret energisk søger at 
formere sig langs de revner og brud-
linjer, som krop-sind-tanker måtte 
finde eller ikke finde i sine omgivelser. 
Fra det individuelle krop-sind-tanke 
knudepunkts synspunkt – dets affek-
tions-radius – bør engagementet i de 
komplekse kampe mellem maskiner 
således ses som kontinuerlige tilblivel-
ser; det individuelle krop-sind-tanke 
knudepunkt tilkobler sig forskellige 
semantiske og materielle elementer, 
hvorved det kanaliserer konkret be-
gær og hermed det brændstof, som 
driver processerne med at blive lærer, 
elev, oprørsk eller føjelig og så videre. 
På den anden side er ordremaskinen 
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afhængig af, at individuelle krop-sind-
tanke knudepunkter tilkobler sig ma-
skinen ved at investere lidenskab i den 
begærsproduktion, som kalder selve 
maskinen til live (Deleuze & Guattari, 
2002b). Når hjernen og hånden på en 
jødisk-tysk forfatter i Prag (Franz Kafka 
(1883-1924)) kobles til en blyant og 
papir, da kaldes en skrive-maskine til 
live, som sættes i stand til at til at in-
vestere lidenskab i produktionen af et 
nyt sprog for minoriteter, der gør det 
muligt at tænke anderledes (Deleuze 
& Guattari, 1975). Når drømme om 
kundskab, selvrealisering og fremtidige 
ønskejob i hovedet på en ung dreng 
eller pige kobles til skole-maskinens 
repertoire af discipliner, da kaldes en 
skoleelev eller den livslange lærende 
til live, og særlige livsprojekter sæt-
tes hermed på sporet (Krejsler, 2011). 
Disse investeringer af begær muliggør 
forskellige aktualiseringsformer – eller 
subjektiviteter, om man vil -, som ikke 
mindst afgøres af de konfigurationer af 
maskiner, som et individuelt krop-sind-
tanke knudepunkt kobler sig til eller 
tilkobles over tid gennem et liv.

Som argumentet i denne artikel sø-
ger at vise, har teorien i denne forstand 
således ikke noget med forklaring af en 
præ-eksisterende praksis at gøre. Tvært-
imod bliver teorien potentielt praksis-
producerende i den forstand, at tanken 
gennem at tænke anderledes kan se 
sig selv og verden på nye måder, og 
herigennem få nye tilskyndelser til at 
tænke og muligvis handle.

KOMPETENCENOMADE: BLIV EJ 
VED DIN LÆST, MEN BYG EN 
KRIGSMASKINE!

Med maskiner og begær som udgangs-
punkt opfordrer denne artikel til at 
bryde med konventionen om ensidige 
relationer mellem teori og praksis. Den 

opfordrer til et blik på teori, der lægger 
op til at konstruere begreber, der som 
en hammer kan anvendes til at finde 
og skabe flugtveje ud af eksempelvis 
skolens indhegning, når denne ikke 
længere er passende, og måske træn-
ger til at blive gjort til noget andet. Jeg 
foreslår i forlængelse af denne tænk-
ning om teori et begreb, eller måske 
snarere en krigsmaskine, der gør det 
muligt at tænke anderledes om skole, 
læring og professionelle lærere i lyset 
af nye betingelser for at producere le-
gitimt begær. Jeg foreslår kompeten-
cenomaden som et rhizomatisk begreb, 
der kan hjælpe tænkningen til at koble 
sig til nye tilblivelser, alternative tak-
tikker i læringsmiljøer, der allerede er 
stærkt gennemskåret af tvingende or-
dremaskiner (Krejsler, 2006; Deleuze & 
Guattari, 2002e).

Begrebet om kompetencenomaden 
skal forstås som en foranstaltning, som 
et individuelt eller kollektivt krop-sind-
tanke knudepunkt kan tage til hjælp, 
når hun/de i opbygningen af sin krigs-
maskine kreativt skal sondere tilgæn-
gelige sprækker, brudlinjer og revner 
i et lokalt miljø, som måtte være an-
vendelige i taktikker på kort sigt såvel 
som strategier på længere sigt. Krigs-
maskinen kan her ses som en tanke- 
og sansemæssig protese, som gør det 
muligt at udforske et komplekst regime 
som skolen, der er gennemskåret af 
en række andre ordremaskiner (fami-
lie- og markedsmaskiner, kreativitets- , 
lærings- og entreprenørmaskiner, barn-
doms- og individualitets-maskiner) 
(Deleuze & Guattari, 2002a). Kompe-
tencenomaden er konstant på udkig ef-
ter rum af manøvrefrihed, potentialer 
for at blive noget andet, der kan gøre 
en forskel. Taktikker kunne være dia-
log, camouflage, udnyttelse af forladte 
positioner og steder, den trojanske hest, 
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og mange andre taktikker (fx Mas-
sumi, 1992).

Som krigsmaskine bidrager kompe-
tencenomaden til af krop-sind-tanker 
at fremelske en agonisk figur. Med den 
agoniske figur henvises til den tradi-
tion for kappestrid, der søger at drive 
tænkningen og dens muligheder frem 
ved at dyrke uenigheden og modsæt-
ningerne. Denne tradition har rødder 
tilbage til den græske antiks retorik og 
dialektik, skolastikkens disputkunst 
og renæssancens polemiktradition 
(Saugstad, 2004). Den agoniske figur 
henviser dog her ikke udelukkende til 
kappestriden med andre. Den henvi-
ser i lige så høj grad til en figur, der 
løbende befinder sig i kappestrid med 
de konfigurationer af maskiner, der 
udgør fortællingen om egen subjekti-
vitet som et mere eller mindre stabilt 
individuelt knudepunkt i de miljøer, 
hun færdes i. Dette med henblik på 
at finde en balance i sin tilværelse, 
der – alt taget i betragtning - opleves 
mindre trykkende.  Med den agoniske 
kompetencenomade får vi en figur, 
der systematisk opbygger sine kom-
petencer i at vælge våben alt efter det 
kampfelt, hun befinder sig i, med hen-
blik på over tid at kunne leve med sig 
selv og sine visioner om ’det gode liv’ 
og ’det gode samfund’. En figur, som 
kan blande sig med og se sine kolleger 
i øjnene uden af den grund at mar-
ginalisere sig selv i et felt, som kon-
stant oscillerer mellem rutine, intriger, 
dialog og engagement. Hun kan som 
dialogpartner indgå i solidarisk og em-
patisk kommunikation, når situatio-
nen synes at lægge op til det. Hun kan 
gå aktivt ind i fælles kampe for at sikre 
gode arbejdsvilkår for kolleger, brugere 
og sig selv. Som ’den lydige forvalter’ 
kan hun også i varierende overens-
komster med sin hersker indgå i for-

skellige former for bondage-praksis, 
der bidrager til at løse organisationens 
opgave – så vidt muligt iscenesat med 
elementer af nydelse inden for de be-
grænsede bevægerum, og for det meste 
med en ironisk distance, som forhå-
bentlig fattes med humor af herskeren. 
Hun kan, i fald bondage-situationen 
udvikler sig til simpel indespærring, 
hvor nydelsen og humoren viger til 
fordel for simpel tvang, udnyttelse eller 
andre prostitutionslignende tilstande, 
forvandle sig til nomaden. Denne 
mobiliserer her sin krigsmaskine med 
cool overblik, scanner den strategiske 
situation i feltet, skuer efter andre mu-
lige græsningsmarker, og bryder – når 
tiden er moden – ud af et fængsel, som 
det ikke længere opleves som muligt at 
eksistere på værdige vilkår indenfor.

Kompetencenomaden bliver således 
udtryk for en inspiration fra teori til at 
tænke anderledes. Her konstrueres sub-
jektiviteter og omgivende miljøer som 
løbende kampe mellem aktuelt domi-
nerende og marginaliserede maskiner, 
hvor viden, fællesskaber og visioner af-
lejres, brydes op og får nye former… 
for måske til sidst at forsvinde eller for-
vandle sig til ukendelighed ved at 
blande sig med andre vidensformer og 
tage nye betegnelser på sig. Det er der 
hverken grund til at glæde sig over el-
ler begræde, men snarere til at besinde 
sig på i en tid, hvor alt og alle rammes 
af kontinuerlige reformer. I en sådan 
brug af teori fremtræder det derfor pas-
sende og frugtbart at forholde sig til si-
tuationen gennem ’en konstruktiv 
uafklarethed’, eller som Deleuze opfor-
drer os til: ”Der er ingen grund til hver-
ken frygt eller forhåbninger. Det 
eneste, der er grund til, er at se sig om 
efter nye våben” (Deleuze, 1995 (egen 
oversættelse)). <<
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PÆDAGOGIKKENS 
NYE VILKÅR OG 
GENTÆNKNING AF 
FORHOLDET MELLEM 
PÆDAGOGIKKENS 
TEORI OG PRAKSIS

//  Pædagogikkens nye vilkår og gentænkning af forholdet mellem pædagogikkens teori og praksis

I denne del stilles skarpt på pædagogikkens nye vilkår og den samfundsmæssige baggrund 
for at gentænke forholdet mellem pædagogikkens teori og praksis. Artiklerne udfolder som 
samfundsmæssig baggrund både ideologiske og reelle politiske ændringer, såsom et æn-
dret praksisfelt og videns nye pragmatiske status. Artiklerne tematiserer og problematise-
rer, hvordan pædagogikkens og uddannelsernes udfoldelsesmuligheder synes at være un-
der et tiltagende nyttigheds- og anvendelsesregime. Tone Saugstads artikel Goddag mand, 
økseskaft argumenterer for, at en udbredt bureaukratisk opfattelse af forholdet mellem teo-
ri-praksis, og herunder skole-liv relationen, med al mulig tydelighed kommer til kort i det 
senmoderne fleksible samfund. I stedet for at tænke skolens liv-lære i en teori-praksis optik, 
forslår hun at indføre en viden-handling optik. Ud fra Aristoteles’ handlingsteori diskuterer 
hun nogle af ’kompetencepædagogikkens’ problemer. Med udgangspunkt i de Aristoteles 
inspirerede termer ’tilskuerviden’ og ’deltagerkundskab’, argumenterer Saugstad for, at 
skolens rum er et sted, hvor mennesket kan tænke utopiske tanker uden at det praktiske livs 
indsatser risikeres. Martin Blok Johansen viser i artiklen Behov, brud og Bachelard – om teori, 
metode og praksis, at teori bliver til metode, når professionshøjskoleområdet insisterer på 
teoriens anvendelsesværdi. Herved risikerer forskningen blot at genfinde og bekræfte det, 
man allerede ved. I stedet for argumenteres der for brud og forhindringer i jagten på nye 
erkendelser – også i professionshøjskoleregi. Kristian Larsen og Maria Christina Secher 
Schmidt pointerer ved hjælp af især den franske sociolog Pierre Bourdieu, i artiklen Teori og 
praksis – invers: fra ’teori implementeres i praksis’ til ’hvad praksis kræver af teori’, at praksis ik-
ke er og heller ikke kan være en simpel applikation af forskning eller uddannelse. Artiklen 
viser, at praksis er både stabil og kreativ, selvom den kan siges at have mønstre, men også 
at uddannelse er mere end tilegnelse af forskning. Artiklens omdrejningspunkt er desuden, 
at der er sket en ’omvendelse’, dvs. at praksiskrav på en ny radikal måde er blevet styrende 
for teorikrav i takt med at markedsøkonomiske behov er blevet dominerende. I den sidste 
artikel Når kvalitet bliver til ikke-teori - om kompetence- og anvendelsesorientering som ukon-
kret negation af teoretiske og specialiserede videregående uddannelseselementer viser Laura 
Louise Sarauw, hvordan reformer af de videregående uddannelser i Danmark i stigende 
grad begrundes ud fra en påstået uoverensstemmelse mellem teori og praksis, som på pa-
radoksal vis synes at bevirke en stadig mere praksisfjern uddannelsesudvikling, der er præ-
get af et instrumentelt og målorienteret læringssyn.
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I

Tone Saugstad  

GODDAG MAND, 
ØKSESKAFT 
Artiklen omhandler nogle af de udfordringer det senmoderne 
samfund stiller til skolen og pædagogisk tænkning. Omdrej-
ningspunktet vil her være skolens liv-lære problem, som i pæ-
dagogisk sprogbrug ofte benævnes som et teori-praksis pro-
blem. I artiklen vil jeg vise, at antagelsen om, at skolens 
kundskab skal være direkte nyttig for det praktiske liv og at 
aktiviteter i det praktiske felt på forhånd lader sig bestemme 
ud fra fx evidensforskrifter eller metodeforlæg, bygger på en 
bureaukratisk teori-praksis forståelse. Ud fra Aristoteles hand-
lings- og kundskabsfilosofi vil jeg vise, hvordan indførelsen af 
kompetencemål fremfor fagmål for skolens læring tilslører 
vigtige forhold; om det praktiske felts beskaffenhed; om hvor-
dan aktørerne i feltet agerer; og om forholdet mellem teore-
tisk viden og praktisk kundskab. 

I denne artikel vil jeg udfordre dogmet 
om, at der skal være en tæt og direkte 
sammenhæng mellem teori og praksis. 
Dette implicerer, at jeg også udfordrer 
troen på, at det er muligt  og ønske-
ligt at skabe en direkte sammenhæng 
mellem skolens lære og livet uden for 
skolen, samt at sammenhængen kan 
planlægges på forhånd i form af fx evi-
densforskrifter og metodeforlæg. Som 
artiklens titel antyder, kan det nemlig 
være svært at forudsige hvordan en gi-
ven praktisk situation vil forløbe. Titlen 
er opkaldt efter folkeeventyret om den 
døve mand, der skulle få besøg af lens-
manden. For ikke at afsløre sin døvhed, 
forbereder han på forhånd svarene 
på de spørgsmål, han regner med at 
lensmanden vil stille ham. Men lens-

manden stiller nogle andre spørgsmål 
end dem manden havde regnet med, 
hvilket resulterer i en absurd samtale. 
Eventyret er ikke bare et humoristisk 
eksempel på at tale forbi hinanden, 
men er også et eksempel på hvor svært 
det er på forhånd at forberede sig fuldt 
ud på situationer i det praktiske liv. I 
praktiske situationer sker der nemlig 
næsten altid noget man ikke helt har 
regnet med.

Med udgangspunkt i den tyske so-
ciolog Max Webers beskrivelse af det 
vestlige bureaukrati og dets rationa-
litetsform, vil jeg i artiklen vise, at 
dogmet om en tæt og direkte sammen-
hæng mellem teori-praksis, udspringer 
fra en bureaukratisk forståelseshori-
sont. Denne forståelseshorisont udfor-
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dres i dag, hvor det fremtidsrettede og 
forudsigelige industrisamfund er ved 
at blive transformeret til et nutids-
orienteret og uforudsigeligt videns-
samfund. Selv om risikoen for at lave 
en ’goddag mand, økseskaft’ er langt 
større i dag, anfægter dette i ringe grad 
pædagogikkens forståelse af forholdet 
mellem teori og praksis. Indfanget i en 
bureaukratisk teori-praksis forståelse 
finder den fortsat primært sine løsnin-
ger i didaktiske og metodiske forsøg 
på at skabe en tæt og direkte relation 
mellem skole og liv. Inspireret af den 
oldgræske filosof Aristoteles kund-
skabs- og handlingsfilosofi, vil jeg ar-
gumentere for det frugtbare i at flytte 
fokus fra teori-praksis perspektivet til 
viden-handlings perspektivet. Samti-
dig vil jeg, ud fra en Aristotelisk optik, 
vise nogle af kompetencebegrebets be-
grænsninger. 

DEN BUREAUKRATISKE TEORI-PRAK-
SIS FORSTÅELSE – PÆDAGOGISK SET

Forestillingen om, at der er en enkel og 
automatisk relation mellem teori og 
praksis, og at teoretisk viden uden vi-
dere kan transformeres til praksis, byg-
ger på nogle implicitte antagelser. En 
central antagelse er, at der findes én 
teori som passer til én praksis, dvs. at 
der i forlængelse af enhver teori spejler 
sig en praksis og vice versa. En anden 
antagelse er, at det praktiske felt er så 
regelmæssigt og forudsigeligt, at det 
lader sig beskrive i generelle termer. 
Dette implicerer, at handlinger i 
feltet også er regelmæssige og for-
udsigelige. Endelig ligger der nogle 
implicitte antagelser om teoretisk 
viden og praktisk kundskab. For det 
første forudsættes den teoretisk gene-
relle viden at være af en sådan art, at 
den lader sig omsætte til praksis. Dette 
gælder også for skoleviden. For det 

andet forudsættes den praktiske kund-
skab at være lig med anvendt teoretisk 
viden. 

Hvis vi vender os til det bureaukra-
tisk organiserede praksisfeltet springer 
lighederne til de ovennævnte antagel-
ser tydeligt i øjnene. Hovedprincippet 
i den bureaukratiske organisering er, 
ifølge den tyske sociolog Max Weber, 
at effektivitet opnås ved arbejdsdeling, 
hvor der er faste kompetenceområder 
for udøvelse af myndighed. Kompe-
tenceområderne er ordnet i henhold 
til regler og reglementer og er organi-
seret i et fast ordnet hierarkisk system 
og arbejdsopgaverne varetages af den 
neutrale embedsmand (Weber 1982). 
Ifølge Weber er den masseproducerede 
industriproduktion idealtypen på en 
bureaukratisk struktur (ibid). Her er 
de praktiske opgaver underlagt eks-
pertens teoretiske anvisninger. Dette 
betyder, at der er en tæt sammenhæng 
mellem teori og praksis, at de prak-
tiske arbejdsopgaver baserer sig på 
anvendt teori, at det praktiske felt er 
reguleret og hermed forudsigeligt og at 
aktørerne i feltet handler efter fastsatte 
regler og metodiske forskrifter.

Pædagogikkens forståelse af skolens 
liv-lære problem, knytter med al mulig 
tydelighed an til bureaukratiets teori-
praksis forståelse. For eksempel frem-

“Pædagogikkens 
forståelse af skolens 
liv-lære problem, 
knytter med al mulig 

tydelighed an til bureaukra-
tiets teori-praksis forståelse”
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elsker det ekspertstyrede praksisfelt en 
forestilling om, at teori er normativ for 
praksis, som i pædagogikken viser sig 
som en forestilling om, at forskning, 
evidensforskrifter og/eller skolens ge-
nerelle viden skal være styrende for 
aktiviteter i praksis. Forestillingen 
om, at jo mere skoleviden man har, 
jo bedre praktiker bliver man, stam-
mer også fra bureaukratiets opdeling 
i planlægning og udførelse. Dette for-
klarer hvorfor troen på, at aktiviteter i 
det praktiske liv lader sig styre af me-
todeforlæg og evidensforskrifter, er så 
udbredt. Endelig skaber forestillingen 
om, at det praktiske felt er velordnet og 
forudsigeligt, en forestilling om at der 
ikke er forskel på skolens og praktik-
kens læringsrum. Dette kan være en 
forklaring på, at pædagogikken sjæl-
dent tematiser forskellen på at lære i 
skole og at lære i praksis. 

 
DEN PRAGMATISKE VENDING 
OG PÆDAGOGIKKEN 

I dag lader hverken arbejdslivets flek-
sible organisationer eller samfundsli-
vets sociale samhandlen sig presse ind 
i en bureaukratisk organisationsform. 
Snarere opfattes bureaukratiet og dets 
kvalifikationsidealer som en hæmsko 
fremfor en ’støttespiller’. Selv om der 
fortsat findes bureaukratiske organi-
sationer, ja, endog foregår en stigende 
bureaukratisering af dele af samfun-
det, så er bureaukrati i dag alligevel 
blevet et skældsord. Bureaukratiets 
værdiset og kompetencekrav er nem-
lig i stadig stigende grad kommet i 
modsætning til hvad der efterspørges 
i det senmoderne samfund. I det føl-
gende skal jeg fremhæve tre centrale 
ændringsforhold, som viser at ændrin-
gerne har foregået i alle dele af sam-
fundet, både i arbejdslivet, i det sociale 
og i det kulturelle liv. Endvidere vil jeg 

vise hvordan pædagogikken forholder 
sig til ændringerne.

Det første ændringsforhold, skiftet 
fra en fremtidsrettet til en nutidsrettet 
tidshorisont, har sammenhæng med 
samfundets høje udviklingstakt. Ifølge 
sociologen Richard Sennett, drives ud-
viklingen frem af det den nye økono-
mi, ’den utålmodige kapitalisme’, som 
modsat industrikapitalen jagter kort-
sigtede investeringer og hurtig profit 
(Sennett 1999). Nutidsperspektivet af-
spejler sig tydeligt i forbrugersamfun-
det. For eksempel hævder sociologen 
Zygmunt Bauman, at i forbruger-
samfundet er den protestantiske etik 
erstattet med forbrugerhandlingens 
hedonistiske fokus på nuet. Skiftet i 
tidshorisont viser sig både i arbejdsli-
vet og i pædagogikken som et skift fra 
’just-in-case’ til ’just-in-time’. Det dre-
jer sig således ikke længere om at have 
et beredskab for fremtiden, men om at 
kunne håndtere øjeblikkeligt opståede 
situationer. Pædagogikken imødekom-
mer nutidsperspektivet ved at uddanne 
i kompetence fremfor i dannelse, samt 
ved at ruste eleverne til at kunne lære 
og udvikle sig i gennem hele livet og i 
alle livets situationer (jf. Europa-kom-
missionen 2000 & 2001). Samtidigt 
imødekommes det ved at indskrive 
pædagogikken i forbrugersamfundets 
rationalitet. Dette sker ved at erstatte 
en fremtidsrettet faglig standard for 
kvalitet med en nutidig evaluerings-
standard, som måler den lærendes 
tilfredshed og læringens umiddelbare 
anvendelsesværdi. 

Det andet ændringsforhold, videns 
nye pragmatiske status, knytter sig til 
det forhold, at det senmoderne sam-
fund primært efterspørger en nyttig og 
operationaliserbar viden. Den franske 
filosof Lyotard spåede allerede i 1979, 
at når viden ikke længere dyrkes for 
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sin sandhedsværdi, så dyrkes den for 
sin nytteværdi, som i vidensøkonomien 
er lig med dens markedsværdi (Lyotard 
1996). Lyotards spådomme understøt-
tes af forskergruppen Gibbons et al., 
som fremhæver, at kundskabsprodukti-
onen ikke længere kun foregår på uni-
versiteterne, men også i stigende grad 
i det praktiske liv og med det praktiske 
livs anvendelighed for øje (Gibbons 
et al, 1994). Kravet om nyttig viden 
imødekommes i pædagogikken ved for 
eksempel at gøre skolens curriculum 
mere anvendelsesorienteret, ved at ud-
skifte skolens fagmål med kompetence-
mål og ved at indføre arbejdsformer, 
såsom projektarbejde, som afspejler ar-
bejdsformer i livet udenfor skolen. 

