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Kant, Durkheim eller Dewey betragtede temaet om den demokratiske opdragelse som en iboende bestand-
del af deres egne politisk-filosofiske foretagender. I dag spiller pædagogikken kun en marginal rolle inden 
for en normativt orienteret demokratiteori. Den nævnes ganske vist lejlighedsvis og omtales også af og til i 
indføringer som et opgavefelt, men som arbejdsfelt overdrages dets udfoldelse, bestemmelse og anvendel-
se til den videnskabelige pædagogik.

LISBETH LUNDE FREDERIKSEN OG METTE H. BECK:  
LÆRER ANNO 2017 – svar eller ekko?

Artiklen sætter fokus på underskud af demokratisk dannelse og kritisk tænkning i den nye læreruddannelse. 
Der argumenteres for, at uddannelsen i mindre grad har en ekspliciteret intention om at uddanne demokra-
tisk dannede professionelle forstået som  visionære aktører med potentiale til at udvikle eller forandre pro-
fessionen. Endvidere argumenteres for, at en manglende kritisk indstilling kan have betydning for lærerens 
skøn og dømmekraft. 

SIGGI KALDAN:  
BRUDSTYKKER AF EN PÆDAGOGIK. Pædagogiske associationer ved genlæsning af H. C. Andersen

H. C. Andersen er ofte god at få forstand af. Læs bare hans lille eventyr Fem fra en Ærtebælg fra 1853, der 
indledes således: Der var fem Ærter i en Ærtebælg, de vare grønne, og Bælgen var grøn, og saa troede de, 
at hele Verden var grøn, og det var aldeles rigtigt! Den sidste sætning er dobbelt, både sand og dybt iro-
nisk. Men for store dele af den pædagogiske verden i dag er ironien spildt.
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KRITISK ANALYSE,  
FORMIDLING OG DISKUSSION
Dansk pædagogisk Tidsskrift har en lang historie som 
organ for tænksomme, kritiske og progressive kræfter, 
der søger at forstå og påvirke det pædagogiske felt og 
dets institutioner. Tidsskriftet er stedet, hvor 
herskende uddannelsesdagsordner udfordres med 
kritiske analyser, hvor uddannelsernes skjulte 
konsekvenser dokumenteres, hvor ideologiske kampe 
udkæmpes og hvor skarpe og provokerende analyser 
åbner for nye perspektiver på pædagogiske 
problemstillinger og institutioner og hvor nytænkende 
og kreative perspektiver og idéer formidles til 
inspiration for det pædagogiske felt.

Tidsskriftets overordnede formål er at bidrage til 
udviklingen af det pædagogiske felt og samfundet i 
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 
pædagogiske område

–  den giver stemme til eller belyser forholdene for 
marginaliserede, stigmatiserede og ekskluderede 
individer og grupper indenfor det pædagogiske felt

–  den beskriver og fremlægger erfaringer, der åbner 
for nye perspektiver på og forståelser af den 
pædagogiske virkelighed

–  den viser gennem et teoretisk perspektiv på 
pædagogiske problemstillinger andre vinkler og 
aspekter af verden, end dem der kommer fra den 
praktiske og politiske virkelighed

–  den rejser usædvanlige spørgsmål eller 
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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DRENGE OG UDDANNELSE 

’Boys Will be Boys’ er et hyppigt benyt-
tet engelsk udtryk, når emnet er dren-
gekultur, og det spiller med i kulissen 
i temaet i dette nummer af Dansk 
Pædagogisk Tidsskrift, som handler 
om drenge og unge mænd i forskellige 
uddannelser og institutionelle pæda-
gogikker. Fra særlige Camps målrettet 
drenge ’på kanten’ i forhold til skolen 
til unge mænd under erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse. Gennem mange 
år har der været en fremtrædende dis-
kurs om skole- og uddannelsesproble-
mer med drenge og en modsvarende 
diskurs omkring drenges problemer 
med skole og uddannelse. En række 
diagnoser og problemidentifikationer 
har ført til, at der er udviklet politikker, 
redskaber, indsatser og organiseringer 
af de pædagogiske rum, som under et 
kan kaldes for ’drengepædagogikker’. 
Men hvad er det egentlig for problemer 
med maskulinitet, som disse pædago-
gikker skal løse, og hvilke relationer 
skaber det mellem drenge og piger, 
børn og voksne, elever og lærere i disse 
pædagogiske institutioner og hvad har 
det af konsekvenser for (de enkelte) 
drenge? 