Det tredje ændringsforhold, de æn-
drede autoritetsforhold, skal forstås som 
følge af samfundets aftraditionalise-
ring og kulturelle frisættelse. Antro-
pologen Margaret Mead illustrerer i 
et studie af autoritetsforhold mellem 
generationerne, hvordan dette ændres 
som følge af udviklingen fra et tra-
ditionssamfund over et moderne og 
til et senmoderne samfund. Når der, 
som i det senmoderne samfund, ikke 
længere ligger en forestilling om, at 
fremtiden findes i forlængelse af nu-
tiden, kan forældregenerationen ikke 
længere bruges som forbillede. Den op-
voksende generation må derfor finde 
autoriteter andre steder (Mead 1970). I 
pædagogikken løses de ændrede auto-
ritetsforhold typisk ved at gøre eleven 
’ansvarlig for egen læring’. Samtidig 
søger uddannelsessystemet at nedtone 
de traditionelle autoriteter. Dette gæl-
der lærerens autoritet, ved at ændre læ-
rerrolle fra underviser til coach og give 
eleverne ’ansvar for egen læring’, det 
gælder fagenes autoritet, ved at vægte 
en behovsorienteret, individuel læring 
og det gælder skolens autoritet, ved at 

gøre læring til et kundeforhold og ind-
føre idealet om livslang læring.

 
FRA TEORI-PRAKSIS TIL 
VIDEN-HANDLING

Det siger sig selv, at jo mere velord-
net praksisfeltet er, jo lettere er det at 
forudsige hvilken skolelærdom, der er 
brug for i praksis. I et bureaukratisk 
organiseret praksisfelt er der kontrol 
med det meste, idet dette jo, som be-
kendt, er et gennemrationaliseret felt 
præget af regler og forordninger. I det 
senmoderne samfund er imidlertid 
betingelserne for at kunne  prædikere 
hvilken skolelærdom der er brug for 
i praksis, betydelig vanskeligere. Af 
samme grund udfordres dogmet om, 
at der skal være en tæt og direkte sam-
menhæng mellem skolens lære og livet 
udenfor skolen. Samtidig bliver skolens 
hegemoniske stilling som ledende ud-
dannelsesagent udfordret. Skolen kan 
nemlig, med sin fremtidsrettede læring, 
have svært ved at imødekomme det 
praktiske livs skiftende og ofte uforud-
sigelige behov.

Når man tager de ovennævnte ud-
fordringer i betragtning kan det undre, 
at der så sjældent stilles spørgsmål ved 
skolens rolle og funktion, samt ved de 
antagelser, som knytter sig til en bu-
reaukratisk forståelseshorisont. Dette 
til trods for, at skolens bureaukrati-
ske og fremtidsrettede struktur er en 
væsentlig grund til, at den kan have 
svært ved at leve op til det senmoderne 
samfunds krav om nyttige kundskaber 
i et ’her og nu’ perspektiv. Snarere sig-
naliserer de nyere pædagogiske tiltag, 
at udfordringerne er af pædagogisk 
fremfor af strukturel karakter. Dette 
indtryk forstærkes, når skolens liv-lære 
problem benævnes som et teori-praksis 
problem. Benævnelsen skaber nemlig 
en illusion om, at udfordringerne kan 
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løses indenfor skolens rammer; hvis 
bare skolen blev lidt mere virkeligheds-
nær; fandt den rigtige metode; styrkede 
skolens faglighed; uddannede lærerne 
godt nok, etc., etc.  

I stedet for at anfægte skolens vel-
egnethed i forhold til at levere nyttige 
og direkte anvendelige kundskaber for 
det praktiske liv, indfører pædagogik-
ken kompetencer, som mål for læring. 
Hensigten er at bygge bro mellem teori 
og praksis og mellem skolen og livet 
udenfor skolen, idet kompetence i en 
pædagogisk sammenhæng forstås som 
den enkeltes potentiale og kapacitet til 
at udtrykke sin viden, holdning og/el-
ler færdighed i praksis. 

 I dag drejer det sig nemlig ikke bare 
om at kunne anvende viden (som det 
impliceres i teori-praksis modstillin-
gen), men også om at kunne handle 
adækvat i forhold til ofte uforudsete 
situationer i det praktiske liv. Men 
skolens lære bliver ikke nødvendigvis 
mere anvendelsesorienteret af at blive 
formuleret i kompetencetermer, og sko-
lens strukturelle begrænsninger bliver 
ikke nødvendigvis mindre ved, at sko-
lens curriculum og metoder gøres mere 
lig med livet udenfor skolen. 

Selv om ’kompetencepædagogikken’ 
kan forstås som et fornuftig alterna-
tiv til en bureaukratisk forståelse, lig-
ger der nemlig også nogle indbyggede 
svagheder i den pædagogiske brug af 
begrebet. Dels tilslører kompetencebe-
grebet, at der er et komplekst forhold 
mellem teori og praksis og mellem sko-
lens lære og livet udenfor skolen. Dels 
giver begrebet en upræcis beskrivelse 
af, hvordan aktørerne i feltet agerer, 
samt hvilken viden de benytter sig af, 
når de agerer. Af samme grund vil jeg, 
i stedet for kompetencebegrebet, som 
modvægt mod den bureaukratiske 
teori-praksis forståelse, foreslå inddra-
gelsen af et viden-handlingsperspektiv. 
Dette fordi en handling er mere end 
en kompetence til at løse et problem 
eller at kunne omsætte en viden i en 
praktisk situation. For mens kompe-
tencepædagogikkens mål primært er at 
udvikle en evne til at svare på og gribe 
livets udfordringer, så skal vi med vore 
handlinger ikke bare gribe og begribe 
virkeligheden, vi skal også foregribe 
den. 

 
KRITIK AF KOMPETENCEBEGREBET – 
UD FRA ET ARISTOTELISK PERSPEKTIV

Aristoteles handlingsteori kan her tjene 
som en frugtbar inspiration til at forstå 
forholdet mellem viden og handling. 
Samtidig kan hans teorier synliggøre 
svaghederne i den nuværende ’kom-
petencepædagogik’. Selv om Aristo-
teles levede i en helt anden tid end 
vores, indfanger hans forståelse af det 
praktiske område, som et kontingent 
område, flere karakteristika ved det 
praktiske liv i det senmoderne sam-
fund. Samtidig har han en mere nuan-
ceret forståelse af aktørernes ageren i 
det praktiske liv, end hvad der kommer 
til udtryk i kompetencebegrebet. Hans 
situerede tilgang til læring kan sam-

“I det senmoderne 
samfund er imidler-
tid betingelserne for 
at kunne prædikere 

hvilken skolelærdom der er 
brug for i praksis, betydelig 
vanskeligere”
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tidig tjene til at give os et nyt blik på 
skolens rolle i dag.

Aristoteles handlingsteori må både 
forstås som en videreførelse og et svar 
på Platons position. De var begge eni-
ge om, at viden er det styrende element 
for vore handlinger. Men mens Platon 
mente, at mennesket handler efter den 
generelle teoretiske viden, så mente 
Aristoteles, at mennesket handler efter 
den konkrete og partikulære praktiske 
kundskab. For, som han siger, hand-
linger foregår jo netop i konkrete, 
partikulære situationer i det praktiske 
liv. Den praktiske kundskab er en del-
tagerkundskab til at handle med i et 
praktisk felt, som er præget af mang-
foldighed, omskiftelighed og uforud-
sigelighed. Det forhold, at mennesket 
handler efter den konkrete og erfa-
ringsbaserede kundskab, må imidlertid 
ikke forlede os til at konkludere, at den 
teoretiske generelle tilskuerviden ikke 
har nogen betydning for vore handlin-
ger. Den almene og overordnede viden 
medvirker til at vore handlinger bliver 
mere end akutte ad hoc handlinger, 
som ved kompetencebegrebet reduceres 
til udelukkende at være et svar på om-
givelsernes omskiftelighed og pres. 

Ud fra en aristotelisk kundskabsfi-
losofi er et væsentligt kritikpunkt mod 
kompetencebegrebet, at det ikke ind-
fanger forskellen på tilskuerens teo-
retiske viden og deltagerens praktiske 
kundskab. Derimod signaliserer det, at 
al viden lader sig omsætte til det prak-
tiske livs kunnen. Hermed tilsløres den 
vigtige forskel på tilskuerens distan-
cerede viden, som er den viden vi skal 
begribe og foregribe virkeligheden med, 
og på deltagerens praktiske kundskab, 
som er den viden vi skal gribe virkelig-
heden med. For modsat teoretikerens 
blik, som sporer det regelmæssige, det 
generelle og det principielle, så sporer 

praktikerens blik det partikulære og det 
situationsafhængige. 

Endelig er det vigtigt at anføre, at 
kompetencebegrebet heller ikke indfan-
ger, at der er forskel på instrumentelle 
og ikke-instrumentelle handlinger i 
det praktiske felt. Også på dette punkt, 
kan vi hente inspiration fra Aristoteles 
forståelse af den praktiske kundskab, 
som han inddeler efter om kundskaben 
viser sig som en instrumentel eller en 
ikke-instrumentel aktivitet. Til det at 
skabe et godt materielt liv kræves en 
produktiv kundskab, som handler om 
at producere/fremstille med et mål for 
øje. Dette er af samme grund en instru-
mentel aktivitet. Til det at skabe et godt 
socialt fællesskab kræves en social-etisk 
kundskab, som viser sig i graden af ens 
evne til at indgå i et socialt fællesskab. 
Det at omgås hinanden i det sociale liv 
er derfor en ikke-instrumentel aktivitet, 
fordi målet indesluttes i selve handlin-
gen.  Hermed får ’kompetencepædago-
gikken’ en kraftig påmindelse om, at 
ikke alle dele af det praktiske liv kan el-
ler skal indordnes i det økonomiske livs 
instrumentelle logik. 

Webers frygt var i sin tid, at en om-
siggribende bureaukratisering kunne 
føre til en dehumanisering ved, at 
’fagmennesket’ med sin snævert nytte-
betonede faglighed, fortrænger ’kultur-
mennesket’, som er bærer af det brede 
dannelsesideal. (Weber 1982, s. 156). 
I dag knytter dehumaniseringen sig 
ikke snævert til bureaukratiseringen, 
men snarere til ’økonomiseringen’, som 
stammer fra en alliance mellem pæ-
dagogik, politik og økonomi. En vigtig 
aristotelisk indsigt er her, at det ikke er 
lige meget om pædagogikken taler om 
dannelse eller kompetence, fordi be-
greberne henviser til hvert sit felt i det 
praktiske område og styres af hver sin 
rationalitet. 
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SKOLENS LIV-LÆRE PROBLEMATIK

Selv om Aristoteles opererer med en 
skarp opdeling i en generel teoretisk 
tilskuerviden og praktisk handleorien-
teret deltagerkundskab, skal dette ikke 
opfattes som, at der ingen relation er 
mellem dem. Men relationen er ikke 
automatisk genereret, og den kan hel-
ler ikke fuldstændigt fastsættes på for-
hånd. Det springende punkt er derfor 
ikke, om man kan anvende den gene-
relle skoleviden eller ej, men om man 
kan vurdere hvilken viden, som skal 
sættes i spil i en given praktisk situa-
tion. På grund af det praktiske områ-
des kontingens er det nemlig svært på 
forhånd at sige noget om hvilken ge-
nerel teoretisk tilskuerviden som bedst 
skal bringes i anvendelse i en given 
praktisk situation. Af samme grund 
hævder Aristoteles, at lærebøger i fx 
jura og medicin har ringe værdi, før 
den lærende har opnået erfaring med 
at kunne tolke en given praktisk situa-
tion. Først med denne erfaring bliver 
den lærende i stand til at vurdere hvil-
ken generel lærebogsviden, som bedst 
skal bringes i anvendelse i forhold til 
en given konkret situation (Aristoteles 
1994, s.641). Baggrunden for at hævde 
dette, må forstås ud fra Aristoteles si-
tuerede læringssyn, idet han hævder, 
at vi lærer ved at gøre det vi skal lære 
i den situation hvor det lærte skal bru-
ges. Derfor, hævder han, læres den ge-
nerelle teoretiske viden bedst i skolen 
og den praktiske kundskab læres bedst 
i omgang med det praktiske livs situa-
tioner. 

Aristoteles situerede læringsperspek-
tiv tydeliggør, at institutionen skole 
har et læringsrum som adskiller sig fra 
det praktiske livs læringsrum. I forsøg 
på at gøre skolens læringsrum lig med 
livets læringsrum risikerer skolen der-
for at kaste vrag på nogle af dens styr-

kesider. Ved at gå tilbage til den 
oprindelige betydning af ordet skole, 
som på oldgræsk betød et sted fri for 
arbejde, kommer en af skolens vigtig-
ste potentialer frem, nemlig dens fri-
hed til at organisere sit læringsrum 
uden at skulle tage hensyn til det prak-
tiske livs nødvendigheder. I bestræbel-
serne på at gøre skolens kundskaber 
nyttige og brugbare for det praktiske 
liv, må skolen derfor ikke glemme, at 
en af dens styrker er at kunne videregi-
ve den teoretiske og generelle tilskuer-
viden. Skolen giver endvidere, i kraft af 
sin struktur, plads til utopisk tænkning, 
dvs. det at tænke tingene anderledes. 
Den er et sted, hvor tænkningen kan 
sættes på spil uden at livet sættes på 
spil. Den tyske professor i litteratur ved 
Stanford, Hans Ulricht Gumbrech, kal-
der dette for ’riskful thinking’. I stedet 
for pædagogikkens evige bestræbelser 
på, at skabe en sammenhæng mellem 
skole og liv, er det således på tide, at vi 
begynder at diskutere arbejdsdelingen 
mellem skolens og livets læringsarena, 
ud fra hvad de er bedst til hver især. <<

Tone Saugstad 

er folkeskole-

lærer og lektor 

emeritus ved 

Københavns 

Universitet
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I

Professionshøjskolernes forskning skal være praksisnær, be-
hovsorienteret og løse de problemer, der er til stede hos afta-
gerfeltet. I denne artikel diskuteres det, hvad der eventuelt 
mistes ved disse temmelig entydige bindinger. Hensigten med 
artiklen er ikke en naiv advokeren for, at professionshøjsko-
lerne ikke skal bedrive løsningsorienteret forskning, men deri-
mod en diskussion af de risici en sådan entydighed kan af-
stedkomme – fx at forskningsprojekterne bliver konserverende 
eller blot en systematisering af noget, man allerede ved. I ar-
tiklen anvendes Gaston Bachelards brud- og forhindrings-
tænkning som en udfordring af dette fokus på praksisbehov 
og krav om umiddelbar brugbarhed. Med udgangspunkt i 
brud- og forhindringstænkningen og med eksemplificeringer 
fra den teori/praksis-problematik, der er temanummerets om-
drejningspunkt, fremhæves det, at hvis man insisterer på, at 
teori skal bruges i praksis, har man franarret teori dens mulig-
hed for at fungere som systematiseringskategori eller forståel-
sesramme og i stedet konverteret den til metode, der præcist 
kan defineres som en praktisk, systematisk og fastlagt frem-
gangsmåde, som anvendes, når et arbejde skal udføres eller 
et problem skal løses.

Martin Blok Johansen 

BEHOV, BRUD  
OG BACHELARD  
– OM TEORI, METODE OG PRAKSIS 

I 2013 får landets syv professionshøj-
skoler forskningsret, og samtidig får 
de over Finansloven bevilliget forsk-
ningsmidler. De kvitterer for tilliden 
ved at love ”praksisnær forskning, der 
tager udgangspunkt i konkrete behov 
ude i virkeligheden” og som skal skabe 
”løsninger på konkrete problemstillin-
ger” (Mikkelsen 2013). Dermed knytter 
professionshøjskolerne sig til den type 

forskning, der først og fremmest sigter 
mod at identificere og løse de proble-
mer, som er til stede i et moderne vel-
færdssamfund, og hvor forskningen 
skal have et umiddelbart brugbart 
sigte.

I professionshøjskolesektoren er der 
altså et udtalt ønske om, at profes-
sionshøjskolerne skal bedrive prak-
sisnær og behovsorienteret forskning, 
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der skaber løsninger for aftagerfeltet. I 
2012 udarbejdede Professionshøjskolen 
UCC en kortlægning af projekterne i 
professionshøjskolernes videncentre, 
som viser, at dette ønske tilsyneladen-
de bliver indfriet. I kortlægningen blev 
413 projekter gennemgået, hvoraf 138 
blev inkluderet i undersøgelsen til nær-
mere eftersyn og kategoriseret på for-
skellige måder. I kategoriseringen viste 
det sig, at blot otte af projekterne var 
”karakteriseret ved ikke at have et di-
rekte anvendelsesorienteret sigte” (UCC 
2012, s. 29). Som også flere andre un-
dersøgelser har vist, bliver videncen-
trenes projekter således typisk vurderet 
på, om de kan bruges konkret af de 
professionsudøvere, som står i praksis 
(Andersen 2011, s. 47). I den praksis-
nære forskning tages der nemlig typisk 
udgangspunkt i behov, der udspringer 
fra aftagerfeltet, og feltets egne aktø-
rerne vil ofte være medformulerende 
eller konkrete deltagere i det, der un-
dersøges. I UCC’s kortlægning kommer 
det fx til udtryk ved, at aktionsforsk-
ning omtales som en ”meget populær 
og anvendt tilgang” (UCC 2012, s. 28). 
Den viden, der skabes, skal kunne bru-
ges umiddelbart og målrettet: Den skal 
virke, og der skal være evidens for den 
(Ramsdal 2009; Grimen 2009).

I denne artikel diskuteres det, om 
professionshøjskolerne mister noget 
ved en så entydig binding og forplig-
tethed overfor, at forskningen skal 
være brugsorienteret, praksisnær og 
løse samfundsmæssige problemer. Der 
findes adskillige problematiseringer af 
en sådan tilgang til forskning. I Ethics, 
Institutions, and the Right to Philosophy 
har den franske filosof Jacques Der-
rida nogle overvejelser over den på det 
tidspunkt aktuelle situation på uddan-
nelses- og forskningsinstitutionerne, 
hvor han udtrykker bekymring overfor 

”en vending mod målorienterede im-
perativer i forskning”, som er drevet 
af et ”begær efter resultater, som er 
brugbare, rentable og hurtigt omsæt-
telige” (2002, s. 96; min oversættelse). 
I en skandinavisk kontekst har Staf 
Callewaert tidligere kritiseret institu-
tionelle forsøg på at gøre videnska-
belig forskning til et spørgsmål om at 
finde løsninger på praktiske problemer 
(Callewaert 2012, s. 270). Callewaert 
kalder den tilgang til viden, hvor der 
lægges vægt på udforskning af, hvilke 
midler der er anvendelige til at opnå 
bestemte sociale mål, for teknokratisk 
rationalisme og gør i den forbindelse to 
ting gældende: for det første, at viden-
skabelig forskning ikke handler om at 
teste forskellige fremgangsmåder for at 
finde den bedste og mest effektive, og 
for det andet at uddannelsesforskning 
ikke skal være praksisnær, men at den 
tværtimod må lægge afstand til praksis 
(ibid., s. 282-283).

Jeg følger herunder disse spor, men 
skal samtidig betone, at mit ærinde 
ikke først og fremmest er at anholde 
repræsentationen af de løsnings-, nyt-
te- og brugsorienterede projekter, men 
alene at anholde den massive overre-
præsentation. Ærindet er altså ikke at 
forfægte en normativ eller naiv tanke 
om, at videnskabelig forskning alene 
skal tjene forskningen selv og være 
løsrevet fra det samfund, den er ind-
lejret i. Jeg argumenterer således ikke 
for, at der ikke skal være løsnings- og 
behovsorienteret forskning i profes-
sionshøjskolerne, men derimod for, at 
der kan være nogle omkostninger ved 
et for entydigt fokus på umiddelbar og 
direkte brugbarhed formuleret ud fra 
aftagerfelts behov. 

Problemstillingen rettes mod profes-
sionshøjskolernes forskningsstrategi, 
men samtidig er det væsentligt at næv-
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ne, at det er en bred tendens, at der 
skal skabes viden, der virker. Det ses 
fra politisk hold (fx i Sander-sloganet 
”Fra forskning til faktura”), og det ses 
på adskillige andre forskningsinstitu-
tioner, som fx Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning, hvor det er 
det erklærede mål at ”finde frem til 
viden, der virker”, hvilket vil sige ”at 
finde svar på de spørgsmål, politikere 
og praktikere stiller” (DCU 2014). Også 
universiteterne er underlagt en øget 
strategisk forskningsstyring og øget 
kommercialisering af forskningen (fx 
Hjort 2011, s. 129-132). Det gælder så-
ledes bredt, at de forskellige forsknings-
fonde i stigende grad omstiller deres 
økonomiske midler fra forskerinitieret 
blue sky-forskning til forskning i poli-
tisk prioriterede forskningsområder, 
der gavner aftagerfeltet. Den regulære 
konsekvens af dette er, at forskere na-
turligt må rette forskningen derhen, 
hvor midlerne er, hvilket naturligt 
medfører en risiko for kortsigtede prio-
riteringer af, hvad der skal forskes i 
– og dermed en betydelig risiko for, at 
forskningsmiljøerne påtager sig opga-
ver, hvor ikke kun problemstillinger, 
men faktisk også løsninger er mere el-
ler mindre defineret på forhånd (ibid., 
s. 131). 

I det følgende afsnit vil jeg give et 
bud på, på hvilken måde reviret kunne 
suppleres. Det gøres med udgangs-
punkt i brudtænkningen i den franske 
epistemologi. Derefter følger et afsnit, 
hvor jeg diskuterer teori/praksis-pro-
blematikken i relation til denne brud-
tænkning. Artiklen afrundes herefter 
med nogle afsluttende overvejelser og 
videre perspektiver.

EN ANDEN VEJ

Teoretisk søger jeg inspiration hos den 
franske filosof og videnskabsteoreti-

ker Gaston Bachelard og med ham 
den franske epistemologi, der udover 
Bachelard tæller navne som fx Ale-
xandre Koyré, Georges Canguilhem og 
François Regnault. Der kan ikke umid-
delbart uddrages principper for, hvad 
der ontologisk tæller som god viden-
skabelig forskning på baggrund af de 
franske epistemologer, og jeg er heller 
ikke sikker på, at man blot kan over-
føre deres hovedfelt, nemlig det na-
turvidenskabelige, til også at gælde et 
humanistisk-samfundsvidenskabeligt 
felt, ligesom det skal fremhæves, at de 
ikke i nævneværdig grad forholder sig 
til professionsforskning. Men der kan 
være overvejelser og indsigter, som kan 
være relevante for professionsfeltet og 
således inspirere til fortsatte diskus-
sioner om, hvad der skal karakterisere 
videnskabelig forskning i professions-
højskoleregi (jf. Larsen 2007, s. 5).

Jeg tager i det følgende afsæt i to af 
de mest brugte figurer i den franske 
epistemologi, nemlig forhindring og 
brud og dermed i idéen om ikke altid 
at kigge efter kontinuitet, sammen-
hæng og stabilitet. Ved forhindringer 
standser man op; de er vanskelige og 
besværlige, men samtidig indeholder 
de potentielt set mulighed for nye er-
kendelser, fordi de tvinger en til at søge 
nye veje og tænke i nye baner (Bache-
lard 2002, s. 27ff.). Såvel fastgroede 
videnskabelige begreber som det helt 
umiddelbare og dagligdags udgør så-
danne forhindringer, og derfor skal 
der brydes med dem. En definition på 
videnskab hos epistemologerne kunne 
derfor være, at den bryder med den 
hidtidige måde at tænke på. Regnault 
bestemmer netop det epistemologiske 
brud som det ”at kunne gå i stik mod-
sat retning af alle sine forgængere” 
(Regnault 1983, s. 71), og sådanne 
brud bliver først mulige, når man som 
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forsker forlader det, som forekom-
mer stabilt, selvfølgeligt og apriorisk 
sandt. Videnskab i en sådan forståelse 
er – som Staf Callewaert har gjort for-
trinligt rede for i et tidligere nummer 
af Dansk pædagogisk Tidsskrift – ikke 
blot udtryk for, at man finder ud af 

noget, man ikke har vidst før, men i 
langt højere grad, at man finder ud 
af det modsatte af, hvad man før har 
vidst (Callewaert 1994). Man under-
kender så at sige det, man allerede 
har set i bestræbelsen på at opnå ”ny 
erkendelse” (ibid.). Derfor handler det 
om at bryde med meningen og (dag-
ligdags)erfaringen. I The Formation of 
the Scientific Mind forklarer Bachelard, 
hvorfor dette brud er så væsentligt: 

“Videnskab står i absolut modsætning 
til mening […]. Mening tænker dårligt; 
den tænker ikke, men oversætter i stedet 
behov til viden. Ved at beskrive objekter 
ud fra deres brugbarhed, fratager den 
os muligheden for at lære objekterne at 
kende. Der er ikke noget, der kan grund-
lægges på mening: Vi må begynde med at 
ødelægge den. Mening er den første for-
hindring, der skal overvindes” (Bachelard 
2002, s. 25; min oversættelse). 

Det er Bachelards pointe, at hvis 
man alene tager udgangspunkt i be-
hov og brugbarhed, så genfinder og 

bekræfter man blot det, man allerede 
ved – der sker så at sige blot en reor-
ganisering af noget, man allerede ved. 
Når Bachelard kalder sit hovedværk La 
philosophie du non (Nej’ets filosofi) er det 
således fordi, ”den nye erfaring siger 
nej til de tidligere erfaringer; ellers har 
vi indlysende nok ikke at gøre med nye 
erfaringer” (Bachelard 1976, s. 35). 

På den måde kan Bachelards filo-
sofi betragtes som en udfordring af det 
massive fokus på praksisbehov og krav 
om forskningsprojekters umiddelbare 
brugbarhed og det lige så massive fo-
kus på andre underligt uklare ord som 
fx nytte og løsninger og på fx evidensba-
sering, hvor det for så vidt ikke handler 
om at skabe ny viden, men i stedet om 
at systematisere allerede eksisterende 
kendt viden og gøre den anvendelig for 
et aftagerfelt, der først og fremmest er 
interesseret i, om det det virker eller ej.

Hos Bachelard handler det i stedet 
om at tænke i modsætning til. Det 
handler om at bryde med forventnin-
ger eller konventioner om, at man 
teoretisk kan afklare og udpege, hvor-
dan man skal agere i praksis. Viden-
skaben udvikler sig ifølge Bachelard 
netop, når man bryder med alt det, 
man tager for givet – når man tillader 
sig skepsis (epoché) overfor det, der sy-
nes sandt, stabilt og selvfølgeligt. Det 
er, når man støder på forhindringer, 
modstand, vanskeligheder, barrierer, 
kompleksitet og så videre, at der opstår 
mulighed for at forny og udvikle. 

TEORI OG PRAKSIS SOM EKSEMPEL

De epistemologiske brud sker altså 
bl.a., når man bryder med daglig-
dagserfaringerne. Derfor er fx symaski-
nen, hjulet og flyvemaskinen klassiske 
epistemologiske brud. Man bryder med 
den umiddelbare imitation af de dag-
ligdags sybevægelser, den dagligdags 
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gang og troen på, at man skal efter-
ligne fuglens bevægelser.

De brud, som kan finde sted i 
professionshøjskolernes forskning, er 
givetvis knapt så radikale. Ikke desto 
mindre vil de også i et sådant regi kun-
ne berige tilgangen til forskning. I det 
følgende vil jeg forsøge at illustrere og 
diskutere pointen med udgangspunkt 
i den teori/praksis-problematik, som 

er dette temanummers omdrejnings-
punkt. Jeg vil bringe to perspektiver i 
spil. For det første vil jeg argumentere 
for, at teori og praksis er to forskellige 
logikker og vidensformer, og at det er 
meget vanskeligt at insistere på sam-
menhæng, og for det andet vil jeg ar-
gumentere for, at hvis man insisterer 
på sammenhængen og teoriers brug i 
praksis, så har man konverteret teori 
til metode, hvilket videnskabsteoretisk 
er en temmelig dubiøs manøvre. 

Det skal samtidig pointeres, at 
forholdet mellem teori og praksis er 
meget komplekst, og at man ikke 
nødvindigvis kan tale om forholdet i 
bestemt form (jf. Grimen 2008). Ale-
xander von Oettingen har fx behand-
let det ud fra en distinktion mellem 
et historisk-systematisk perspektiv, et 
systemteoretisk perspektiv og et praxeo-
logisk perspektiv (Oettingen 2007, s. 
17-52; se desuden den sammenfat-
tende rapport for forskningsprojek-
tet Brobygning mellem teori og praksis 
i professionsbacheloruddannelserne for 
nuancerede fremstillinger af proble-

matikken). Men samtidig er det fælles 
for de mange forskellige tilgange, at 
der efterspørges og insisteres på sam-
menhæng, kobling, omsætning eller 
transfer mellem dem (se Johansen & 
Frederiksen 2012, s. 3-4 for referencer). 
Således er fx de allerførste linjer i Vibe 
Aarkrog og Bjarne Wahlgrens bog Teori 
i praksis, at ”der er almindelig enighed 
om, at der skal være sammenhæng 

mellem teori og praksis” (2004, s. 7). 
Hvis man laver en kursorisk scanning 
af de gældende bekendtgørelser for 
professionsbacheloruddannelserne til 
fx pædagog, ergoterapeut, fysiotera-
peut, sygeplejer, lærer og i ernæring og 
sundhed, finder man ligeledes stort set 
enslydende formuleringer med fokus 
på ”kobling mellem teori og praksis”. 

Det første brud vil her være at gøre 
gældende, at teori og praksis er to vidt 
forskellige vidensformer, og at de ikke 
kan eller skal kobles. Teori er på sam-
me tid generel, abstrakt, forudsigelig 
og kontekstuafhængig, og den hviler 
på logiske og analytiske argumenter, 
der kan ledes tilbage til principper og 
grunde. Praksis, derimod, er kompleks, 
implicit, uforudsigelig, konkret etc. 
Teori kan på den baggrund beskrive, 
analysere og kategorisere og fungere 
som forståelsesramme eller forklarings-
model for praktiske situationer, og den 
kan undersøge kompleksiteten i prak-
sis. Men en abstrakt og generel teori 
vil aldrig kunne indfange den kom-
pleksitet og partikularitet, som er til 
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stede i praksis. Teori og praksis er, som 
Kåre Heggen skriver, ”kontrasterende 
stemmer” (Heggen 2008), og hvis man 
insisterer på en overføring, risikerer 
man at reducere teori til et befordrings-
middel for praksis. Tone Kvernbekk 
taler inden for samme problematik, 
om faren ved ”førstehåndserfaringens 
autoritet”, altså at vi tror, vi kan lave 
nemme koblinger fra førstehåndserfa-
ringer fra praksis til vigtig professionel 
viden (2003, s. 165). Kvernbekk taler 
– uden at nævne Bachelard – netop 
om, at hverdagsforståelser er en af de 
væsentligste ”fejlkilder” (ibid.). Dette 
korresponderer tillige med Aristoteles’ 
definition af teoretisk tænkning som 
en tænkning, der præcist ikke er rettet 
mod praksis, og hvor teori er overvejel-
ser over abstrakte sammenhænge uden 
henblik på handlen (Aristoteles 1995). 

Det fører mig til det andet sted, hvor 
der kan etableres et brud med den hid-
tidige tænkning. For hvis man insiste-
rer på at overføre teori til praksis – her 
som diskuteret ovenfor ved at insistere 
på, at videnskabelige forskningspro-
jekter skal kunne bruges umiddelbart 
i praksis og skabe løsninger – så stø-
der man på et andet problem. Når 
Aarkrog og Wahlgren i deres bog fx 
skriver, at ”den professionelle skal være 
i stand til at praktisere teori” (2004, 
s. 7), og når der ofte tales om, at teori 
skal kunne bruges til noget, ellers er 
det nyttesløst – et eksempel kunne være 
2006-debatten om sygeplejerskestude-
rende pensum i Foucault og Habermas 
for, ”hvad skal jeg bruge det til” (Sø-
rensen 2006) – hvad er det så for en 
forståelse af teori, som denne insisteren 
på teoriers brug i praksis, er udtryk for? 
Jeg forstår teori som et ordnet sæt af 
mere eller mindre abstrakte begrebslige 
forestillinger og antagelser, der tjener 
til at forstå og forklare en foreliggende 

virkelighed. John W. Creswell define-
rer i bogen Research Design teori som 
et system af indbyrdes relaterede ud-
sagn om virkeligheden, hvori der er en 
indbygget logik (Creswell 2003, s. 18). 
Teori er altså en systematisering af tan-
ker og erfaringer på et område og kan 
på den måde forstås og bruges som 
forståelsesramme eller forklaringska-
tegori. Men er det den forståelse, der 
trækkes på, når man insisterer på, at 
teori skal bruges til noget i praksis. Har 
man så ikke konverteret teori til me-
tode, der præcist kan defineres som en 
praktisk, systematisk og fastlagt frem-
gangsmåde, der anvendes, når et ar-
bejde skal udføres eller et problem skal 
løses (fx DDO 2014)? Pointen her er, 
at teori kan bruges som grundlag for 
analyser og fortolkninger, men hvis det 
omsættes til konkrete fremgangsmåder, 
så har man franarret teori dens teori-
hed og gjort den til metode. 

AFRUNDENDE OVERVEJELSER

De praksisnære projekter, som tager 
udgangspunkt i konkrete behov og 
skaber løsninger på konkrete proble-
mer, er væsentlig og vigtig, og hvis 
man alene anlægger et økonomisk 
blik på forskningsstrategien, er det 
sandsynligt, at den vil medvirke til at 
skabe vækst og arbejdspladser og på 
den måde være til gavn for samfundet. 
Samtidig kan der være en risiko for, at 
man med denne massive insisteren på 
aftagerfeltets løsningsbehov nedpriori-
ter den forklaringskraft, som potentielt 
findes i forskning, der bryder med en 
entydig forventning om en bestemt og 
på forhånd formuleret anvendelighed. 
Bachelards pointe om den videnska-
belige udvikling var, som vi så det, at 
den bliver hæmmet, hvis man alene 
tager udgangspunkt i behov og brug-
barhed – at man blot vil genfinde og 
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bekræfte noget, man allerede ved. Det 
var Bachelards begrundelse for brud og 
forhindringer. Oversat til professions-
højskoleforhold vil det sige, at der 
mangler forhindringer, barrierer, mod-
stand eller – som det er en del af titlen 
på Jørgen Leth og Lars von Triers film 
fra 2003 – benspænd. Disse kan udvide 
vores forståelse af noget, vi umiddel-
bart opfatter som sandt, stabilt og selv-
følgeligt, og som Ole Bjerg og Sverre 
Raffnsøe viser i en kantiansk inspireret 
analyse af Leth og Triers film, kan så-
danne benspænd være en vej til at 
sprænge egne erkendeevner og derved 
skabe noget nyt (Bjerg & Raffnsøe 
2009). Det vil sige muligheden for også 
at lave forskningsprojekter i professi-
onshøjskoleregi, der bryder med afta-
gerfeltets helt umiddelbare behov og 
den indgroede mening eller naturalise-
rede dagligdagserfaring. Muligheden 
for at skabe nyt opstår også, når for-
hindringer tvinger en til at søge ny ve-
je; Bachelard taler i den forbindelse om 
videnskab som ”overvundne forhin-
dringer” (Bachelard 1976, s. 13). Hvis 
professionshøjskolerne alene tager ud-
gangspunkt i at lave projekter, der skal 
tilfredsstille brugernes behov, har de 
gjort den videnskabelige proces til et 
spørgsmål om omsætning – både for-
stået som et spørgsmål om at tjene 
penge og et spørgsmål om ukritisk at 
overføre fra teori til praksis. <<
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A

Den pædagogiske diskussion om relationen mellem teori og 
praksis udfordres aktuelt via transformationer af en række fel-
ter fx indenfor forskning og uddannelse. Artiklens omdrej-
ningspunkt er, at der er sket en ’omvendelse’, dvs. at praksis-
krav på en ny radikal måde er blevet styrende for teorikrav. 
Markedsøkonomiske behov er blevet styrende for, hvad der 
kan og skal kræves af forskningen, af uddannelserne, af sko-
leviden og af tænkning. En snæver teori-praksisdiskussion i 
den pædagogiske verden skal udfordres og udvikles gennem 
at forstå, hvordan usynlige magtrelationer ligger under og le-
gitimerer neutrale forestillinger om fx kontinuitet mellem teori 
og praksis. 

Kristian Larsen og Maria Christina Secher Schmidt 

TEORI OG PRAKSIS   
– INVERS: FRA TEORI IMPLEMENTERES  
I PRAKSIS, TIL HVAD PRAKSIS  
KRÆVER AF TEORI

Artiklen argumenterer for, at sam-
fundsmæssige forandringer medvirker 
til, at det bliver nærliggende at (gen)
overveje relationen mellem teori og 
praksis. Der beskrives mønstre fra so-
ciale, pædagogiske og sundhedsmæs-
sige felter, og der peges derigennem 
på strukturelle relationer og tenden-
ser. Disse bliver fx italesat gennem en 
fremvækst og dominans af en cocktail 
af nye styringsredskaber (New Public 
Management), nye videnskrav (evi-
dens) og nye krav om ensartethed 
(standardisering) i praksisudøvelsen. 
Udfra en Bourdieu-inspireret antagelse 
om, hvad der kendetegner henholdsvis 
teori og praksis, præsenteres et blik på 
skiftende dominansrelationer mellem 
det kulturelle og det økonomiske felt. 

Dette skift får indflydelse på, hvordan 
praksis på en ny måde sætter krav til 
teori. Artiklen afsluttes med et forslag 
om, at pædagogikken som opkommen-
de videnskab må kæmpe for en rela-
tiv autonomi fx ved at reflektere over, 
hvordan den selv udhules af effekterne 
af et økonomisk magtfelts dominans. 

HVAD ER TEORI?

Nærværende fremstilling er baseret på 
en antagelse om, at forestillinger om 
hvad teori er, er forankret i socialhisto-
riske konstruktioner. De er formuleret 
som led i kollektive processer og kon-
flikter. Det er centralt at historisere så-
danne teori(-praksis)konstruktioner, så 
aktuelle forståelser ikke fremstår som 
selvfølgelige eller for den sags skyld 
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nødvendige. Konstruktionerne er aldrig 
neutrale begrebs- og kategoriserings-
redskaber.

Til en første afgrænsning af teori 
kan man sige, at en gang var der ikke 
videnskabelige teorier. De er sociale og 
historiske produkter af menneskelig ak-
tivitet (Canguilhem, 1988; Bachelard, 
1976), hvilket Callewaert, tidligere pro-
fessor i Pædaogik på Københavns uni-
versitet, har beskrevet i en artikel om 
historicitet i erkendelser og erkendelses-
produktion (Callewaert, 1994). Callewa-
ert viser, hvordan fx landbrug gennem 
mange århundrede har været styret af 
praktisk sans. Den praktiske sans står til 
rådighed for bonden som en symbolsk 
ressource. Der er tale om en kropslig 
fornemmelse, fx for hvordan og hvor-
når det er meningsfyldt at tilså marken. 
Et andet og senere analytisk lag udgøres 
af lærdommen produceret af munkene 
som en relativt selvstændig diskurs om 
den symbolske verden. De foretog de 
første optegnelser om reglerne for land-
brug. Et tredje lag udgøres af videnskab, 
primært relateret til opkomsten af uni-
versiteterne, som udgør en relativt selv-
stændig diskurs, som sætter spørgsmål 
ved både den praktiske sans, lærdom-
men og også ved etableret videnskab. 
Videnskab er pr. definition kættersk og 
sætter enhver common sense og også 
videnskabelig erobring til diskussion 
(Callewaert, 1992; Larsen, 2007). 

Inspireret af den historiske episte-
mologi taler den franske sociolog Bour-
dieu om, at videnskaben konstituerer 
sig gennem brud og objektkonstruk-
tion (Bourdieu et. al., 1991).1 Teorier 
relateres her til at være produkter af 
videnskabeligt arbejde, og de udgør 
midlertidige konstruktioner oparbejdet 
af mennesker evt. fra særlige institutio-
nelle og forskningsmæssige sammen-
hænge (fx universiteter, fagforeninger, 

lægemiddelindustrier) med henblik på 
at beskrive og forstå/forklare, hvor-
dan den naturlige eller sociale verden 
hænger sammen. Udvikling af teori 
er styret af, i hvert fald i princippet og 
ideelt, interessen i at blive klogere på 
verden. I forskningsprocessen søger for-
skeren sandheden, om end hun/han 
måske ikke tror på den store sandhed. 
Erkendelsen om et område er foreløbig 
på den måde, at den står til rådighed 
som sand, indtil andre har udfordret 
den og helt eller delvis afvist den eller 
kompletteret den. Den definition af vi-
denskab angår således produktion af 
teori dvs. måder at tænke om fænome-
ner på. Det ligger i denne definition, 
at teori er en abstraktion, det er en for-
enkling af virkeligheden, som selvklart 
ikke siger noget om alt ved det fæno-
men. En læringsteori siger ikke alt om 
det at lære, anatomi og fysiologi siger 
ikke alt om kroppens måde at fungere 
på. Vi kan opsummere at teori er et 
socialt og historisk produkt af menne-
skelige aktiviteter under særlige insti-
tutionelle forhold (fx universitet) og at 
teori i udgangspunktet retter sig mod 
at beskrive, forstå/forklare og evt. for-
andre et givent genstandsområde eller 
praksisområde. 

HVAD ER PRAKIS?

Hvad karakteriserer praksis dvs. fx at 
fungere i en lægepraksis, børnehave, 
klasseværelse? Det er ganske komplice-
ret at svare på. Bourdieu ville pointere, 
at praksis trækker på en egen logik 
(Bourdieu, 1977) eller fornuft, som 
både er struktureret (formet af omgi-
velser) og strukturerende (formende for 
omgivelser). Bourdieu har været opta-
get af praksis (praktikteori), fordi han 
gennem studier så, hvordan der var 
mønstre i menneskers ageren, og hvor-
dan de hverken kunne analyseres som 
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regelfølgen og ej heller kunne siges 
at være frit improviserede. Bourdieus 
studier viser bl.a. inspireret af krops-
fænomenologi (Merleau-Ponty, 1994), 
at praksis er både stabil, idet den vi-
ser gentagne mønstre, og samtidig er 
den kreativ og innovativ og ikke helt 
forudsigelig. Denne egen praksislogik 
involverer en tidslighed (fortiden er i 
nutiden, nutiden retter sig bagud og 
fremad, og fremtiden udgør også et 
centralt orienteringspunkt), en rytme 
(langsom, hektisk, tøvende, udfordren-
de), en stedlighed (fx er praksis altid 
lokaliseret dvs. i en bestemt materiel, 
fysisk sammenhæng) og en kropslig-
hed, hvor kroppe agerer med andre 
kroppe og ting mv. Denne praktiske 
sans kan siges at betegne ”en socialise-
ret krop, en struktureret krop, en krop, 
der har tillagt sig struktuerene i den 
verden den lever i. De ydre strukturer 
er blevet til indre strukturer (…) Meget 
af menneskers praksis foregår gennem 
umiddelbare, kropslige reaktioner. 
Man handler, uden at en beslutning 
herom tager vejen omkring bevidsthe-
den (Prieur, 2006:39). Praksis involve-
rer således en forbundethed mellem 
den handlende og det handlede, mel-
lem det indre og det ydre (Larsen & 
Adamsen, 2002; Bourdieu, 2000). Her-
med menes, at (en socialiseret) prakti-
ker, fx en sygeplejerske eller lærer, helt 
overvejende kan læse sammenhæn-
gene vedkommende indgår i, og agere 
passende gennem kropsligt nedfældede 
dispositioner.

Ifølge den amerikanske uddan-
nelsesforsker Schön er det særligt for 
praksis, at den er ’on-going’, der er 
noget, der er i gang hvert sekund, altid 
og hele tiden (Schön, 1983). Det, der 
sker, er også irreversibelt, dvs. det kan 
ikke laves om, og der er til og med en 
handlingstvang. Noget må gøres, uan-

set hvad praktikeren tænker. Selv når 
han/hun står stille og tænker sig om, 
handles der. Den pågældende praksis 
er også unik i betydningen, at præcis 
det samme aldrig gentager sig på præ-
cis samme måde, om end selvfølgelig 
praksis har nogle mønstre, som kan 
afdækkes. Noget af det vigtigste, som 
karakteriserer praksis, er, at den er 
kompliceret, og den involverer modsat-
rettede interesser. Det kan også siges 
sådan, at der er værdikonflikt på den 
måde, at der kunne gøres flere ting, og 
disse er ikke lige stillet, men involve-
rer forskellige og måske modsatrettede 
værdier (fx hvorvidt sundhed, nydelse, 
værdighed eller den fysiologiske krop 
opfattes som det væsentlige). 