Temanummeret ønsker at give bud 
på forskellige dimensioner af drenge 
og unge mænds liv og møde med in-

stitutionelle pædagogikker og derigen-
nem at bidrage til øget forståelse af de 
mange forskelligartede pædagogiske 
praksisser som drenge deltager i. Te-
maet består af en kommentar og tre 
længere artikler, der kommer omkring 
forskellige sider af drengeproblematik-
ker i skole og uddannelse fra særlige 
indsatser målrettet drenge i skolevan-
skeligheder over drenge i marginalise-
rede positioner med særlige former for 
’drengehumor’ til unge under hånd-
værkeruddannelse og deres stolthed 
over at have ’sorte fingre’.

Første temabidrag er en længere 
kommentar fra Jan Kampmann – 
’Hvad kan vi lære af DrengeAkade-
miet?’ Her er fokus på et af tidens 
hotte pædagogiske emner; intensive 
korterevarende læringsforløb, der på 
samme tid skal styrke selvværd mv. og 
højne deltagernes skolefaglige niveau 
via indsatser uden for skolens matrikel. 
Ideen er typisk at bidrage til optime-
ring af det ene af folkeskolereformens 
tre overordnede mål – at ”mindske 
betydningen af social baggrund for 
de faglige resultater”. Københavner- 
Akademiet og DrengeAkademiet er 
eksempler på sådanne projekter med 
stor mediebevågenhed og eksklusivt for 
drenge, og sidstnævnte er case i Kamp-
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manns kommentar. Med en tidligere 
jægersoldat som idémand bag Dren-
geAkademiet kunne det lede tankerne 
hen mod udpræget korpsånd og stram 
gruppedisciplin her tæt på hundrede-
året for Baden-Powells grundlæggelse 
af spejderbevægelsen i 1907, men kom-
mentaren tager en anden vinkel. Her 
drages paralleller mellem DrengeAka-
demiets grundlæggende pædagogiske 
forståelse og forrige århundredes re-
formpædagogiske traditioner og pro-
gressive skoler som Neill’s Summerhill 
School, som oprettedes i 1921.

Næste artikel af Mona Kjær Ditlev-
sen og Søren Bøjgård Schleicher med 
titlen ’Skolen er noget, jeg sagtens kan 
overleve’ har et vist tematisk slægts-
skab med nogle af overvejelserne i 
foregående kommentar; nemlig nogle 
’på kanten’ drenges interesse for at 
deltage pædagogiske forløb med mere 
’bløde værdier’. Artiklen bygger på et 
projekt omkring 8. klasse drenges del-
tagelsesmuligheder med inklusion som 
undertema. Drenge, der kommer fra 
et særligt udsat boligområde i en pro-
vinsby, og et af forskningsmålene var 
at komme ned under voksenverdenens 
’radarhøjde’. En stor del af artiklen 
handler herom via tilrettelæggelse af 
en ’Weekend Skrivecamp’ (endnu en 
Camp!) med deltagelse af tyve drenge. 
En camp, som at dømme ud fra artik-
len skabte stort engagement og fortæl-
lelyst om blandt andet dagligdagens 
små trakasserier og forskellige positio-
ner i skolefællesskabet blandt de del-
tagende drenge, og som også bød på 
mere fortrolige natlige snakker med 
nogle af de unge om livet, som de ople-
vede, det formede sig for dem. 