Ovenstående er ganske skærpede 
beskrivelser af de praksisformer, som 
leveres hvert sekund af alle mennesker 
indenfor en bestemt ramme. Perspek-
tivet er, at praksis følger en egen logik, 
som kun i ringe grad er styret eller 
forstyrret, ledt eller misledt, inspireret 
eller afsporet af allehånde teorier mv. 
Praksis frembyder altid noget andet 
og mere end det, som teori siger noget 
om: For praktikeren er der, i Schöns 
perspektiv et stykke arbejde at gøre, fx 
for så vidt teorier virker inspirerende i 
forhold til den praktiske virkelighed, 
og det arbejde (den forarbejdning) har 
ikke noget med videnskab – ’evidens’ 
at gøre. Man kan også argumentere 
for, at langt ind i den professionelle 
praksis agerer mennesker i de fleste 
komplekse og sammensatte situatio-
ner oftest mere adækvat og fornuftigt i 
situationerne, end de ville kunne læse 
sig til; end de ville kunne huske; end 
der gives forskrifter for. Med denne for-
ståelse af hvad teori og praksis indebæ-
rer, går man ganske forsigtig til værks 
i forhold til mulige relationer mellem 
teori og praksis. 
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ALTERNATIVE, MEN DOMINANTE, 
TEORI-PRAKSISBEGREBER

I den pædagogiske verden er der gan-
ske mange teoribegreber i cirkulation, 
og disse er helt afvigende og forskel-
ligartede. Begrebet kan fx  dække over 
utopi (idealer for en praksis – fx at 
barnet eller patienten er i centrum), 
noget som er kompliceret/uforståeligt 
(fx undervisningsindhold der er svært 
forståeligt), en fysisk lokalitet (skolede-
len til forskel fra praksisdel), tekstligt 
materiale (fx skriftligt formidlet under-
visnings-/lærebogsmateriale), norma-
tive idealer (fx procedurer og manualer 
for undervisning eller plejearbejde) og 
slutteligt deskriptive teorier (tænkered-
skaber som beskrevet ovenfor der kan 
inddrages til at beskrive og forstå et 
empirisk fænomen). 

En pædagogisk strategi til åbning af 
overesstemmelse mellem teori og prak-
sis ses gennem forstillingen om teori 
som overvejende foreskrivende, dvs. 
procedurer for, hvordan skal man gøre 
dette og hint. Det er med den franske 
sociolog Durkheims ord ”praktiske 
teorier”, som er til for at dirigere hand-
ling, de er ikke handling, men nærme-
re handlingsprogrammer: ”I stedet for 
at reagere på tingene eller på personer 
på en bestemt måde, reflekterer man 
på de handlingsprocesser, som således 
benyttes, ikke for at forstå eller forklare 
dem, men for at bedømme, hvad de er 
værd, hvis de er det som de bør være” 
(Durkheim 1975:70). Det hierakiske 
forhold mellem teori og praksis er også 
virksom i sproget, fx at man går ”op 
i teori” og ”ud i praktik” eller i løn og 
prestigehierakier mellem producenter, 
formidlere og anvendere af viden.  

Blandt uddannelsespolitikere, prak-
tikere og i professionsuddannelserne, 
fødes der ideer om, at man skal mini-
mere ’barrierer’ mellem, eller at der 

skal være ’bro’ mellem teori og praksis 
(Johansen & Fredriksen, 2012). Det 
formidles også, at teori og praksis skal 
’integreres’, eller at teorierne skal være 
’anvendbare’ mv. Når teori og praksis 
er konstrueret som et kontinuum (det 
skal og kan integreres), så bidrager 
man også til skabelse af et teori-praksi-
schok, idet man bilder studerende ind, 
at praksis er et sted, hvor man imple-
menterer teorier i stedet for at respekte-
re praksis i sin egen logik. Det er hårdt 
at møde en hospitalsafdeling eller en 
skoleverden som praktikant, hvis man 
har lært sig, at nu skal omsorgs- eller 
klasseledelsesteorierne implementeres. 
Men på et grundlæggende sociologisk 
niveau ønsker ingen reelt at udfordre 
den teori-praksis konstruktion - at det 
hænger sammen - fordi den udgør en 
del af det fælles socialt fortrængte. Ek-
sempelvis er lægernes samfundsmæs-
sige legitimitet og prestige i høj grad 
baseret på forestillingen om, at der lig-
ger teori (evidens) bag hver lille hånd-
bevægelse (Larsen, 2011).

Sproglige og curriculære indlejrin-
ger af tænkningen cementeres også 
i samfundspositioner gennem social 
og institutionel arbejdsdeling fx an-
tagelsen om, at forskerne producerer 
viden, lærerne formidler viden, og 
praktikerne anvender viden. Denne 
distinktion mellem producent, formid-
ler og anvender af viden er også i høj 
grad relateret til hierarkier af kulturel 
og økonomisk kapital samt samfunds-
mæssig anseelse. Sagt med andre ord: 
den pågående og tilbagevendende dis-
kussion om mulige relationer mellem 
teori og praksis, mellem skoledeltagelse 
og praktikdeltagelse, mellem produk-
tion og applikation af viden involverer 
andet og langt mere end det, der falder 
indenfor i en snæver pædagogisk dis-
kussion. Det involverer også diskussion 
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af dominansrelationer mellem sociale 
grupper og af transformationer af fel-
ter i international og national sam-
menhæng.

PÆDAGOGIK UDHULES AF 
EFFEKTERNE AF ET ØKONOMISK-
BUREAUKRATISK MAGTFELT 
Den deduktive og rationalistiske teori-
praksistematik havde en logik, hvor 
omdrejningspunktet var, at teori skulle 
kunne anvendes i praksis (Johansen 
& Fredriksen, 2012). Eksempler på den 
tilgang kan illustreres med følgende 
typer spørgsmål: hvordan kan vi få 
forskningsviden omsat til brugbar vi-
den? hvordan kan vi få tilpasset, at der 
er nogenlunde sammenhæng mellem, 
hvad uddannelserne bidrager med, og 
hvad arbejdsmarkedet efterspørger2? 
hvordan kan vi få omsat skoleviden 
til praksisviden? og slutteligt hvordan 
kan vi få en vis samklang mellem 
tænkning og handlen? Tematikken var 
ofte udtrykt i krav om, at teori og prak-
sis skal hænge sammen, eller at vi skal 
minimere eller undgå et gab mellem 
teori og praksis. Relationerne mellem 
forskning og anvendelse, uddannelse 
og arbejdsmarked, skoleviden og prak-
sisviden, eller tænkning og handling 

er i dag artikuleret mere radikalt og 
modsat som spørgsmål om, hvad et 
arbejdsmarked kan og skal kræve af 
forskningen, af uddannelserne, af sko-
leviden og af tænkning – hvordan kan 
det være?

En forklaring kan findes gennem dis-
kursen om konkurrencestaten (Cerny, 
1997; Pedersen, 2011), der modsat 
velfærdsstaten prioriterer aktivering 
før ydelser ud fra princippet ’noget 
for noget’. Denne ændring kan også 
italesættes som workfare, hvilket er en 
begrebsmæssig modstilling til welfare 
(Henckel og Schmidt, 2001). I en work-
farestrategi er velfærdsinitiativer un-
derordnet arbejdsmarkedsfleksibilitet.3 
Andre perspektiver beskriver forandrin-
ger gennem DJØFisering, opkomsten af 
den neoliberale stat eller dominans af 
New Public Management (NPM). Inden 
for det medicinske felt ser man fx over 
20 år ændringer i de fremherskende 
begreber, klassifikationer og logikker. 
Nye styringsformer, der kobler NPM, 
krav om evidensbasering, ændringer af 
professionerne, øget specialisering og 
ændrede organsationsformer, bidrager 
til at patienter i stedet italesættes som 
brugere eller kunder, fra individualise-
rede praksis til standardiseringer mv. 
De nye styringsmåder i hospitalssekto-
ren bidrager blandt andet til nye etiske 
dilemmaer fordi fx døden ikke tæller i 
de anvente diagnoserelaterede grupper 
(DRG). Den døende patient bliver død-
vægt i institutionens økonomiske inci-

tamentssystem (Brænd, 2014).
Det centrale er, at en række felter 

får reduceret deres autonomi grundet 
effekter fra en økonomisk-bureaukra-
tisk logik. Der udspiller sig kampe i og 
mellem felter internationalt og natio-

“ “Det centrale er, at en række felter får reduceret 
deres autonomi grundet effekter fra en økonomisk-
bureaukratisk logik” 
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nalt, mellem dominerende positioner 
(agenter og institutioner) fx indenfor 
staten, gennem det som Bourdieu 
(2010) og mere præcist spørges der: 
hvilke teorier skal formidles og ind-
læres, så bruttonationalproduktet 
kan optimeres? På den måde er teori-
praksistematikken vendt om. Der er 
nye krav fra ’praksis’, og de er ganske 
insisterende og påtrængendevenstre-
håndsstaten (sociale tilbud, offentlig 
uddannelse, sundhedsvæsen mv.). 
Bourdieu & Wacquant viser, hvordan 
højrehåndsstaten dominerer venstre-
håndsstaten og dens professioner og 
institutioner. Det ser man, når kultu-
relle felter som fx videnskaberne eller 
uddannelsesområderne udfordres af  
begreber, klassifikationer og logikker 
fra den økonomiske verden. Der tales 
om bundlinje, cost-benefitanalyser, 
effektmålinger, evidensbasering osv. 
Transformationerne, herunder af vel-
færdsstaten, er særligt foregået gen-
nem de sidste 20 år, og efterhånden 
er det blevet naturaliseret både i den 
brede mediedebat, men også langt 
ind i de respektive felter, at når viden-
skab eller uddannelse er på dagsorde-
nen, så taler man om internationale 
målinger, sammenligninger, uddan-
nelsernes brugbarhed i forhold til ar-
bejdsmarkedets krav, fra forskning til 
faktura osv. (Mathiesen, 2000; 2010).4 

Pointen er, at disse transformatio-
ner af dominansrelationer i felterne 
og mellem dem har særlige implika-
tioner for stat, professioner, klienter, 
organisationer og kundskabsformer 
– herunder for den pædagogiske ver-
den. En af de strukturelle effekter er, 
at der produceres en interesse i, at 
teori og praksis bringes på dagsorde-
nen på en ny måde. Det økonomisk-
bureaukratiske magtfelts dominans 
og kraftige udfordring af autonomien 

i videnskabens og uddannelsens felt 
medvirker til, at spørgsmålene stilles 
anderledes i dag end for 20 år siden. 
Forenklet spørges der i dag således 
indenfor videnskabsområdet: hvor-
dan kan vi reducere fri forskning 
og styre forskningen hen, hvor den 
sikrer arbejdspladser i Danmark? el-
ler når bruttonationalproduktet skal 
stige, hvilke teorier skal så udvikles? 
Tilsvarende spørges der på uddan-
nelsesområdet: hvordan kan vi lukke 
uddannelser, der ikke matcher ar-
bejdsmarkedets krav (her og nu), og 
hvordan En række felter får reduceret 
deres autonomi grundet effekter fra en 
økonomisk-bureaukratisk logik kan 
vi tilpasse de uddannelser, som ikke 
i tilstrækkelig grad matcher arbejds-
markedets krav? Mere præcist spørges 
der: hvilke teorier skal formidles og 
indlæres, så bruttonationalproduktet 
kan optimeres? På den måde er teori-
praksistematikken vendt om. Der er 
nye krav fra ’praksis’, og de er ganske 
insisterende og påtrængende. 

Der er modifikationer på billedet, 
der er tegnet ovenfor, og der er også 
ansatser til modbevægelser (hvilket 
bl.a. flere bidrag i dette temanummer 
anskueliggør). Men det store billede 
viser, at teori og praksis nu er lagt ef-
ter en skabelon, som italesætter begre-
berne og relationen mellem dem på 
en ny måde. Den klassiske deduktive-
rationalistiske konstruktion artikulerer 
altså relationer mellem forskning og 
anvendelse, uddannelse og arbejds-
marked, skoleviden og praksisviden, 
eller tænkning og handling på be-
stemte måder. I dag ser vi fremvækst 
af en komplementær, men også ud-
fordrende konstruktion, der spørger, 
hvad et arbejdsmarked kan og skal 
kræve af forskningen, af uddannelser-
ne, af skoleviden og af tænkning.
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ET DOMINERET SYN PÅ RELATIONEN 
FORSKNING, UDDANNELSE OG PRAKSIS

Vi vil opsummere, at (grund)forskning 
er langt mere, andet, af og til det mod-
satte ift. uddannelse og praksis. Viden-
skab er kættersk, og dens legitimitet 
er at udfordre enhver konvention, en-
hver doxa. Når en ny teori er udviklet, 
står den selv som forhindring for nye 
indsigter. Hvis den nyeste og mest evi-
dente videnskab og viden skal bidrage 
til at løse samfundsopgaver, så må 

vi i det mindste stille os spørgsmålet; 
hvilken eller hvis viden? Vedrørende 
uddannelse så er og skal uddannelse 
være langt mere og andet end tileg-
nelse af forskning og anvendelse af 
den. Uddannelse retter sig mod, at 
man er købt fri fra arbejdets konkrete 
forpligtigelser og krav. Man er købt 
fri til at tænke om tænkning og om 
praksis. Uddannelse bidrager således 
blandt andet til træning i abstraktion, 
til dannelse og til kritisk refleksion. 
Via uddannelse kan man trænes til at 
bidrage til udviklingen af et praksis-
område på mange måder. Et af de vig-
tigste er at udvikle praksisområdet ved 
at stille spørgsmål, som udfordrer og 
under de rette betingelser udvikler om-
rådet. Tænkning og innovative ideer er 
kun en af flere nødvendige betingelser 
for, at ting laves om, men det er ikke 
en tilstrækkelig betingelse. Der skal fx 
også være afsætning for den. Der har 

været født og formidlet ganske mange 
kloge ideer, som først blev ’opdaget’ 
mange år senere. Andre ideer er aldrig 
blevet forløst dvs. set som ideer, de lig-
ger blot som tanker eller er nedfældet 
i tekster. Uddannelse er ikke blot ‘et til 
et’ formidling af fakta fra forskning til 
praksis. Endelig er den faktuelle prak-
sis – praksisformer er noget andet og 
langt mere end det, som forskning kan 
eller skal sige noget om og noget andet 
og mere end det, som uddannelse kan/
skal give. I praksis er alt i et, og den 
involverer, at fænomener som ting, 
tid, sted og kroppe flyder sammen, og 
praksis involverer desuden værdikon-
flikt, den er sammensat og unik mv. 
Praksis er ikke – og kan ikke – blot 
være en applikation af forskning eller 
uddannelse.

EN RADIKAL UDFORDRING FOR 
PÆDAGOGIKKEN 

Det skulle fremgå af denne redegørelse, 
at der er diskrepans og modsætninger 
mellem teori som produkt af videnska-
beligt arbejde produceret i brud med 
tidligere teorier og antagelser og så den 
brede vifte af teoribegreber, som blev 
præsenteret. I den første version udvik-
les teorier ud fra en interesse eller vi-
denskabelig libido, der er styret efter at 
forstå og forklare verden via brud og 
objektkonstruktion fx inden for det 
biologisk-medicinske område eller in-
denfor det pædagogiske område. I den 
anden version konstrueres der overve-
jende og med få modifikationer en re-
lation, hvor teori og praksis kan eller 
skal hænge sammen. Den sidste versi-
on har en vis dominans fx i den pæda-
gogiske verden. Det er oplagt at 
kritisere den pædagogiske verden, når 
den lukker sig om sig selv og kontekst-
uafhængigt og lidt naivt foregiver og 
har som ambition, at teori/skoleviden 

“Der er nye krav fra 
’praksis’, og de er 
ganske insisterende 
og påtrængende”
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skal anvendes i den praktiske verden. 
Men det er en endnu mere radikal ud-
fordring for pædagogikken som prak-
sisform og videnskab, hvis vi dels har 
ret i vores antagelse om, at praksis nu 
er ved at blive styrende for teori, dels 
hvis det er rigtigt, at et økonomisk 
magtfelts begreber, klassifikationer og 
logikker eroderer. Vi foreslår, at den 
pædagogiske forskning på den ene side 
forlader forestillingen om, at teori og 
praksis skal eller kan hænge sammen, 
og at felternes autonomi respekteres og 
udvikles fx forskningens felt, uddan-
nelsernes felt og praksisområdernes 
felt. På den anden side er det også en 
udfordring for pædagogikken som vi-
denskab at forholde sig nuanceret til 
de subtile forandringer og forskydnin-
ger mellem praksis, uddannelse og 
forskning. Frem for konventionelt at 
spørge: hvordan påvirker forskning 
praksis?, må man vende spørgsmålet 
om og spørge: hvordan og på hvilken 
måde sker der tranformationer af prak-
sis? Og dernæst kan man gå videre og 
spørge: har dette noget med forskning 
at gøre og i givet fald på hvilken må-
de? <<
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NOTER
1  Et eksempel kan være, at begrebet ’indlæring’, 

der henviste til undervisningsteknologi, kognitive 
processer, motivation mv., havde stor plads midt i 
80’erne indenfor pædagogikken. Et perspektiv 
som i nogen grad forhindrede at man kunne nå 
frem til et ’læringsbegreb’, der var sociologisk 
inspireret med fokus på social læring, 
læringsfællesskaber, social klasse mv. Når 
forskerens blik, og hele det metodologiske set up, 
er rettet mod elevens individuelle anliggender – så 
kommer det ikke ind i synsfeltet at se, hvordan 
elever interagerer og lærer af hinanden.

2  I den Neoliberale optik formuleret sådan at 
uddannelsessystemet er redskab for udviklingen 

 af medarbejdere til et arbejdsmarked.
3  Uddannelse, også som aktivering, kan i et 

velfærdsperspektiv anvendes mobiliserende til at 
udvikle social handlekompetence og understøtte 
menneskers muligheder for at deltage i 
samfundets demokratiske processer (f.eks. 
gennem frivillig deltagelse i folkeoplysning). Som 
led i en workfare strategi sker det derimod 
primært med henblik på opkvalificering af 
kompetencer til brug på arbejdsmarkedet 
(erhvervskvalificering).

4  Man kunne i stedet forestille sig, at det var 
uddannelsessystemets eller videnskabernes egne 
begrebsapparater, klassifikationer og logikker, der 
var centrale! – at uddannelse gjaldt om at lære 
noget, at forskning gjaldt om at producere ny og 
udfordrende viden. Samtidig og som del af disse 
forandringer ser vi at i hvert fald ideologien om, at 
alle har adgang til viden (demokratisering af 
viden), er vokset via blandt andet internettet og 
de sociale medier. I den optik er det ikke længere 
let at fastholde ideen om, at nogle har monopol 
på viden, alle kan i princippet være eksperter. Når 
vi ser på professionerne, særligt de såkaldte semi-
professioner, så ser vi nye former for re- eller de-
professionalisering også grundet i det forhold, at 
klienter, brugere, patienter på nogle områder kan 
udfordre eksperterne og optræde som 
ekspertpatienter mv.
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Anvendelsesorientering og bedre sammenhæng mellem teori 
og praksis forekommer umiddelbart at gå hånd i hånd. Desu-
agtet har de senere års videregående uddannelsesreformer 
imidlertid været kendetegnet ved en tendentielt modsatrettet 
bestræbelse på at nedtone de teoretiske og højt specialiserede 
fagelementer. Selvom det antageligt er sket for at styrke ud-
dannelsernes anvendelsesdimension, har det medført en dis-
kursiv udspaltning mellem teori og praksis, som på paradok-
sal vis synes at give incitament til en stadig mere praksisfjern 
uddannelsesudvikling. I artiklen udfolder jeg, hvordan det af-
spejles i de to store kompetencereformer (2003 og 2007) og 
aktuelt re-accentueres af regeringens kvalitetsudvalg (2014). 
I forlængelse heraf problematiserer jeg desuden, hvordan an-
vendelsesorientering af de videregående uddannelser i dag 
primært bestemmes som en negation af de teoretiske og højt 
specialiserede fagelementer, men selv kun i begrænset om-
fang fremstår som et positivt indholdsudfyldt ideal. 

Laura Louise Sarauw 

NÅR KVALITET BLIVER 
TIL IKKE-TEORI   
OM KOMPETENCE- OG ANVENDELSES- 
ORIENTERING SOM UKONKRET 
NEGATION AF TEORETISKE OG 
SPECIALISEREDE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSESELEMENTER 

TEORI ER BLEVET EN BRÆNDENDE 
PLATFORM 

Reformer af de videregående uddan-
nelser i Danmark legitimeres i stigende 
grad ud fra en påstået uoverensstem-
melse mellem teori og praksis. Det ses 
senest i anbefalingerne fra regeringens 
kvalitetsudvalg, der udstiller de teoreti-

ske og højt specialiserede fagelementer 
som en unødvendig ”overuddannelse” 
og ”brændende platform”, der snarest 
muligt må findes en løsning på (Kva-
litetsudvalget 2014). Kvalitetsudvalget 
anbefaler derfor at begrænse de teoreti-
ske og højt specialiserede fagelementer. 

Det ligner umiddelbart et opgør 
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med de senere års politiske linje, som 
har promoveret mere og højere uddan-
nelse som løsningen på alverdens so-
ciale, demokratiske, beskæftigelses- og 
vækstmæssige problemer. Alligevel vil 
jeg her i artiklen argumentere for en 
høj grad af kontinuitet mellem kva-
litetsudvalgets syn på forholdet mel-
lem teori og praksis anno 2014 og de 
to seneste kompetencereformer i hhv. 
2003 og 2007. Det ses dels i form af et 
fælles lighedstegn mellem kvalitet, an-
vendelsesorientering og mindre teori 
på uddannelserne, dels i form af en 
instrumentelt målorienteret tankegang 
om, at de studerendes kompetenceud-
vikling kan indrettes 1:1 med henblik 
på efterspørgslen. Det følgende vil så-
ledes vise, hvordan den uddannelses-
politiske retorik om de videregående 
uddannelser i stigende grad understøt-
tes af en udspaltning mellem teori og 
praksis som politisk styringsinstru-
ment, idet: 
• Teori og praksis fremstilles som naturligt 

adskilte og tendentielt modsatrettede 
former, som uddannelserne til en hver tid 
kan vælge at op- eller nedprioritere i for-
hold til efterspørgslen.

• Det hævdes, at den ønskede anvendel-
sesorientering alene lader sig realisere 
gennem nedprioritering af de teoretiske 
og højt specialiserede elementer. 