I artiklen citeres en af drengene for 
at ”Pigerne er en del af vi drenges liv, 
og uden dem ville skolen ikke være det 
samme. Det ville være mere kedeligt 

end normalt.” Et sådant statement vil 
være svært at finde i den næste artikel, 
’Om drenges humor, intimitet og mod-
stand i ungdomsuddannelse’ forfattet 
af Kevin Holger Mogensen, selvom et 
centralt tema også her er at ’overleve 
skolen’; nu i form af en erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse. Med afsæt i teo-
retiske sonderinger omkring maskulini-
tets- og kønsforskning trækker artiklens 
empiriske del især på tre interviews 
med unge handelsskoleelever, som op-
lever uddannelsen som påtvunget, og i 
artiklen beskrives og analyseres, hvilke 
former for modstand eller antiskolekul-
turer, der konkret udtrykkes gennem 
disse unges humor, sjov og ballade.

Christian Helms Jørgensen slutter te-
masektionen af med en længere artikel 
med titlen ’Jeg er født med det i blodet 
- drenges traditionelle uddannelsesvalg 
i en senmoderne tid’ af. Artiklen byg-
ger på samme forskningsprojekt - Drib-
le – som Mogensens, men de to artikler 
har forskellige empiriske nedslag og 
analytiske tilgangsvinkler og vidt for-
skellige konklusioner. Sammenlignet 
med de foregående artikler er Helms’ 
et mere klassisk anlagt sociologisk 
studie med fokus på en Teknisk Skoles 
automekanikerlærlinges syn på deres 
uddannelse, som kan sammenfattes i 
selvfølgelighed i uddannelsesvalget (til 
forskel fra mange elever på Handels-
skolen og Levnedsmiddelskolen) og 
stolthed over at være i gang hermed. 
Disse unges uddannelsesvalg har ofte 
baggrund i familietraditioner, og der 
er ikke meget social mobilitet at spore i 
en senmoderne tid, for i artiklen beskri-
ves, hvorledes en sådan traditionalis-
me kan ses som et resultat af en særlig 
kombination af køn, klasse og institu-
tionel arkitektur. De mange intervie-
wede mekanikerlærlinge er alle unge 
mænd, og undervejs italesættes ma-
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skulinitet, håndværkerkultur og jargon 
og glæden ved at lave noget med hæn-
derne og få ’sorte fingre’. En i statistisk 
henseende eksklusiv maskulin kultur 
med meget få unge kvinder i erhvervet, 
men undervejs i interviewene erklærer 
alle de mandlige lærlinge, at piger kan 
være meget dygtige mekanikere, men 
de fremhæver nødvendigheden af, at 
de skal være lidt ’drenge-pige-agtige’. 

Samlet er der stor spændvidde i te-
masektionens beskrivelser og analyser 

af drenge og uddannelse, men ’boys 
will be boys’ er en slags fælles forvent-
ning, hvor overraskelsen kommer til 
udtryk i artiklerne, når drengene ikke 
helt følger forventningsmønstrene. De 
indledende bemærkninger kan således 
passende slutte af med den sidste strofe 
i ’The Ordinary Boys’’ (som ikke må 
forveksles med ’Backstreet Boys’) ver-
sion af deres sang med titlen ’Boys Will 
be Boys’ fra 2005:

Jan Kampmann, Kevin Holger Mogen-
sen (gæsteredaktører), Tekla Canger og 
Søren Langager

“Well it’s under my skin so I can never win,
 Oh thanks a lot
 We cheat and we lie and we fight
 We don’t cry while we try
‘boys will be boys’”
(The Ordinary Boys: ‘Boys Will Be Boys’. MetroLyrics 2005)
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#1 

Jan Kampmann 

HVAD KAN VI LÆRE AF 
”DRENGEAKADEMIET”?
Med Dansk Pædagogisk Tidsskrifts temanummer om drenge, unge mænd 

og uddannelse er det oplagt i denne kommentar at se nærmere på, hvor-

dan LøkkeFondens initiativ omkring drenge og uddannelse – DrengeAka-

demiet – kan bidrage til denne diskussion. Siden initiativet blev en realitet i 

2012 har der været ganske meget offentlig fokus på netop dette, nok ikke 

mindst fordi det er LøkkeFonden, stiftet af statsminister Lars Løkke Ras-

mussen, der står bag. 