Mit mellemværende med den anta-
gonistiske forståelse af teori og praksis 
som naturligt adskilte former er oplyst 
af den franske idéhistoriker Michel 
Foucaults ideer om den produktive 
magt. Foucault definerer den produk-
tive magt som en magt, der ikke virker 
gennem restriktioner, men betjener sig 
af en diskursiv udgrænsning af uønske-
de elementer (fx Foucault 1982, 1994). 
I artiklen her åbner det for at belyse, 
hvordan konstruktionen af teori og 
praksis som uafhængige - eller modsat-

rettede - former kan ses som et politisk 
styringstiltag, der søger at fremme de 
praksisorienterede elementer ved at 
ekskludere de teoretiske. Som jeg ek-
semplificerer i artiklen, ser vi hermed 
samtidig, hvordan de ønskede prak-
siselementer ikke i sig selv knyttes til 
en positivt indholdsudfyldt vision for 
uddannelsesudviklingen, men primært 
får identitet som negation af de teoreti-
ske og højt specialiserede fagelementer 
(dvs. som ikke-teori, ikke-specialiseret 
etc.).1

KOMPETENCEBESKRIVELSER 
SOM PRAKSISORIENTERET 
STYRINGSTEKNOLOGI 

Kritik af de teoretiske og højt specia-
liserede fagelementer har en længere 
forhistorie på de danske universiteter. 
Roskilde Universitet er et godt eksempel 
på et universitet, der siden grundlæg-
gelsen i 1972 har søgt at sætte praksis 
i forgrunden. Frem for automatisk at 
gribe til en forhåndenværende teori, 
har målet således været at lære de stu-
derende ”at bringe de kompetencer i 
anvendelse, som håndteringen af en 
konkret problemstilling kræver” (RUC 
2005). 

Det er imidlertid andre rationaler, 
der kendetegner de politiske reformer 
og reformbestræbelser, som begyndte 
med de kompetencebaserede refor-
mer i 2003. Disse blev fra politisk side 
begrundet med Danmarks deltagelse 
i den europæiske Bolognaproces og 
nødvendigheden af en indholdsneutral 
regneenhed, som kunne gøre det let-
tere at sammenstykke en uddannelse 
på tværs af fag og landegrænser. Ra-
tionalet i de internationale Bologna-
dokumenter var altså, kort fortalt, at 
overgangen til kompetencebaserede 
studieordninger i sig selv ville medvir-
ke til at sikre udvekslingen af højt spe-
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cialiseret viden såvel som demokratisk 
udvikling og jobskabelse. I Dan-
mark blev de kompetencebaserede 
studieordninger imidlertid brugt 
som anledning til at promovere en 
eksklusiv arbejdsmarkedsorienteret 
dagsorden i højere grad end det var 
tilkendegivet i den internationale poli-
cydiskurs (Sarauw 2011: 91f).

Det blev blandt andet besluttet, at 
universitetsuddannelserne skulle for-
synes med såkaldte ”kompetencepro-
filer, der retter sig mod forskellige job 
inden for såvel den private som den of-
fentlige sektor” og at ”uddannelsernes 
indhold og struktur i større grad skal 
afspejle vidensamfundets brede kom-
petencebehov” (VTU 2003b). Ministe-
riet problematiserede samtidig, at visse 
studienævn var alt for fokuserede på 
det faglige, hvilket man forventede at 
de kompetencebaserede studieordnin-
ger ville medvirke til at lave om (VTU 
2003: 7, Sarauw 2011: 75f). 

Tendensen til at udstille de teoreti-
ske og højt specialiserede fagelementer 
som en forhindring for den ønskede 
praksis- og arbejdsmarkedsoriente-
ring understøttedes yderligere af en ny 
studieordningsstruktur, der er stort set 
identisk med den aktuelle: Hvor det før 
var det faglige vidensindhold, der ud-
gjorde det overordnede pejlemærke for 
uddannelsen, er det nu den joboriente-
rede kompetenceprofil. De kompeten-
cebaserede studieordninger adskiller 
sig således fra tidligere studieordnings-
typer ved at være orienteret mod en 
række prædefinerede mål for den stu-
derendes aktive kunnen på arbejds-
markedet. Populært sagt kan man 
derfor tale om en slags (i forhold til 
tidligere) omvendt eller eksternaliseret 
uddannelsesplanlægning, hvor kom-
petencemålene for de enkelte moduler, 
fagprogression, pædagogisk og didak-

tisk tilrettelæggelse samt prøve- og 
eksamenskrav formuleres ud fra – og 
med henblik på realisering af – denne. 

KUNSTIGT FUNKTIONSOPDELTE SKEL 
MELLEM INTELLEKTUELLE, FAGLIGE 
OG PRAKTISKE KOMPETENCER 

I tråd med dominerende styrings-
rationaler inden for New Public 
Management, introducerede de kom-
petencebaserede studieordninger en ny 
form for outputstyring. Dvs. en styring, 
der lægger vægt på den enkeltes ak-
tive performance i forhold til en række 
prædefinerede mål for hans eller hen-
des læringsudbytte (kompetencer). Til 
forskel fra de internationale anbefalin-
ger i Bolognaprocessen blev substan-
tiel viden samtidig ekskluderet som 
pejlemærke, hvilket endnu engang 
understreger radikaliteten i det danske 
opgør med den teoretiske og højt spe-
cialiserede fagviden som selvlegitimt 
mål med en universitetsuddannelse. 
Konsekvensen ses i høj grad i de senere 
studieordninger, hvor disse i vid ud-
strækning er søgt oversat til en konkret 
og målbar handlekompetence, men så 
godt som aldrig fremstilles som selv-
stændige mål (Sarauw 2011: 207-14). 

Til erstatning for den videns- og 

“Hvor det før var det 
faglige vidensind-
hold, der udgjorde 
det overordnede pej-

lemærke for uddannelsen, 
er det nu den joborientere-
de kompetenceprofil”
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indholdsorienterede tilgang indførte vi-
denskabsministeriet med den såkaldte 
kvalifikationsnøgle (2003) tre hand-
lingsorienterede kompetencekategorier 
- intellektuelle, faglige og praktiske 
kompetencer – der skulle indgå i be-
skrivelsen af de enkelte moduler såvel 
som den overordnede kompetencepro-
fil. Som en lokal leder her fortæller, 
identificerede uddannelsesmiljøerne 
imidlertid den nye tredeling som et 
kunstigt og funktionsorienteret læ-
ringssyn:  

Vi syntes, at det var mærkværdigt, at 
praksiskompetencer kun skulle relatere til 
arbejdslivet. Praktiske kompetencer er da i 
høj grad også noget, man bruger på uni-
versiteterne. Vi var bange for, at vi, hvis vi 
tog udgangspunkt i kvalifikationsnøglens 
noget skrappe skel mellem de forskellige 
kompetenceformer [intellektuelle, faglige 
og praktiske kompetencer], kom til at 
sende et signal om, at faglige kompeten-
cer står i modsætning til noget, der kan 
anvendes i praksis (Interview med pro-
jektleder på Københavns Universitet, I: 
Sarauw 2011: 117).2

Ifølge lederen blev inddelingen i de 
tre kompetencekategorier altså opfat-
tet som et tilbageskridt i forhold til det 
eksisterende læringssyn, hvor de blev 
opfattet som uadskilleligt integrerede i 
hinanden, da det faglige arbejde efter 
hendes opfattelse altid allerede invol-
verer både intellektuelle og praktiske 
dimensioner - og vice versa naturligvis. 
Lokalt fandt man det derfor problema-
tisk, at de tre kategorier blev defineret 
som uafhængige elementer, som ud-
dannelsesmiljøerne kunne (og skulle!) 
op- og nedprioritere uafhængigt af 
hinanden. Samtidig var det udeluk-
kende de praktiske kompetencer, der 
blev knyttet til bestemt anvendelse på 
arbejdsmarkedet (se fx VTU 2003b: 14), 
hvilket lagde op til, at to øvrige former 

skulle nedprioriteres for at imødekom-
me de ministerielle krav om at øge an-
vendelsesdimensionen.

TEORI SOM SYNDEBUK OG 
LEGITIMERING 
Videnskabsministeriet lancerede i 2007 
en ny national kvalifikationsramme. 
Ovennævnte tredeling i intellektuelle, 
faglige og praktiske kompetencer blev 
her erstattet af kategorierne viden, 
færdigheder og kompetencer. I kraft af 
videnskategoriens genkomst lignede 
denne umiddelbart en rehabilitering 
af de teoretiske og højt specialiserede 
fagelementer. De nye deskriptorer kan 
imidlertid også ses som en direkte vi-
dereførelse af det ifølge uddannelserne 
kunstigt, funktionsopdelte skel mellem 
teori og praksis, som blev indført med 
de første kompetencestudieordninger. 

I Foucaults univers har alle fortæl-
linger brug for en skurk for at helten 
kan opnå og bevare sin heltestatus. 
Ifølge Foucaults ideer om den produk-
tive magt beror en diskurs’ levedyg-
tighed nemlig i høj grad på negativ 
afgrænsning fra andre diskurser. Iden-
titeten af den i dette tilfælde praksisori-
enterede diskurs er således afhængig 
af eksistensen af andre diskurser, som 
den kan afgrænse sig fra. Følger vi Fou-
caults argumentation, kan de teoreti-
ske og højt specialiserede fagelementer 
derfor kun vanskeligt elimineres uden 
betydelige identitets- og legitimitetstab 
for den praksisorienterede diskurs. 

Rehabiliteringen af de teoretiske og 
højt specialiserede fagelementer (2007) 
kan på samme vis ses som et diskursivt 
greb, der skal forsyne den praksisorien-
terede diskurs med identitet. Det lyder 
måske lidt spekulativt, men pointen er 
i og for sig enkel. For idet de teoretiske 
og højt specialiserede fagelementer 
igen bliver legitim del af curriculum, 
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bliver de samtidig langt lettere at ud-
pege og fordømme som årsag til de 
problemer, som en øget praksisoriente-
ring hævdes at løse. 

KVALITETSUDVALGET 2014: 
UDDANNELSESKVALITET ER LIG 
MED IKKE-TEORI 

Det foucaultianske teorikompleks 
udstiller et gennemgående paradoks 
ved de senere års videregående ud-
dannelsesudvikling: De teoretiske højt 
specialiserede fagelementer kan ikke 
umiddelbart indarbejdes i en prak-
sisorienteret sammenhæng - og vice 
versa - uden at give køb på den iden-
titet, som de ind til nu har oparbej-
det gennem negativ afgrænsning fra 
hverandre. De følgende sider vil derfor 
være helliget en nærmere analyse af, 
hvordan teori-praksis-antagonismen 
aktuelt videreføres i en retning, der 
tendentielt udelukker, at teori og prak-
sis kommer til at gå hånd i hånd. 

De anbefalinger, regeringens kva-
litetsudvalg,3 offentliggjorde i foråret 
2014, fremstår ved første øjekast som 
et markant brud med en hidtil domi-
nerende dagsorden om at uddanne 
flest muligt, mest muligt. Med henvis-
ning til en fremskrivning af personer 
med en lang videregående uddannelse 
til rådighed for arbejdsmarkedet frem 
til 2030 (Kvalitetsudvalget 2014: 29f), 
konkluderer udvalget indledningsvis, 
at vi er i færd med at ”overuddanne”, 
og at der de senere år er sket en ”for 
ensidig faglig og teoretisk specialise-
ring” i forhold til efterspørgslen (Kva-
litetsudvalget 2014: 43). Jeg citerer her 
fra et lignende tekststykke: 

Idet der forventes et øget behov for, at 
en større del af dimittenderne indtræder 
på det private arbejdsmarked med bredere 
kompetencer, vil der også være mindre be-
hov for, at alle dimittender får en teoretisk 

orienteret fagspecialisering forud for, at de 
indtræder på arbejdsmarkedet. Allerede 
i dag er der indikation på, at mange af 
universiteternes kandidater får en mere 
teoretisk specialisering, end de nødvendig-
vis har brug for (Kvalitetsudvalget 2014: 
43f). 

Uddraget viser, hvordan udvalgets 
anbefalinger domineres af en instru-
mentel forestilling om, at der skal være 
en målbar og efterspurgt praksisan-
vendelse for samtlige uddannelsesele-
menter, hvilket ligeledes kendetegnede 
de første kompetencereformer (op. 
cit.). Men retorikken er kraftigt forstær-
ket. Andre steder i teksten fordømmer 
udvalget eksempelvis direkte, at de 
færdiguddannede kandidater har ”for 
meget viden”, hvilket hævdes at stå i 
modsætning til opfyldelsen af et ”be-
hov for flere praksisnære kompetencer” 
(ibid.: 53). 

Som værn mod den såkaldte ”over-
uddannelse” foreslår udvalget, at de 
nuværende bacheloruddannelser for-
længes fra tre til fire år. Ifølge udvalget 
skal bacheloruddannelserne samtidig 
gøres mere jobrettede - dog uden at 
specificere, hvori denne jobretning skal 
bestå. Forslaget gør desuden op med 
det såkaldte retskrav på kandidatud-
dannelserne. Ifølge udvalget skal kun 
en tredjedel fremover kunne fortsætte 
i direkte forlængelse af deres bachelor, 
mens de resterende to tredjedele skal 
kvalificere sig via ”praksis” i form af 
arbejdsmarkedserfaring. Her kan ba-
chelorkandidaterne enten vælge at 
indskrive sig som fuldtidsstuderende 
efter at have været erhvervsaktive i en 
periode på mindst to år. Eller de kan 
vælge at indskrive sig som deltidsstu-
derende, hvor de arbejder samtidig 
med, at de færdiggør en kandidatud-
dannelse. Kvalitetsudvalget begrunder 
forslaget således: 
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Det er vurderingen at den enkelte på 
denne måde vil få et større udbytte af sin 
specialisering, da det vil ske med bag-
grund i et konkret erhverv og derved gøre 
det lettere at koble teori og praksis (…) 
strukturen vil være en god modvægt til de 
herskende tendenser til akademisering af 
uddannelserne og samtidig være et godt 
fundament for talentudvikling af fagenes 
dygtigste studerende (Kvalitetsudvalget 
2014: 70, 75).

Citatet illustrerer, hvordan forsla-
get legitimeres ud fra en radikaliseret 
antagonisme, hvor teori og praksis 
omtales som noget, der skal kobles via 
intervention, idet praksis hermed fort-
sat defineres som isoleret fra de teoreti-
ske og højt specialiserede fagelementer 
– eller ”herskende tendenser til akade-
misering”, som det hedder sig i citatet 
(op. cit.). I tråd med de første kom-
petencereformer forstås de praktiske 
elementer også her som noget, de stu-
deredede skal hente i arbejdslivet sna-
rere end på en uddannelse. I samme 
tråd anslås ”fagenes dygtigste stude-
rende”, dvs. den tredjedel, der optages 
direkte på kandidatdelen, derimod 
ikke at have brug for praksiserfaring. 
Tendentielt udgrænses den akademiske 
karrierevej hermed samtidig som et 
felt, der kan reproduceres og udvikles 
uafhængigt af praksis. 

I kvalitetsudvalgets optik fremstilles 
de teoretiske og højt specialiserede ele-
menter således som noget, der (hurtigt) 
kan overstås på skolebænken og med 
primært sigte på videre studier. Ved at 
bestemme praksis som noget, der ho-
vedsagligt læres i arbejdslivet, forbli-
ver praksis samtidig et tomt ideal for 
uddannelsesudviklingen og det kon-
krete arbejde på uddannelserne med 
fx den pædagogisk-didaktiske praksis 
og progression mellem de forskellige 
fagelementer. En tilsvarende logik ses 

tendentielt også i den aktuelle studie-
fremdriftsreform, som lægger op til, at 
praktisk erhvervserfaring primært skal 
indhentes efter endt uddannelse frem 
for at kvalificere og udvikle det faglige 
engagement undervejs. 

Den tilspidsede antagonisme mellem 
teori og praksis forekommer på den 
måde at låse uddannelsesudviklingen 
et måske uhensigtsmæssigt sted. For 
det første fordi den fratager uddannel-
sesmiljøerne ethvert incitament til at 
arbejde med et fx integreret lærings-
syn, hvor teori og praksis ses som in-
tegrerede og gensidigt befrugtende de 
studerendes læring og efterhånden 
professionaliserer anvendelsen i ufor-
udsete kontekster. For det andet fordi 
den står i modsætning til forestillingen 
om en grundlæggende uforudsigelig ar-
bejdsmarkedsudvikling, overfor hvilken 
kvalitetsudvalgets prognoser om ”over-
uddannelse” på det teoretiske og højt 
specialiserede område kommer til kort. 
Med henvisning til de senere års erfa-
ringer argumenterer Universiteternes 
innovations- og entreprenørskabspæ-
dagogiske netværk (UNIEN) eksempel-
vis for, at praksiselementer ikke bør 
optræde som isolerede vedhæftninger 
eller ad-ons til det faglige arbejde. Iføl-
ge netværket bør de derimod udvikles 
simultant med og som redskab til til-
egnelsen af en dyb faglighed, hvor det 
vægtes at de studerende lærer at kom-
me med selvstændige, vidensbaserede 
løsninger (UNIEN 2014: 2). 

KONKLUSION 

Kvalitetsudvalgets anbefalinger lig-
ner ved første øjekast et opgør med de 
senere års meget intense uddannel-
sespolitiske fokus på mere og højere 
uddannelse. Alligevel kan der på man-
ge måder tegnes en linje fra de første 
kompetencereformers konstruktion af 
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de teoretiske og praktiske uddannelses-
elementer, som tendentielt modsatret-
tede former. Problemet er begge steder, 
at de to dimensioner defineres som 
isolerede enkeltelementer, som det står 
uddannelserne frit for at op- og nedpri-
oritere med henblik på efterspørgslen. 
Den forstørrede antagonisme mellem 
teori og praksis synes således at under-
støtte et instrumentelt og måloriente-
ret læringssyn. Men sammenhængen 
mellem teori og praksis bliver næppe 
større, idet de teoretiske og højt specia-
liserede fagelementer i stigende grad 
fordømmes og udgrænses som en for-
hindring for en ønsket anvendelsesori-
entering.

Antagonismen mellem teori og 
praksis er på ingen måde ny. Som på-
peget af blandt andre Tone Saugstad 
har dikotomier af enhver tænkelig art 
været centrale for den vestlige kultur 
og måden, hvorpå vi strukturerer ver-
den mindst lige så længe, som skrift-
sproget har eksisteret (Saugstad 1995). 
Det intensiverede modsætningsforhold 
mellem teori og praksis, som jeg her i 
artiklen har forfulgt fra de store kom-
petencereformer i 2003 og 2007 frem 
til regeringens kvalitetsudvalg i 2014, 
er imidlertid hverken naturgivent eller 
universelt. Der er derfor heller intet na-
turgivent eller universelt, der tilsiger 
os, at uddannelsesudviklingen altid al-
lerede er bundet af en diskursiv anta-
gonisme, hvor teori og praksis 
udelukkende får identitet gennem ne-

gativ afgrænsning fra hinanden og 
derfor aldrig vil komme til at gå hånd i 
hånd. Men det kræver, at nogen vover 
et selvstændigt og positivt indholdsud-
fyldt ideal for, hvad der forstås ved 
praksis- og anvendelsesorientering.  <<

“Den forstørrede antagonisme mellem teori og 
praksis synes således at understøtte et instrumentelt 
og målorienteret læringssyn” “
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NOTER
1  Jf. Foucaults optik er målet med artiklen ikke en 

virkelighedstro samtidshistorie. Målet er snarere at 
udstille kontingensen i den aktuelle (uddannelses)
udvikling, hvilket jeg gør ved at fremanalysere 
teori-praksis-antagonismen som en historisk 
konstruktion. Frem for et bredt empirigrundlag, 
som måske i højere grad kunne sandsynliggøre 
udbredelsen af denne konstruktion, har jeg her 
prioriteret tekstnære nedslag i udvalgte 
dokumenter. Hensigten hermed er på konkret vis 
at eksemplificere, hvordan anvendelsesorientering 
på et sprogligt-diskursivt plan i stigende grad 
positiveres som afgræsning fra og/eller 
udelukkelse de teoretiske og højt specialiserede 
fagelementer.

2  Citatet stammer fra min ph.d.-afhandling, som 
handler om, hvordan kravet om 
kompetencebaserede studieordninger blev omsat 
på universiteterne, og bl.a. indeholder en serie 
interview med de involverede ledere, studieledere 
mm.

3  Udvalget for kvalitet og relevans i de 
videregående uddannelser blev nedsat af 
regeringen i oktober 2013. Jf. kommissoriet er 
dets opgave at komme med anbefalinger til 
sikring af, ”at de offentlige investeringer i de 
videregående uddannelser anvendes målrettet og 
effektivt til at sikre høj faglig kvalitet i 
uddannelserne og relevante uddannelser i forhold 
til efterfølgende beskæftigelse, så de videregående 
uddannelser bidrager aktivt til vækst, produktivitet 
og velstand i Danmark” (FIVU 2013: 1). 
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REFORMULERING AF 
MÅDER AT TÆNKE 
TEORETISK OVER 
PÆDAGOGISK TEORI  

Temaet rundes af med en sidste del som udgøres af overvejelser over 
hvordan man teoretisk kan reformulere, hvad pædagogiske teorier er, og 
hvordan de kan studeres videnskabeligt, altså hvordan man etablerer te-
oretiske forståelser af pædagogiske teorier, deres opkomst, former og 
transformationer. Christian Sandbjerg Hansen og Trine Øland beskriver i 
artiklen Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædago-
gisk teori de erkendelsesmæssige muligheder og begrænsninger, der er ved 
tre toneangivende teoretiske tilgange til studiet af pædagogisk teori, og 
udvikler et alternativt bud, nemlig en tilgang inspireret af videnssociolo-
gien. Hermed foreslås et teoretisk-analytisk orienteret empirisk studie af 
pædagogiske teorier og det sociale rum, hvori pædagogiske teorier op-
står og vinder terræn, så vi bedre kan forstå, hvordan og hvorfor nogle 
teorier vinder frem, og andre aldrig rigtig bryder igennem.
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P

Pædagogisk teori indgår som obligatoriske og selvfølgelige 
elementer i professionsuddannelser og universitetsuddannel-
ser indenfor det pædagogiske område, ofte relateret til ’hand-
lescenarier’ og ’problemstillinger’ i pædagogisk praksis. Men 
hvad der til stadighed lades ude af synsfeltet, er hvordan pæ-
dagogisk teori, dens indhold, opkomst, legitimitet og trans-
formationer kan studeres. Denne artikel identificerer erken-
delsesmæssige muligheder og begrænsninger ved tre tonean-
givende tilgange til studiet af pædagogisk teori. Derefter skit-
seres et bud på en ellers fraværende sociologisk tilgang til 
studiet af pædagogisk teori, og det vises, hvordan en sådan 
tilgang kan medvirke til at opnå indsigt i den sociale produk-
tion af pædagogisk teori, dvs. de mekanismer, betingelser og 
processer hvorigennem pædagogiske teorier vinder terræn, 
og bliver legitime og selvfølgelige gennem aktørers og institu-
tioners strategier. På den måde argumenterer vi for, at pæda-
gogisk teori med fordel kan studeres som social praksis.  

Christian Sandbjerg Hansen & Trine Øland 

ANALYTISKE POTENTIALER 
VED FORSKELLIGE 
TILGANGE TIL STUDIET  
AF PÆDAGOGISK TEORI

Pædagogiske teorier, forstået som pæ-
dagogiske ideer, programmer eller 
tænkning, er gennem tiden produceret 
og cirkulerer under forskellige navne 
som f.eks. ”frøbelsk pædagogik”, ”pro-
gressiv pædagogik” eller ”multisyste-
misk terapi”. Opdragere og uddannere 
begrænser således ikke alene deres 
praksis til ”ren” opdragelse, uddan-
nelse, omsorg eller behandling, men de 
taler og skriver ofte om denne praksis 
og den ledsagende pædagogiske tænk-

ning; de giver den et navn, kalder den 
en teori, en metode eller et program. 
Denne talen og skriven udgør i sig selv 
en praksis. Over tid er der dannet et 
rum af pædagogiske teorier og ideer og 
et korps af ”pædagogiske teoretikere”, 
som dog ikke nødvendigvis også er 
professionelle pædagogiske praktikere, 
hvad enten de er ansat på universitetet, 
i skolen, i børnehaven, i ministeriet el-
ler andre steder. Formålet med denne 
artikel er at stille skarpt på, hvordan 
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vi kan studere og opnå erkendelse om 
pædagogisk teori – først gennem en dis-
kussion af tre dominerende tilgange og 
dernæst gennem udvikling af et alter-
nativt bud som fokuserer på den socia-
le produktion af pædagogisk teori. 

TRE DOMINERENDE TILGANGE TIL 
STUDIET AF PÆDAGOGISK TEORI 

På baggrund af en bred læsning af 
danske, svenske, engelske og amerikan-
ske studier (for uddybning, se Hansen 
og Øland 2014), der mere eller mindre 
eksplicit har pædagogisk teori som sit 
studieobjekt, har vi analytisk iagttaget 
tre tilgange som de toneangivende. 
Tilgangene skal forstås som idealtyper 
og det betyder, at konkrete studier ofte 
befinder sig mellem tilgangene, som er 
former for rendyrkninger af tilgange, 
hvor elementer kan indordnes tilgan-
gen som en slags tankebillede (Weber 
2003: 106). Genstanden ”pædagogisk 
teori” vil ydermere variere med de kon-
krete studiers måde at håndtere (teore-
tisk og empirisk) denne genstand. Det 
betyder fx, at pædagogisk teori benæv-
nes forskelligt som bl.a. kategorier, syn 
eller ideer. 

Filosofihistoriske tilgange fokuserer 
på pædagogiske ideer og teorier gen-
nem spørgsmål om indhold, konsistens 
og logik i ”de store tænkeres” værker 
sådan som de findes i bøger. Et af de 
klareste eksempler på denne tilgang 
findes i Knud Grue-Sørensens Opdra-
gelsens historie (1959). Her skelner han 
indledningsvist mellem realitetshisto-
rie og idehistorie og argumenterer for 
at disse to historier står i relation til 
hinanden. Han skriver dog selv opdra-
gelsens historie frem som idehistorie 
med gennemgående fokus på krono-
logisk ordnede portrætter af de store 
pædagogiske tænkeres tanker, som de 
kommer til udtryk i deres kanoniserede 

værker. Udviklingen i den enkelte tæn-
kers tanker og i tænkningen som sådan 
præsenteres ofte som drevet frem af 
hovedpersonens personlige karakter. Et 
andet eksempel er Sven Erik Nordenbos 
arbejde med at beskrive pædagogik-
kens historiske institutionalisering som 
videnskab, hvori han direkte afviser 
socialhistoriske forklaringer med den 
begrundelse, at det erkendelsesmæssigt 
er umuligt at bestemme en korrelation 
mellem fortiden og kilderne til socialhi-
storien (Nordenbo 1984:143). Desuden 
fremfører han det synspunkt at social-
historiske og socialvidenskabelige til-
gange potentielt reducerer pædagogik 
til økonomisk tænkning og teknologi, 
der underbetoner pædagogik som re-
fleksion over pædagogisk handlen og 
tilknyttede værdiforestillinger (Norden-
bo 1981).1

Faghistoriske tilgange til studier af 
pædagogiske ideer og teorier – ofte so-
cial- og/eller kulturhistoriske – synes 
overvejende interesserede i at studere 
syn i mere bred forstand, dvs. børne-
syn, synet på skolen, på barndommen 
osv. i en bestemt historisk epoke, ofte i 
forbindelse med et historisk brud i det 
specifikke syn. Fokus lægges her på in-
divider og netværk af individer, eksem-
pelvis netværket af danske og engelske 
skolearkitekter efter anden verdenskrig 
(de Coninck-Smith 2010). Interessen 
falder på individernes motiver og in-
tentioner, sådan som de kan opfanges 
i personlige arkiver og institutionsar-
kiver, fagtidsskrifter o.a., og på den 
historiske kontekst som disse individer 
færdes i. Hvor den filosofihistoriske 
tilgang går tæt på ideernes/teoriernes 
filosofiske indhold, går den kultur- og 
socialhistoriske tilgang tæt på den hi-
storiske kontekst, i hvilke de cirkulerer 
som politisk-ideologiske standpunkter 
eller ”idéstrømninger”. På den måde 
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indvæves de pædagogiske ”syn”, indivi-
dualbiografier af både læg- og ekspert-
personer (men sjældent kanoniserede 
filosoffer) og historiske kontekster i et 
samlet narrativ; i en historiefortælling 
om fx barndom og opdragelse. 

Den tredje dominerende tilgang er, 
hvad vi til formålet tillader os at kalde, 
en bred foucaultiansk tilgang, ofte frem-
ført under bannere som governmentali-
ty-studier eller genealogier (fx Hultqvist 
1990). I denne tilgang fokuseres på 
hvordan forskellige vidensformer rela-
terer til magtformer og subjektiviteter 
i specifikke historiske sammenhænge, 
typisk sådan som dette kan iagttages i 
forskellige programmatiske tekster af 
statslig karakter. Her studeres pædago-
giske ideer ikke gennem spørgsmål om 
konsistens, sandt og falsk eller gennem 
konkrete aktørers motiver og dybere 
mening, men gennem deres placering i 
magt-viden-konstellationer. Disse studi-
er analyserer bredt set, hvordan pæda-
gogiske ideer bliver mulige og hvordan 
de producerer forskellige måder at være 
objekt og subjekt i pædagogiske sam-
menhænge. Med reference til Foucaults 
arkæologi og genealogi erklærer disse 
studier sig ofte som nutidshistorier med 
destabiliserende sigte, og man frasiger 
sig en søgen efter såvel årsager og mo-
tiver som oprindelser og lineariteter. I 
stedet studeres pædagogiske diskurser 
og teknologier som en flerhed af både 
parallelle og overlappende opkomster, 
der sammen former fornuftsregler og 
producerer subjekter. Ideer læses såle-
des som monumenter, dvs. som dele af 
sandhedsregimer og ikke som kilder til 
bestemte fænomeners virkelige fortid 
eller nutid. 

I de foucaultianske studier afvises 
historiefagets traditionelle påbud om 
realisme, kausalitet og kontekst til for-
del for en konstruktivistisk prioritering 

af det diskursive. Mens den historiske 
tilgang undersøger en ikke-diskursiv 
kontekst i hvilken pædagogiske ideer 
og teorier artikuleres, så håndterer den 
foucaultianske tilgang alt som diskurs 
(alt afhængig af radikaliteten af det 
givne studies konstruktivisme). Til for-
skel herfra argumenterer den filosofiske 
tilgang mere eller mindre pragmatisk 
for ideernes/teoriernes autonomi i re-
lation til ”det virkelige”. Det betyder 
ikke at virkelige begivenheder og for-
hold ikke optræder i de to sidstnævnte 
tilgange, men de har oftest en beskri-
vende funktion, dvs. de optræder mere 
som dramatiske figurer og fortællende 
elementer end som egentlige analytiske 
objekter. 

Mens den filosofiske og den fou-
caultianske tilgang har blik for hvad 
der kan forstås som interne dimensio-
ner i teori- og ideudviklingen, har den 
faghistoriske tilgang blik for at forme 
historiefortællinger på baggrund af 
sammenvævninger af kildestudier, 
kortlægning af historiske forløb og læs-
ninger af eksterne kontekster. Men alle 
disse tre dominerende tilgange har det 
til fælles, at de ser bort fra et systematisk 
studie af det sociale rum hvori pædago-
giske ideer og teorier opstår, vinder ter-
ræn og bliver legitime og selvfølgelige. 
Dette indebærer også, at der ses bort fra 
en præcis begrebsmæssig og empirisk 
håndtering af, hvordan noget sådant 
foregår gennem aktørers og institutio-
ners strategier, dvs. gennem praksis. 
Mens den foucaultske tilgang med en 
tom ontologi afviser både aktører, deres 
motiver og drivkræfter, samt den histo-
riske kontekst som en overgribende og 
altomfavnende tidsperiode i hvilken 
disse aktører lever og agerer, så indfører 
både den filosofiske og den faghisto-
riske tilgang en form for hermeneu-
tisk dialektik mellem individ, værk og 
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kontekst, der i vage termer taler om 
”periodens syn”, ”tidens tanke” og/el-
ler om ”inspirerede individer”. Valget 
synes således at stå mellem en egentlig 
afvisning af ”det sociale” som forkla-
ringskraft eller en svag teoretisk hånd-
tering af forholdet mellem individ og 
samfund. Som alternativ til dette valg 
kan man med fordel se mod vidensso-
ciologien (eksempelvis Camic, Gross & 
Lamont 2011), som vi nedenfor præ-
senterer et bud på. Vores bud udfoldes 
med markeringer af både fællestræk 
og forskelle i relation til de tre domine-
rende tilgange.

DEN SOCIALE PRODUKTION AF 
PÆDAGOGISK TEORI 

At studere pædagogiske teorier i rela-
tion til et socialt rum lader sig fuldt ud 
gøre gennem en ren strukturalistisk 
tilgang, der sigter mod at konstruere re-

lationerne mellem de teoretiske positio-
ner, der på et givent tidspunkt er aktive 
og effektive. Vi vil dog argumentere for, 
at en sådan tilgang lader sig inspirere 
af de historiske studier og udvider per-
spektivet til studiet af pædagogisk teori 
’in the making’. Dette kan gøres ved 
at spørge til, hvilke aktører og institu-
tioner der kæmper for at bevare eller 
forandre de pædagogiske teorier eller 
ideer, og hvilke strategier de anlægger 
i denne kamp. Det væsentlige bliver 
her at fokusere på de symbolske kampe 
og klassificere dem, ligesom de sociale 

aktørers og institutionernes egenskaber 
skal klassificeres. På den måde kan der 
spørges til de aktive kræfter, der indgår 
i den symbolske kamp om pædagogisk 
teori, og således overskrides et fokus 
på individer som personer eller person-
ligheder. Denne tilgang har fællestræk 
med elementer fra den foucaultianske 
(særligt videnskabsfilosofiske grund-
antagelser) og den historiske tilgang 
(særligt det empiriske arbejde med ar-
kivalier). I det danske pædagogikmiljø 
har den franske sociolog Pierre Bour-
dieu haft en betydelig indflydelse, men 
det kan synes som om det bourdieuske 
dogme om praksis’ egenlogik har skub-
bet studier af pædagogiske teorier til 
side.2 I det følgende skitseres et bud på, 
hvordan en sådan sociologisk tilgang 
til studiet af pædagogisk teori med in-
spiration fra Bourdieu kunne tage sig 
ud, og hvilke erkendelsesmæssige for-

dele en sådan tilgang har.
For det første er udgangspunktet et 

begreb om socialt felt eller socialt rum, 
dvs. en gennemgribende relationel tæn-
kemåde. Det betyder, at teorier og ideer 
henter deres bestemmelse relationelt, 
som også den foucaultianske tilgang 
tilsiger. Felt eller rum signalerer kamp 
og historie om noget, i dette tilfælde om 
pædagogiske teori. Det betyder, at der 
ikke tages udgangspunkt i enkelte indi-
viders eller institutioners pædagogiske 
teorier eller ideer, teoriernes indhold, 
interne logik eller dybere mening, men 

“Det kan synes som om det bourdieuske dogme 
om praksis’ egenlogik har skubbet studier af 
pædagogiske teorier til side” 2 “
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i deres relation til andre pædagogiske 
teorier. Men til forskel fra en foucaultsk 
tilgang, så konstrueres også et sæt af 
relationer mellem positioner på bag-
grund af oplysninger om de agenter og 
institutioner, der strides om den eller de 
givne teorier. Dette indebærer til forskel 
fra den historiske position, at interessen 
ikke angår hverken det enkelte men-
neske eller det hele menneske, men de 
socialt aktive og effektive egenskaber, 
som disse mennesker sociologisk set 
kan defineres ved. For overhovedet at 
kunne komme i gang med at skabe et 
overblik over, hvilke relationer der kan 
være tale om, bliver man nødt til at til-
egne sig en vis basisviden og, ligesom 
faghistorikeren, fordybe sig i et vist 
kildemateriale for netop at kunne læse 
det relationelt. Og dette arbejde angår 
både teorier/ideer og aktører/institutio-
ner. 

For det andet skal det bestemmes, 
hvordan strukturelle kræfter eller et 
samfundsbegreb relaterer sig til og er 
en del af pædagogisk teori og ide, så 
denne dimension kan indgå i studiet 
på en systematisk måde, og ikke blot 
antages at være ’rundt omkring’. Sam-
fundet eller strukturelle faktorer skal 
ikke alene forstås som objektive ’eks-
terne’ faktorer men også som del af de 
sociale processer, der danner teoriers 
’interne’ indhold og struktur i relation 
til andre, dvs. feltinterne relationer 
(bl.a. inspireret af Barth 1992). 

For det tredje, må forståelsen af hi-
storie og historiens drivkræfter speci-
ficeres på en anden måde end i nogle 
af de tre dominerende tilgange. For at 
forstå opkomst og transformation af 
pædagogisk teori og ide, skal det i prin-
cippet være muligt at sammenligne sæt 
af historiske relationer af pædagogisk 
teori og ide som kategorier og kapital-
former – relateret til et socialt rum af 

sociale positioner, dvs. at kunne sam-
menligne relationelle strukturer på 
tværs af tid, hvor hvert tidsnedslag er 
beskrevet som relationer af pædagogisk 
teori og ide relateret til et socialt rum. 
På den måde ville der kunne skrives en 
relationel strukturhistorie baseret på 
pædagogisk teori og ide som praksisser, 
dvs. teori og ide ’in the making’. Pæda-
gogisk teori og ide skal således placeres 
i en struktur af klassificerede aktører 
og institutioner for at give sociologisk 
mening. På den måde bliver det muligt 
at erkende, at pædagogisk teori og ide 
kun opstår, bevares eller forandres, for-
di der er aktører, der er virksomme og 
udøvende i feltet, og de er kun effektive 
i feltet fordi de lykkes med at gøre deres 
sociale energier eller kræfter gældende i 
’spillet’ om pædagogisk teori. Pædago-
gisk teori studeres således gennem de 
aktører og institutioner, der producerer 
teorierne og ideerne og gennem hvilke 
og blandt hvem de cirkulerer. 

På den måde kan den sociologiske 
tilgang, til forskel fra de tre domineren-
de tilgange, give os adgang til at forstå 
hvad det er for sociale og samfunds-
mæssige betingelser og mekanismer, 
der kan være præmissen for, at en pæ-
dagogisk teori eller ide, inkl. tilknyttede 
værdiforestillinger vinder frem, taber 
terræn eller aldrig rigtigt ser dagens lys. 
Vi kan via en sociologisk tilgang få ind-
sigt i hvilke praktiske grunde, der fx er 
til at ”frøbelsk pædagogik”, ”progressiv 
pædagogik” eller ”multisystemisk te-
rapi” på forskellige tidspunkter, vinder 
indpas. Den sociologiske tilgang redu-
cerer således ikke pædagogisk teori til 
økonomi eller teknologi, men tilbyder 
en måde, hvorpå vi kan bliver klogere 
på de sociale grunde til, hvordan og 
hvorfor nogle pædagogiske teorier bli-
ver legitime og selvfølgelige og andre 
ikke. Her er det vigtigt at understrege, 
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at ’sociale grunde’ i vores forståelse 
indebærer en overskridelse af intern-
ekstern dualismen, og sociale grunde 
angår således ikke kun ’eksterne’ for-
klaringer på pædagogiske teorier. Det 
sociale – samfundet eller strukturelle 
faktorer – vil i vores forståelse også 
være indvævet i teoriernes og ideernes 
indholdsmæssige dimensioner og struk-
tur, og det giver således ikke mening at 
forstå teorier og ideer som indhold, der 
er skarpt afgrænset fra sociale forhold. 

STUDIET AF PÆDAGOGISK TEORI 
SOM EN SOCIAL PRAKSIS ER OGSÅ 
EN SOCIAL PRAKSIS

Den skitserede tilgang til, hvordan pæ-
dagogisk teori kan studeres i sociolo-
gisk betydning, er en tilgang, der 
ydermere indebærer refleksion over sig 
selv. Den sociologiske tilgang betyder, 
at det videnskabelige felts kulturelle or-
densskabelse – i dette tilfælde produk-
tion af viden om pædagogiske teorier 
– kun kan forstås, hvis denne produk-
tion af viden opfattes som relateret til 
de aktører (forskere) og institutioner, 
der er i stand til at aktualisere og pro-
ducere denne viden om teorierne (jf. 
Bourdieu 1996:198). Dvs., at den for-
sker, der vil studere pædagogisk teori 
som en social praksis, skal regne med 
at det betyder noget, hvordan forskeren 
selv kan klassificeres sociologisk og på 
den baggrund kan siges at være place-
ret i et pædagogisk felt, hvilken institu-
tionel tilknytning og historie forskeren 
har, etc. Når forskeren for eksempel sø-
ger at etablere sig et overblik over hvil-
ke pædagogiske teorier, der gør sig 
gældende, skal forskeren regne med, at 
han til at begynde med vil være præget 
af sin sociale positionering og historie 
indenfor pædagogik. Forskeren har må-
ske tilbøjelighed til at genkende og 
endda se mest fornuft i nogle pædago-

giske teorier end andre, men for at stu-
dere pædagogisk teori på den her 
skitserede måde, skal forskeren efter-
hånden bringe sig i stand til at få så al-
sidigt og nuanceret overblik over de 
mulige punkter af pædagogisk teori i 
en relationel struktur. En god hjælp i 
denne sammenhæng er at studere de 
pædagogiske teorier i et materiale, som 
for eksempel flere samtidige og konkur-
rerende tidsskrifter eller fagblade, hvor 
det er sandsynligt at forskellige pæda-
gogiske teorier findes, men selv i den si-
tuation vil forskeren have tilbøjelighed 
til at yde nogle synspunkter mere op-
mærksomhed end andre. Vi siger her-
med ikke, at de dominerende tre 
tilgange ikke tilstræber alsidighed og 
nuance, og vi har intet ønske om at er-
statte eller udrydde dem, men vi ønsker 
i al fredsommelighed at påpege, at den 
sociologiske tilgang har en frugtbar (so-
ciologisk) ide om hvad mangel på alsi-
dighed og nuance kan skyldes. Dermed 
anvises også en måde, hvorpå der kan 
arbejdes med at etablere tilstrækkelig 
nuance, nemlig ved at medregne den 
effekt forskerens socialhistorie har, og 
den effekt som selve feltet af pædagogi-
ske teorier udvirker, og søge at kom-
pensere for disse gennem stadig 
sociologisk refleksion. Ingen af de tre 
dominerende tilgange til studiet af pæ-
dagogisk teori beskæftiger sig med sy-
stematisk refleksion over egen 
forskningspraksis. Alle tre tilgange har 
på hver deres måde fokus på, hvordan 
hhv. filosoffer, aktører, kontekster eller 
magt-vidensrelationer konstruerer pæ-
dagogisk teori eller ide – ikke på hvor-
dan forskeren som aktør konstruerer 
viden om, hvordan der konstrueres pæ-
dagogisk teori eller ide. <<
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NOTER
1  For en kritisk diskussion af Nordenbos argument, 

se Callewaert (1984).
2  En undtagelse er Ulf Brinkkjær og Morten 

Nørholms artikel (2002) om praktiske teorier som 
en del af praksis, hvor praksis tænkes på som en 
social praksis og som en del af den sociale orden 
og dennes produktive og reproduktive funktioner.
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Maj Sofie Rasmussen 

PRODUKTIONSSKOLEN  
I EN STIVNET  
UDDANNELSESKULTUR
– MULIGHEDER OG DILEMMAER I  
ARBEJDET MED UDSATTE UNGE

Ambitionen med denne artikel er at udfordre en hierarkisk uddannelses-
tænkning, der placerer produktionsskolen nederst på den uddannelsesmæs-
sige rangstige som en såkaldt ’taberskole’– både politisk og blandt de unge 
selv. Artiklen tager afsæt i et praksisforskningsprojekt omkring marginalise-
rede unge på Nørrebro i København. Projektets rammer udgøres af produk-
tionsskolelinjen Kulturcoach, der siden slutningen af 2009 har arbejdet for 
at skabe nye veje og muligheder for minoritetsunge, der har svært ved at 
finde en plads i det uddannelsesmæssige fællesskab. Produktionsskolerne 
spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng, og Kulturcoach har nu i godt fi-
re år arbejdet med den samfundsmæssige og ofte modsætningsfyldte opga-
ve, det er at skabe bedre vilkår for disse unge. 

>>>
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FFra 2009-2012 har Line Lerche Mørck 
ledet et større praksisforskningsprojekt 
omkring Kulturcoach som en del af 
Fastholdelseskaravanen og i denne sam-
menhæng samarbejdet med en række 
praktikanter og specialestuderende.

Praksisforskningen har haft fokus 
på hhv. Hip Hop-værkstedet (Bertel-
sen, 2011), kokkeværkstedet (Mørck, 
Elholm & Jensen, 2010, 2012; Mørck, 
2011; Elholm & Jensen, 2011) samt det 
idrætspædagogiske værksted (Rasmus-
sen, 2012). Målet med forskningen 
har været i samarbejde med forskellige 
deltagere i Kulturcoach’s praksis at få 
indblik i de forskellige værksteders mu-
ligheder og begrænsninger og gennem 
fælles praksisrefleksioner diskutere og 
udvikle Kulturcoach’s praksis med hen-

blik på at skabe de bedst mulige vilkår 
for udsatte minoritetsunge på deres vej 
ud af et uddannelses- og jobmæssigt 
limbo og væk fra potentielle kriminelle 
løbebaner. 

Den danske praksisforskningstradi-
tion som forskningen på Kulturcoach 
bidrager til, er karakteriseret ved i høj 
grad at involvere brugere i forsknings-
processen og placere forskere ude i 
praksis, så forskningen bliver et sam-

arbejde mellem forskere og praktikere. 
Hver især bidrager de med viden og 
erfaring fra deres respektive praksis-
ser, hvormed forskningen organiseres 
som et såkaldt joint venture (Mørck, 
1995, 2000). Praksisforskningen gør 
ligeledes op med en traditionel forstå-
else af viden som adskilt fra praksis, 
da viden forstås som noget, der netop 
udspringer af og er en del af praksis. 
Der er ingen bestemt metode knyttet 
til praksisforskningen, hvilket åbner 
op for multiple forskerpositioner, hvor 
man som forsker kan lade sig inspirere 
af, hvad der er på spil i praksis.

På de forskellige værksteder i Kultur-
coach har fremgangsmåden typisk væ-
ret deltagende observationer af praksis, 
uformelle samtaler og interviews med 
deltagere i praksis, og på hhv. kokke-
værkstedet og danselinjen har prak-
sisrefleksioner mellem praktikere og 
forskere ligeledes udgjort en væsentlig 
del af forskningen. 

ET OPGØR MED HIERARKISK LÆRINGS- 
OG UDDANNELSESTÆNKNING 

I ambitionen om at udfordre en på 
mange måder stivnet uddannelseskul-
tur arbejder projektet ud fra en social 
praksisteoretisk forståelse af læring 
som en kollektiv proces, der knytter sig 
til deltagelse og deltagerbaner (Hol-
land & Lave, 2009; Mørck, 2006) og 
til elevernes engagement i læringens 
indhold, altså det, de er sammen om. 
Denne læringsforståelse rummer lige-
ledes en ambition om at overskride en 
dualistisk ’enten-eller’-diskurs, hvori 
læring forstås som enten faglig eller 
social og udfordrer således den sam-
fundsmæssige tendens til hierarkisering 
af uddannelser og fag. En hierarkise-
ring, der placerer skolastisk læring som 
’finere’ og mere ’rigtig’ end den, der ek-
sempelvis foregår i og på tværs af pro-

“Praksisforskningen 
gør op med en tra-
ditionel forståelse af 
viden som adskilt fra 

praksis, da viden forstås som 
noget, der netop udspringer 
af og er en del af praksis”
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duktionsskolernes værksteder.
Som produktionsskolelinje under-

støtter Kulturcoach som udgangspunkt 
og på institutionelt plan en praktisk 
læringsform, der udfolder sig i konkrete 
handlesammenhænge, hvor delta-
gerne er sammen om ’noget’ (Mørck, 
2006, Nissen, 1996), hvilket adskiller 
sig fra mere skolastiske læringsfor-
mer, som bl.a. præger folkeskolen. 
Som vi skal se, er billedet dog noget 
mere broget og komplekst, når det 
drejer sig om de forskellige deltagere 
i produktionsskolens praksis, hvori 
ofte modstridende læringsforståelser 
bidrager til at skabe dilemmaer og 
udfordrer såvel deltagernes fællesska-
ber som produktionsskolens kamp for 
at blive samfundsmæssigt anerkendt. 
Følgende citat, der stammer fra Den 
Økologiske Produktionsskoles forstan-
der Sisse Carelses debatartikel (Politi-
ken, 30.08.2013), illustrerer, hvordan 
selv eleverne på produktionsskolen er 
påvirket af, at deres skole samfunds-
mæssigt betragtes som en såkaldt ’ta-
berskole’ (Carelse, 2013). 

’Hun fortæller, at hun jo ikke har haft 
med bøger at gøre – og derfor er hendes 
konklusion, at hun intet har lært’.

Pigen, der omtales i citatet, er elev 
på Den Økologiske Produktionsskole 
og har selvstændigt designet og syet en 
kjole, der skal præsenteres på produk-
tionsskolens modeshow, men da hun 
tydeligvis opfatter læring som knyttet 
til bøger og læsning, forbinder hun 
ikke denne proces med læring. Hendes 
forståelse af, hvad læring er, eksempli-
ficerer den akademiske inflation, der 
ifølge Professor Ken Robinson præger 
uddannelsessystemet og undermine-
rer praktisk-æstetiske fag (Robinson, 
2012), og den er samtidig et eksempel 
på, hvordan dominerende læringsdis-
kurser kan skabe blinde vinkler, der 

hæmmer udsynet til de typer læring, 
der også foregår – og som kan vise sig 
at være afgørende skridt i overskriden-
de retning. 

Følgende afsnit går tættere på de 
forskellige læringsrum i idrætspæda-
gogiske værksted, hvor modstridende 
læringsforståelser viser sig som pædago-
giske dilemmaer i den daglige praksis.

TEORIUNDERVISNING I 
FITNESSCENTERET?

Det idrætspædagogiske værksted, hvor 
flere af eleverne er rettet mod i fremti-
den at blive pædagoger eller pædago-
giske assistenter, rummer forskellige 
former for læringsrum, som giver de 
unge mulighed for at deltage på for-
skellige måder. Der veksles mellem 
klasserumsdebatter, hvor anatomi og 
fysiologi samt værdiorienterede temaer 
omkring identitet, humor og respekt er 
i fokus, og træning i det lokale fitness-
center, hvor de unge arbejder med de 
muskelgrupper, der har været på dags-
ordenen i debatterne. To dage om ugen 
står de unge desuden for at træne hhv. 
en drenge- og en pigegruppe fra ind-
skolingen på Blågård Skole på Indre 
Nørrebro i fodbold og andre idrætsak-
tiviteter. De unge planlægger selvstæn-
digt, hvordan træningen skal forløbe, 
hvilke aktiviteter, der skal være i fokus 
etc. Mellem hver træningsgang itale-
sættes både gode og dårlige oplevelser, 
og de unge diskuterer i fællesskab med 
værkstedslærerne, hvordan de kan bli-
ve bedre til at arbejde pædagogisk med 
børnene.

Til forskel fra både kokke- og Hip 
Hop-værkstedet rummer det idrætspæ-
dagogiske værksted imidlertid også et 
læringsrum, der pga. sin organisering 
som klasseundervisning og sit teore-
tiske indhold omkring anatomi og 
fysiologi, ikke umiddelbart understøt-
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ter produktionsskolens værkstedstænk-
ning men i højere grad minder om 
boglig ’katederundervisning’. Det er 
værkstedslærernes ønske, at teoriun-
dervisningen skal understøtte de un-
ges træning i fitnesscentret, så de har 
bedre forudsætninger for at træne og 
bliver mere bevidste om deres kroppe. 
Fra en idrætslæreroptik kan denne 
kobling mellem teori og praksis synes 
meningsfuld og selvfølgelig, men netop 
teoriundervisningen og selve klasseun-
dervisningen viser sig at være en stor 
udfordring for de fleste af deltagerne 
på det idrætspædagogiske værksted. I 
interviewet med værkstedslærerne Jes-
per og Omid omkring organiseringen 
af det idrætspædagogiske værksted og 
eventuelle begrænsninger heri, er teo-
rien det første, Jesper peger på:

’Jamen helt sikkert i forhold til teorien. 
Hvis de skal sidde i meget mere end en 
halv time og snakke om et emne, skal det 
virkelig være noget, der fanger dem! Så-
dan noget med at sidde i noget, der min-
der om et klasseværelse – det er ikke det 
nemmeste for de fleste af vores elever. Der 
bliver de sgu ukoncentrerede’.(Jesper)

Citatet illustrerer, hvordan en insti-
tutionaliseret forståelse af læring og 
undervisning ikke blot er paradoksal 
men også uhensigtsmæssig i produk-
tionsskolesammenhænge, hvor sko-
lastiske undervisningsformer netop er 
vendt på hovedet, fordi klasseunder-
visning og teori i større mængder oftest 
vækker negativ resonans hos mange af 
de unge, der deltager på produktions-
skolens værksteder. Som Farid fra det 
idrætspædagogiske værksted udtrykker: 
’Jeg har tidligere oplevet, at skole er for 
meget’ og ’Jeg kan ikke åbne en bog og 
koncentrere mig’ (Farid, 18 år). Samti-
dig understreger citatet også, at denne 
måde at tænke læring imidlertid er til 
stede og på pågældende tidspunkt ek-

sisterer som et vilkår i Kulturcoach’s 
praksis. Men er dette ensbetydende 
med, at teori og praksis ikke hører 
hjemme i produktionsskolepraksis? 
Måske snarere tværtimod.

I forbindelse med træningen i det 
lokale fitnesscenter, der er en del af 
hverdagen på det idrætspædagogiske 
værksted, italesætter en af de unge en 
irritation og bekymring over, hvordan 
træningen gør ham øm og medfører, at 
hans karatetræning i fritiden ikke bli-
ver optimal (Mohammed, 16 år). Mo-
hammeds italesættelse viser, hvordan 
teori omkring træning får betydning 
og er nødvendig i den konkrete hand-
lesammenhæng, hvor træningen ud-
føres. I denne sammenhæng ville det i 
højere grad være meningsfuldt for den 
unge at tale om, hvordan man træner 
hensigtsmæssigt og bruger de enkelte 
maskiner med hensyn til at undgå 
ømhed og skader, og det er således i og 
med træningens praksis at behovet og 
interessen for viden om anatomi og fy-
siologi opstår og ikke i klasseværelset, 
der er adskilt fra træningen. 

Ifølge Kierkegaard et al. (2011) har 
undervisningens organisering stor 
betydning for, hvordan unge i pro-
duktionsskolerne har mulighed for at 
deltage og fremstå, hvorfor teoriunder-
visningen i sin mere traditionelle form 
ligeledes kan rumme en risiko for, at 
nogle unge føler sig positioneret som 
dårligt fungerende i den pågældende 
læringssituation.

Måske er det således ikke et spørgs-
mål om, hvorvidt teoriundervisning hø-
rer hjemme på produktionsskoler eller 
ej, men snarere et spørgsmål om at in-
tegrere det teoretiske og boglige på nye 
og anderledes måder, så det bliver rele-
vant og meningsfuldt for eleverne og ik-
ke bidrager til at reproducere marginale 
positioner og negativ selvforståelse.
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AT BLIVE MERE PÆDAGOG 
OG MINDRE STOREBROR

Fodboldtræningen med børnene på 
Blågård Skole adskiller sig fra teoriun-
dervisningen (og boglig ’katederunder-
visning’ i fx folkeskolen) ved at være 
et læringsrum, hvor der er vendt op og 
ned på traditionelle lærer-elevpositio-
ner. Som nævnt står de unge selv for at 
planlægge og gennemføre træningen, 
og fodboldtræningen udgør således et 
mulighedsrum, hvori de unge kan af-
prøve og udvikle deres livs- og uddan-
nelsesorienteringer og blive afklaret 
om, hvorvidt de skal forfølge tanken 
om at blive pædagog eller ej. Analyser 
fra det idrætspædagogiske værksted pe-
ger på, hvordan det at være en betyd-
ningsfuld ’voksen’ over for børnene har 
betydning i overskridende retninger for 
både de unge, der er rettet mod pæda-
goguddannelsen og dem, der ønsker at 
gå andre veje. I langt højere grad end 
teoriundervisningen synes samværet 
med børnene at være meningsfuldt 
for hovedparten af de unge og særligt 
drengene – ikke blot i den konkrete 
handlesammenhæng, hvor fodbold-
træningen foregår, men ligeledes i for-
hold til hvad de forskellige unge ellers 
er rettet mod i deres liv generelt. Farid 
fortæller, hvordan han har bevæget sig 
mod at være mindre ’storebror’ og mere 
’pædagog’ – også over for børnene i 
den gård, hvor han bor:

’Altså, før det her [Kulturcoach] der be-
handlede jeg børn på en anderledes måde 
[…] Jeg har altid set alle de små rollinger 
i min går som mine små brødre. Så dem 
har jeg behandlet dårligt – men alligevel 
har de altid vist, at jeg elskede dem. Men 
nu ved jeg, at det er den forkerte måde at 
vise det på. Så hellere ta’ fat på dem og 
snakke med dem, når de har gjort noget 
dumt, end at tage fat på dem og slå dem’ 
(Farid, 18 år).

At få mulighed for at være en aktiv 
og konstruktiv aktør i lokalsamfundet 
(jf. Garde, Mørck & Carelse, 2007) – 
hvad enten det er som ’kulturcoachen-
de storebror’, fodboldtræner, kok eller 
danser – synes at være et afgørende 
og overskridende element i de unges 
bevægelse væk fra samfundsmæssigt 
marginale positioner.

AT FÅ ØJE PÅ DE SMÅ SKRIDT

Farid, Johan og Kareem fra det idræts-
pædagogiske værksted er alle tre rettet 
mod videre uddannelse og drømmer 
om at arbejde inden for det pædagogi-
ske felt. Da jeg taler med dem, virker 
de meget målrettede, men ifølge Omid 
og Jesper udgør det at skulle tage en 
uddannelse er stort dilemma for de fle-
ste unge på Kulturcoach:

’Uddannelse er lidt det, de alle sammen 
har lært at sige, ’jeg skal have en uddan-
nelse, jeg skal have en uddannelse’. Kon-
kret aner de faktisk ikke, når de kommer 
her og siger, de vil være pædagoger, at det 
er noget, du faktisk læser til i over tre år, 
og inden der skal du have taget noget HF 
eller noget andet […]. Så derfor kan ud-
dannelse være den der, der løfter dem helt 
sindssygt, så de bliver nogle helt andre 
personer, men det kan også være den, der 
trykker dem helt ned, så de siger ’det der, 
det klarer jeg aldrig’ […]’. (Jesper)

Citatet illustrerer, hvordan den sam-
fundsmæssige tendens til at placere 
uddannelse øverst i hierarkiet i den 
grad eksisterer blandt de unge – også 
selv om tanken om, hvad det kræver 
at tage en uddannelse tager vejret fra 
nogle af dem og ligger langt væk fra, 
hvordan de forstår sig selv, og hvad 
de oplever at kunne præstere. Det kan 
synes paradoksalt, at uddannelse på 
én gang er noget, flere unge på det 
idrætspædagogiske værksted italesæt-
ter som en nærmest selvfølgelig del af 
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deres fremtidsplaner, når det samtidig 
viser sig, at mange af dem ikke er klar 
over, hvad det indebærer at tage en 
videregående uddannelse. Drengenes 
italesættelser vidner imidlertid om, at 
deres rettethed mod uddannelse ikke 
blot er et skridt på vejen mod at reali-
sere personlige drømme – den rummer 
samtidig en forståelse af, at netop ud-
dannelse kan være nøglen til at over-
skride eller undgå samfundsmæssigt 
marginale positioner. For Johan bety-
der uddannelse, ’at man kan få mere ud 
af livet’, da man, som han oplever det, ’el-
lers lige så godt kunne blive kriminel’ (Jo-
han, 19). Spørgsmålet er, om de unge 
stadig ville være rettet mod en tradi-
tionel uddannelsesbane, hvis der eksi-
sterede alternative, samfundsmæssigt 
anerkendte veje til det liv, de forestiller 
sig og drømmer om?

Selv om traditionel uddannelse mu-
ligvis er et meget modsætningsfuldt 
valg for mange produktionsskoleelever, 
er det imidlertid vigtigt ikke at gene-
ralisere. Hvis vi ikke har blik for den 
enkelte elevs proces – de små skridt – 
risikerer vi at skabe en dikotomi, dvs. 
en modsætning, mellem de elever, der 
umiddelbart er i stand til at tage en 
traditionel uddannelse og dem, der 
ikke er. Praksisforskning på Kultur-
coach har vist, at flere elever befinder 
sig i en proces, hvor de med små skridt 
bevæger sig mod at blive mere og mere 
klar til at tage en uddannelse – også 
selv om de ikke altid viser engagement 
eller møder til samtlige timer. I et læ-
rerperspektiv, hvor elevernes aktive 
deltagelse er i højsædet, bliver sådanne 
unge ofte kategoriseret som dovne eller 
umotiverede – med fare for at overse 
de små bevægelser og forandringer, 
der også foregår. Processen, hvori de 
unge lidt efter lidt ændrer sig og bliver 
’anderledes fra sig selv’ (Deleuze i Da-

vies, 2009), er sjældent lineær og mod-
sigelsesfri, hvorfor det netop er vigtigt 
at have øje for og anerkende de unges 
bevægelser i og på tværs af forskellige 
handlesammenhænge og praksisser. 

PRODUKTIONSSKOLEN 
I ET KRYDSFELT

Målet med denne artikel har været 
at udfordre en institutionaliseret og 
hierarkisk uddannelsestænkning gen-
nem et blik på det krydsfelt de danske 
produktionsskoler befinder sig i – her 
eksemplificeret ved produktionssko-
lelinjen Kulturcoach på Nørrebro i 
København. De udvalgte analyser af 
forskellige læringsrum beskriver, hvor-
dan skolastiske forståelser af læring 
præger ikke bare den politiske dagsor-
den, men ligeledes er til stede blandt 
elever og lærere på produktionsskolen. 
Et paradoks, der skaber svære betin-
gelser for produktionsskolerne i den 
nuværende uddannelseskultur og som 
reducerer det, eleverne producerer til at 
være udtryk for ’ikke-læring’ – dvs. ikke 
et resultat af ’traditionel’ undervisning 
og læsning af faglitteratur. 

Analyserne viser imidlertid også, 
hvordan en social praksisteoretisk 
forståelse af læring kan give blik for, 
hvordan læring blandt de unge på 
Kulturcoach i den grad finder sted og 
således udfordre den traditionelle ud-
dannelsestænkning. Læring i dette per-
spektiv er knyttet til de unges deltagelse 
i Kulturcoach’s praksis og deres bevæ-
gelser mod at blive mere ’pædagog’ og 
mindre ’storebror’ (og mindre i risiko 
for at vælge en kriminel løbebane), 
mere en del af de forskellige lærings-
fællesskaber og i højere grad forstå sig 
selv og blive positioneret som en betyd-
ningsfuld voksen, der kan bidrage til 
lokalsamfundet. Læring handler såle-
des også om de unges ændrede sociale 
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selvforståelse (Holzkamp, 2013).  
Praksisforskningen på Kulturcoach’s 

forskellige værksteder peger samlet på, 
hvordan produktionsskolen rummer 
mangfoldige læringsrum og mulighe-
der for deltagelse, som mange af de 
unge ikke har mødt på tidligere skoler. 
Analyserne viser på tværs af værkste-
derne, hvordan det at være fælles om at 
skabe/producere ’noget’ – hvad enten 
det er mad, dans eller fodboldtræning 
– åbner op for nye deltagelsesmulighe-
der, der for flere unge udgør afgørende 
skridt på vejen mod overskridelse af 
samfunds- og uddannelsesmæssigt 
marginale positioner (Bertelsen, 2011; 
Mørck, Elholm & Jensen, 2010; Ras-
mussen, 2012). Unge, der er blevet 
smidt ud af tidligere skoler, har følt sig 
ekskluderet og fremmedgjort, og unge, 
der har brug for afklaring inden de – 
måske – bevæger sig videre i uddannel-
sessystemet. For mange af disse unge er 
produktionsskolerne helt afgørende og 
ofte den eneste holdbare mulighed (By-
riel, 2013). 

Det paradoksale er, at der i den domi-
nerende uddannelsestænkning tilsynela-
dende ikke er rum for samfundsmæssig 
anerkendelse af produktionsskolernes 
arbejde med de udsatte unge. Måske er 
det på tide at lette på de ’akademiske 
skyklapper’ og få øjnene op for pro-
duktionsskolernes arbejde med udsatte 
unge og den rolle de spiller – på sam-
fundsmæssigt plan og for de unge per-
sonligt? <<
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Katrin Hjorts bog ”Det affektive 
arbejde” stiller mange væsentlige 
spørgsmål, heriblandt grundspørgs-
målene: Hvad er det ikke-værdige 
liv? og Hvem får adgang til omsorg? 
Bogen tilbyder en ikke helt nem 
men bestemt relevant og forplig-
tende metarejse ind i aktuelle sam-
fundsudviklinger, der påvirker det 
affektive arbejde  - altså arbejdet 

med understøttelse af livsproces-
ser. Det er en bog, der fremstiller 
hvordan det affektive arbejde perfor-
mes forskelligt over tid og i relation 
til gennemgribende bevægelser i 
verden i det 21. århundrede. Jeg har 
læst bogen fra mit eget ståsted, 
som en der forsker i og bidrager til 
udvikling af uddannelsesmulighe-
der med ny digital teknologi. De 
senere år har det ført mig omkring 
arbejdet med velfærdsteknologi, og 
de betydninger og konsekvenser 
det samfundsmæssige fokus på 
velfærdsteknologi har for profes-
sionsnydannelser. Set fra dette 
ståsted og helt sikkert også mange 
andre, kan Katrin Hjorts bog være 
lidt af en øjenåbner. Der er en frem-
herskende tendens til at glemme at 
arbejdet med velfærdsteknologi er 
filtret ind i mange forskellige sam-
eksisterende og ofte modsatrettede 
politiske dagsordener og dertilhø-
rende (globale) samfundsudviklin-
ger. Det får væsentlige betydninger 
for, hvordan der arbejdes med 
udvikling og implementering af ny 
(ofte digital) teknologi i velfærds-
professionerne. De måder hvorpå 

der arbejdes med velfærdsteknologi 
får betydninger for hvem og hvad 
der inkluderes og ekskluderes sam-
fundsmæssigt. Det affektive arbejde 
er en bog der tilbyder et grundigt 
og velargumenteret indblik i nuti-
dens samfundsmæssige maskinrum, 
hvor der dagligt forhandles om 
værdsættelsen af liv og spørgsmålet 
om hvad og hvem der skal, kan og 
ønskes inkluderet. Det er en tanke-
vækkende bog, hvor forfatteren stil-
ler velvalgte spørgsmål, der trækker 
på mange års forskningsbaserede 
indsigter.   

Man kommer bredt omkring i 
bogens ni kapitler. Indledningen 
placerer det affektive arbejde som 
det centrale i en fremtidig udvik-
ling af den affektive økonomi, hvor 
Hjort spår at ”Arbejdet med men-
neskelige livsprocesser og processer 
mellem mennesker – kropslige og 
mentale – kan blive det globale for-
retningsgrundlag i en fremtid, hvor 
mulighederne inden for landbrugs-
produktion og industri er fuldt udnyt-
tede” (s.10-11). Forfatteren peger 
hermed på den såkaldt konkur-
rencestatsrelaterede udvikling, at vi 
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ikke længere diskuterer kommercia-
liseringen og privatiseringen af vel-
færd. Udviklingen går, ifølge Hjort, 
imod en økonomisering af det 
affektive arbejde. Med økonomise-
ringen følger nye former for ratio-
naliseringer, prioriteringer af ydelser 
og selektioner af borgere/klienter. 
Bogens kapitel 1-3 belyser nye krav 
til evaluering, evidens og etik, mens 
kapitel 4 og 5 berører nogle af 
konsekvenserne, stress og styring, 
af de nye arbejdsorganiseringer og 
den nye vidensefterspørgsel. De 
afsluttende kapitler 6-8 tilføjer et 
kig på væsentlige forskningsmæs-
sige spørgsmål, knyttet til ”de nye 
globale organiseringer af det affektive 
arbejde i en affektiv økonomi” (s.14). 
Hjort skriver, at hun i arbejdet med 
bogen, har ”tilstræbt en progression 
fra det lokale, over det nationale til 
det globale”. Det oplever jeg i høj 
grad, at hun er lykkedes med. 

Hjorts teoretiske greb til at ana-
lysere transformationer af velfærd 
hentes fra to steder. Når det gælder 
diskursteori og –analyse trækker 
hun på Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Nikolas Rose og Mitchell 
Dean samt Peter Kjær og Ove K. 
Pedersen. Hjort skriver selv, at disse 
teoretikere byder ind i forhold til 
det hun ”plejer at gøre”, og hun 
refererer dermed til sin tidligere 
forskning og publikationer. I tilkøb 
til disse teoretiske inspirationskilder 
trækker forfatteren som noget nyt 
på Michael Hardts teoretiske arbej-
de om affekter og affektiv økonomi. 
På denne baggrund giver Hjort et 
bemærkelsesværdigt bud på ”hvor-
dan man kan begrunde opstillingen 
af en række udviklingstendenser, 
potentielle forandringsmuligheder 
eller fremtidsscenarier for det affektive 
arbejde i det 21. århundredes stadig 
mere globaliserede økonomi” (s.18).   

Der er meget forskelligt at tage 
med sig fra bogen. Jeg hæftede mig 
især ved Hjorts formulering af Mo-
dus 4 forskning, som et spørgsmål 
om professionalisering af profes-
sionsforskningen (Kapitel 6). Hjort 
kalder her på professionsforskning, 
der skaber viden, der kan kvalificere 
grundlaget for professionelles valg i 
arbejdet, hvor kvaliteten af arbejdet 
defineres i relation til betydningen 
for de mennesker der får adgang 
til omsorg. Her kalder Hjort på en 
forskningsetisk bevidsthed om at 
professionsforskningen ikke bare bi-

drager til at beskrive, men samtidig 
skaber omsorgsarbejdet. Analyser 
repræsenterer ikke kun, men kon-
stituerer også problemstillinger! I 
min læsning bliver det netop denne 
grundpointe, der aktualiserer bogen 
som højrelevant læsning. I dag skal 
alle der arbejder med mennesker 
kunne evaluere og skabe evidens 
for deres arbejde. Det rejser fornyet 
krav til de velfærdsprofessionelles 
analytiske kompetencer.

Indledningsvist har jeg skrevet, 
at bogen tilbyder en forpligtende 
metarejse. Med det vil jeg pege på, 
at det ikke bare er relevant men 
væsentligt at såvel nuværende som 
fremtidens velfærdsprofessionelle 
beskæftiger sig med og har nuan-
ceret blik for transformationerne af 
velfærden og velfærdsarbejdet og 
de medfølgende konsekvenser. Ikke 
mindst fordi det er de professionelle 
(sundhedsprofessionelle såvel som 
professionelle, der arbejder indenfor 
socialområderne og de pædago-
giske områder) der i væsentlig 
udstrækning realiserer adgangen 
til omsorg i Danmark. Til trods for 
at bogen ikke er helt let at læse, så 
er den bestemt værd at give sig i 
kast med. Bogen repræsenterer et 
væsentligt bidrag til at forstå kom-
pleksiteterne i transformationerne 
af det affektive arbejde i det 21. 
århundrede. Med den i hånden 
forpligtes læseren til at engagere 
sig i fortløbende diskussioner og 
reaktualiseringer af spørgsmålet om 
adgangen til omsorg, og dermed 
klædes læseren også bedre på til at 
kunne bidrage til analyser såvel som 
aktualiseringer af omsorgsarbejdet.  

EN NØGTERN 
KONSTA-
TERING
John Benedicto Krejsler, 
Annegrethe Ahrenkiel & Camilla 
Schmidt (red.): Kampen om 
daginstitutionen Frydendal
225 sider, 249 kr.

Anmeldt af 
Dion Sommer, 
professor i udvik-
lingspsykologi, 
Psykologisk Insti-
tut, AU

”De seneste års kamp mellem en 
lege- og en læringsdiskurs har (…) 
ramt hjerteblod hos mange pæda-
goger, som frygter, at dagtilbuddet 
mister sit særpræg og tilpasses for 
meget på skolens præmisser. Modbil-
ledet er her en stigende målretning af 
de små børns tilværelse, med mindre 
plads til barneinitieret aktivitet” 
(s. 44). 

Endnu en provokation i kam-
pen om daginstitutionen? Nej, en 
nøgtern konstatering at tingenes 
tilstand, som i denne bog i høj grad 
bliver sobert dokumenteret, diskute-
ret og perspektiveret. Udgivelsen er 
både savnet, nødvendig og fagligt 
kvalificeret uden svage bidrag. Den 
handler om den stigende kobling 
mellem børnehave, skole og livs-
lang læring hvis dagsorden sættes 
af en top down diskurs om videns 
økonomi, globalisering og konkur-
rencesamfund, såvel nationalt som 
internationalt. John Benedicto & 
Annegrete Ahrenkiel skriver i intro-
duktionen til ”Kampen og dagin-
stitutionen”: ”Danmark mangler 
en bog, som samlet synliggør disse 
betydelige ændringer i rammerne 
for at føre national velfærdspolitik 
for de 0-6-årige, set i det komplice-
rede samspil mellem transnationale, 
nationale og kommunale aktører” 
(s. 11). Ambitionen er således at 
give et samlet overblik, hvilket lyk-
kes. Kompetent og klart beskrives, 
forklares og fortolkes disse (og man-
ge andre) komplekse forhold.
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For at ordne materialet over-
skueligt er bogen inddelt i tre ni-
veauer, som hver indeholder disse 
udvalgte temaer: Makro-niveau: 
Policy, børnepasningens sociologi og 
pædagog-professionens fremvækst. 
Meso-niveau: Forvaltning, styring 
og vidensoprustning af den pæda-
gogiske organisation. Mikro-niveau: 
Hverdagspraksis: dokumentation, 
samspil og barnets liv. Forfatterne 
er helt bevidste om, at en sådan 
rammetænkning er arbitrær, da 
f.eks. ’policy’, eller ’styring’ ikke kun 
er en makro-ramme om hverda-
gen, men relaterer sig til de andre 
niveauer. Den politiske styring er 
således effektiv og synlig helt ned 
på mikro-niveau, og opleves direkte 
i den enkelte institution. F.eks. siger 
mere end 80 % af daginstitutions-
ledere, at kommunen er styrende, 
hvad angår valget af pædagogiske 
redskaber.  

Da pladsen ikke tillader en gen-
nemgang af de enkelte kapitler, vil 
tilfældige spots taget fra makro-, 
meso- og mikro-niveau give et ind-
tryk af, hvad det kan handle om:

Makro-niveau: Den stigende 
styring af pædagogikken ’kører’ i sit 
helt eget kredsløb, som har lukket 
den store majoritet af danske pæ-
dagogiske daginstitutionsforskere 
ude. Sagt lidt firkantet: Fra OECD- 
og EU-policy til den til en hver tid 
siddende regering (det er ligegyldig 
om det en socialdemokratisk eller 
venstreledet regering); herfra til 
Kommunernes Landsforening og 
videre til de lokale kommuner og 
deres forvaltninger. En helt ny dags-
ordensættende styringskæde, som 
John B. Krejsler med klart overblik 
beskriver i kapitel 1: ”Når dagtilbud 
kobles til den internationale konkur-
renceevne”.   

Meso-niveau: Disse makrofor-
holds nye dagsordener påvirker 
både pædagoguddannelsen og 
det pædagogiske arbejde, som er 
under forandring. Nye statslige 
og kommunale ’programmer’ for 
faglighed og dokumentation; nye 
vidensformer og ideer om pædago-
gen som den, der leverer forældre 
en serviceydelse, presser sig på. 
Branding af pædagoguddannel-
sen som ’mere end den er’ bliver 
central: Den foregår ikke længere 
på et seminarium, men på universi-
tetslignende institutioner, University 
Colleges med sågar egne campus. 

Ovenikøbet med lovmæssig ret til 
og ambitioner om at bedrive egen 
forskning. Visse steder endog med 
en forskningschef, hvortil man kritisk 
kan spørge, hvad det egentlig er, 
man er chef for. Sådanne og andre 
vigtige forandringer og mobilise-
ringer gør Jacob Ditlev Bøje fint 
rede for i Kapitel 6: ”Pædagogud-
dannelse og pædagogisk arbejde”. 
Skulle forskningsambitionen blive 
indfriet vil de ’rigtige’ universiteter 
få konkurrence. Min vurdering er 
her, at dette vil skabe en fremtidens 
A- og B-hold inden for pædagogisk 
forskning i Danmark, hvilket der 
allerede er tendenser til.

Mikro-niveau: Men hvordan på-
virker kravene om vidensoprustning 
og reguleringen af den pædagogi-
ske praksis dagligdagen i daginsti-
tutionen? Med et udgangspunkt i 
analyser af hverdagscases diskuterer 
Camilla Smidt meget interessant 
dette i kapitel 8 ”Vidensudveksling 
og daginstitutionsarbejde sat på 
manual”. I afsnittet ’Manualer og 
videnstab’ undersøges, hvordan 
’konceptpædagogik’ (f.eks. ’Trin-for 
trin’ metoden som er en empati-
øvelse, der tager udgangspunkt 
i tænkte, men realistiske sociale 
situationer) håndteres af børnene. 
Konklusionen er klokkeklar: ”Den 
pædagogiske aktivitet med (ved 
hjælp af ’Trin-for trin metoden’) at 
udvikle børnenes sociale kompe-
tencer reduceres alene til at dreje 
sig om instrumental genkendelse 
af følelser som et led i skoleforbere-
delse” (s. 200).

Hvem kan bruge denne bog? 
Fagforeninger, pædagoger, sam-
fundsdebattører, studerende og 
andre, der har tilknytning til og især 
vil værne om børn og daginstitu-
tion kan her samle righoldig faglig 
solid ammunition til ”kampen om 
daginstitutionen”. Især hvis man vil 
mere end blot den holdningspræ-
gede religionskrig, som har plaget 
debatten. For den, som vil en kamp 
baseret på saglig argumentation, er 
bogen et must. 

”Kampen om daginstitutionen” 
har derfor et stort påvirknings 
potentiale. Den bør især blive 
pligtlæsning for politikere og deres 
forvaltninger, der mere end nogen-
sinde ivrigt blander sig i og tror, at 
de har forstand på ’kvaliteten’ af 
børns daginstitutionsliv. Her vil bo-
gen være særdeles gavnlig at læse, 

men vil næppe blive brugt, da disse 
aktører som nævnt hører hjemme 
i deres eget ’lukkede’ kredsløb. 
Et stort ønske og en opfordring 
fra denne anmelder er derfor, at 
bogens forfattere (og andre eks-
perter) langt mere sætter deres 
dagsorden i den offentlige debat i 
kampen om daginstitutionen. Her 
har f.eks. Niels Egelund skamløst og 
faglig helt ukvalificeret fået lov til 
at erobre diskursen uden den store 
modstand (dog bortset fra visse 
skærmydsler). 

FRYGTEN FOR 
PÆDOFILI
Else Marie Bech (red.): Professio-
nel kærlighed – er der plads til 
følelser i professionelle relationer?
Dafolo 
128 sider, 310 kr.

Anmeldt af 
Heidi Lykke 
Nissen, lektor 
ved Pædagog-
uddannelsen 
Frøbel, UCC

En pædagogstuderende står for 
retten i New York. Indeværende 
anmeldelse forholder sig hverken 
til sagen som sådan eller skylds-
spørgsmålet. Men bruger snarere 
det faktum at sagen er der, til at 
argumentere for hvorfor denne bog 
er en bydende nødvendighed. 

Men først et view over alt det 
antologien byder på undervejs: 
Bogen tilbyder et rigt og bredt 
sprog ind i det tematiske felt om-
kring ”Professionel kærlighed i 
dagtilbud – professionel kærlighed 
som forudsætning for barnets men-
tale udvikling”, ”Kærlig kontakt 
som liv(givende), og fravær som 
livstruende”, ”Skal pædagoger 
holde af børn?”, ”Følelseskultur og 
følelsesmæssigt arbejde i dagsinsti-
tutioner”, ”Når det bliver farligt at 
tage et barn på skødet”, ”Lad mig 
kildre dit subjektiveringspunkt! At 
lære navigation i tidsbegrænsede 
projekter med begær og cyber-tek-
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nologi”, ”Respekter din skam, den 
gør dig duelig – om at fremelske 
livsduelige personer” ”Mig og mine 
følelser – en kompliceret relation”. 
En palet skulle jeg mene, og det 
vender jeg tilbage til sluttelig.

Men tilbage til New York, hvor 
en studerende venter på sin retssag. 
Og i Danmark må retspraksissen ’at 
være uskyldig indtil andet er bevist’ 
fortsat gælde. Men hvad er det 
egentlig der er på dagsordenen? 
Hvilken kamp kæmpes der lige nu 
om barnesynet? Dette tema be-
handles i et af antologiens mange 
gode artikler og beretter, at i Ret-
ningslinieundersøgelsen 2012, hvor 
en fjerdedel af landets nul- til seks-
åriges daginstitutioner og SFO’er 
deltog, fremkommer indtrykket af 
”en defensiv og praksisændrende 
frygtkultur” (s.71). Mere end 58 
% har indført retningsangivende 
regler for hvordan ”børn beskyttes 
mod seksuelle overgreb” (ibid). En 
tendens der ses i de angelsaksiske 
lande (Piper og Stronach 2008; 
Furedi og Bristow 2010). Det er 
forskergruppen Paradox på Aarhus 
Universitet, der leverer materialet. 
Og forskningsfokus er altså hvad 
pædofilifrygten skaber af uskyldstab 
overfor barnet. Det skal helt kate-
gorisk understreges, at jeg på alle 
tænkelige måder mener at kræn-
kede skal sikres frem for krænker! 
Forebyggelsen er dog kompleks. 
Meget kompleks. Men det centrale 
med forskningsgruppens arbejde, 
er, at der leveres viden om, hvordan 
netop pædofilifrygten på funda-
mentale og uigenkaldelige måder 
omskaber og omstrukturerer måder 
at tænke relationen mellem om-
sorgsyder og omsorgsmodtager på. 
Altså kiler frygten for pædofili sig 
dybt ind i det konkrete forhold mel-
lem børn og voksne, så at sige i det 
institutionelle kit og altså dybt ind i 
pædagogikkens væsen. 

Derfor er sagen i New York uhyre 
vigtigt at betragte som et fæno-
men som måske er kommet for at 
blive. Når mine studerende drager 
ud i verdenen (som pædagogstu-
derende fortsat kan i en af deres 
praktikker) med en særlig måske 
dansk forbundethed mellem barnet 
og den voksne, så skal dette forhold 
altid forstås og sættes ind i stadig 
mere og mere kompleks global-
lokal sammenhæng. I England skal 
pædagoger nu have underskrifter 

fra forældre for at få lov til at trøste 
børn eller f.eks. give plaster på. 
Steder er der sågar eksempler på at 
pædagoger introducerer børnene 
i at kunne levere omsorgen (f.eks. 
at sætte plasteret på) for hinanden 
og dvs. helt uden voksenkontakt 
– således, at den voksne IKKE kan 
udsættes for tvivl og mistanke. Men 
sagen er en etisk sværdvægter!  
Regler og selvregulering installerer 
sig Foucaultsk i de danske institutio-
ner. Mandlige studerende melder 
om for længst indførte regler om 
ingen alene tid med børn; aldrig 
befinde sig i lukkede rum endsige 
det diffuse begreb om ikke at kom-
munikere ’misforståeligt’ (s. 76). 
Med andre ord er det kompetente 
barn udskiftet med et mistænksomt 
blik der kigger både udefra og ind 
og indefra og ud. For den mandlige 
pædagog er både sat i en mistæn-
kelig position af omgivelserne og 
bliver i denne mistænksomhed, 
også medskaber af restriktioner for 
sig selv for at være sikker på at være 
’uden for’ mistanke. Alt imens er 
det centralt at forskningsprogram-
mer og bøger som indeværende 
italesætter konsekvenserne af denne 
frygt. For hvad sker der med bar-
net, der udsættes for voksne der i 
krydspres mistænker og mistænkes, 
eller spurgt anderledes, hvad sker 
der barnet der ikke udsættes for 
voksne?

Bogen er som sådan er et vigtigt 
budskab på et gunstigt tidspunkt.  
Dog må jeg henlede læsers op-
mærksomhed på følgende: hvorfor 
må jeg ikke læse mig grundigt ind i 
Keld Holms kritik af anerkendelses-
begrebet eller høre endnu mere om 
serotonin som forudsætningen for 
børns udvikling? Eller de ti andre 
vigtige artikler som unikt bidrager 
og beriger. Mit øje mildes dog i 
bogens æstetiske komposition, leve-
ret godt fra forlaget og endog med 
Steen Hildebrandt som præludium. 
Helt overbevist er jeg ikke om selve 
titlen. Den burde have været uær-
bødig. Og herigennem understøttet 
det vigtige faglige budskab. Men 
ved at spørge til ”Er der plads til 
følelser i professionelle relationer?”, 
indplacerer bogen sig selv, i min 
sprogoptik, i en selvtildelt andet-
hed. En andethed der forstyrrer det 
klingende budskab der toner tyde-
ligt igennem hele bogen. For det er 
faktisk det omvendte! <<
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retning af øget social, kulturel og kønsmæssig lighed 
og retfærdighed.

I Dansk pædagogisk Tidsskrift er der brug for 
skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og 
uddannelsespolitiske dagsordener. Der er brug for 
kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af 
pædagogiske forhold og deres konsekvenser, og der 
er brug for formidling af nye og fremadrettede 
refleksioner og eksperimenter, der kan inspirere og 
forandre.

Tidsskriftets sigte er gennem temaer, enkeltartikler 
og kommentarer samt anmeldelser at dække hele det 
pædagogiske spektrum. Opgaven er at bringe indlæg 
fra forskellige dele af det pædagogiske felt; fra folk i 
praksis, fra forskere, fra professionsuddannelserne m.
fl. Dansk pædagogisk Tidsskrift skal være relevant for 
en bred læserskare og motivere til artikler fra en vifte 
af forskellige forfattere.

KRITISK PERSPEKTIV
Når DpT efterlyser kritiske, veldokumenterede og 
skarpsindige analyser, betyder det, at en artikel for at 
have en kritisk vinkling må opfylde et eller flere af 
følgende kriterier:

–  den problematiserer og udfordrer dominerende 
tanker, forståelser, ideologier og politik på det 
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–  den giver stemme til eller belyser forholdene for 
marginaliserede, stigmatiserede og ekskluderede 
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beskæftiger sig med marginaliserede emner og 
problemstillinger i forhold til det pædagogiske felt

– den synliggør sine produktionsbetingelser og 
dermed dels  sin måde at relatere sig til 
dominansforholdene i det pædagogiske felt på, 
dels hvilken indflydelse disse dominansforhold har 
på, hvad der mere eller mindre let kan siges om 
det pædagogiske felt.
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I den pædagogiske og politiske debat om pædagogik og uddannelse er det nærmest et dogme,  
at der skal være en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad der menes med begreberne  
teori og praksis, hvordan sammenhængen skal være, og hvorfor der skal være en tæt sammenhæng 
mellem teori og praksis udfoldes sjældent. Temanummerets ide er at tage de konventionelle eller 
selvfølgelige formulerede sammenhænge ud af omløb og iagttage dem udefra.

BIRGITTE ELLE, TONE SAUGSTAD, MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT & TRINE ØLAND:  
Redaktionel indledning  

ANNEGRETHE AHRENKIEL & CAMILLA SCHMIDT:  
Rutiner kræver mere end rutine 

KARIN HØJBJERG & JOHANNE NIELSEN:  
Den personlige dimension – om lærerstuderendes opfattelse af brug af abstrakt, teoretisk viden 

SVEN ERIK NORDENBO:  
Pædagogisk teori – et pseudohistorisk approach  

JOHN BENEDICTO KREJSLER:  
Teorien som mulighed for at tænke anderledes   
– krigsmaskiner, kompetencenomader og andre (be)greb på pædagogik  

TONE SAUGSTAD:  
Goddag mand, økseskaft 

MARTIN BLOK JOHANSEN:  
Behov, brud og Bachelard - om teori, metode og praksis 

KRISTIAN LARSEN & MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT:  
Teori og praksis – invers: Fra teori implementeres i praksis, til hvad praksis kræver  af teori 

LAURA LOUISE SARAUW:  
Når kvalitet bliver til ikke-teori. Om kompetence- og anvendelsesorientering som ukonkret  
negation af teoretiske og specialiserede videregående uddannelseselementer  

CHRISTIAN SANDBJERG HANSEN & TRINE ØLAND:  
Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædagogisk teori

ØVRIGE ARTIKLER 

MAJ SOFIE RASMUSSEN:  
PRODUKTIONSSKOLEN I EN STIVNET UDDANNELSESKULTUR  
- MULIGHEDER OG DILEMMAER I ARBEJDET MED UDSATTE UNGE

Ambitionen med denne artikel er at udfordre en hierarkisk uddannelsestænkning, der placerer  
produktionsskolen nederst på den uddannelsesmæssige rangstige som en såkaldt ’taberskole’ 
– både politisk og blandt de unge selv. Artiklen tager afsæt i et praksisforskningsprojekt omkring  
marginaliserede unge på Nørrebro i København. Projektets rammer udgøres af produktions- 
skolelinjen Kulturcoach.
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