“Well it’s under my skin so I can never win,
 Oh thanks a lot
 We cheat and we lie and we fight
 We don’t cry while we try
‘boys will be boys’”
(The Ordinary Boys: ‘Boys Will Be Boys’. MetroLyrics 2005)
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LLøkkeFonden konstaterer på sin hjem-
meside, at ”Danmark har et drenge-
problem. Dobbelt så mange drenge 
som piger har ikke tilstrækkelige læ-
sefærdigheder, markant flere drenge 
modtager specialundervisning, piger 
uddanner sig mere end drengene ef-
ter folkeskolen, og flere unge mænd er 
arbejdsløse. Samtidig trives drengene 
dårligere i skolen og mangler motiva-
tion og tro på sig selv”. Derfor ønsker 
man at iværksætte forskellige initiati-
ver som kan bidrage til at sætte fokus 
på og komme med løsningsforslag til 
dette problem. Yderligere fremgår det 
af hjemmesiden at ”LøkkeFonden (vil) 
gøre sit til, at der genereres ny viden og 
skabes synlighed omkring drengepro-
blemet, så bevidstheden om behovet 
for handling styrkes”.

Som det også fremgår af flere af de 
øvrige artikler i dette nummer af DPT 
er det en bekymring som deles af man-
ge, og derfor er det ikke uvæsentligt, 
på hvilke måder konstateringen af, at 
statistikker viser at drenge har et andet 
uddannelsesmønster end piger, forstås 
og danner afsæt for uddannelsesmæs-
sige handlinger.

LØKKEFONDENS FORSTÅELSE AF 
DRENGEPROBLEMET ELLER 
MANGLEN PÅ SAMME

I forhold til at få et overblik over hvad 
LøkkeFonden bidrager med i relation 
til at generere ny viden om det så-
kaldte drengeproblem, er det dog hur-
tigt klaret, idet der på intet tidspunkt 
i nogle af LøkkeFondens rapporter 
(Andersen, 2014, Gibson, 2012, Løk-
keFonden, 2012, 2013a, 2013b, 2014, 
a, 2014b, 2014c, 2014d) spørges til el-
ler gives tilbud om mulige forklaringer 
på det omtalte problem. Man må ellers 
generelt forvente, at når man mener at 
LøkkeFondens initiativ bidrager med 

forsknings-, videns- og evidensbaserede 
bud på hvordan en pædagogisk ind-
sats kan hjælpe de pågældende drenge, 
så vil det være oplagt i første omgang 
at forsøge at forstå, hvad der kan være 
grundlaget for drengenes angivelige 
problemer. Bunder det i en særlig bio-
logi, kulturelle normer, skolens praksis-
former, drengenes familiære situation, 
samfundets kønnede forventninger, 
særlige betingelser i et kønsmærket ud-
dannelsessystem på et fortsat delvist 
kønsopdelt arbejdsmarked, eller kan 
der være andre mulige betingelser, der 
bringer drengene ud i den beskrevne 
situation? Hverken disse eller lignende 
spørgsmål formuleres noget sted i rap-
porterne, og følgelig gives heller ingen 
ekspliciterede bud på forklaringer, som 
kunne danne afsæt for en videnska-
beligt begrundet indsats. I det omfang 
det forsøges at begribe årsager til pro-
blemet, konstateres det blot uden yder-
ligere diskussioner eller henvisninger, 
at ”eksperter i læringsstile peger på, at 
en del af årsagen til problemet skyl-
des, at undervisningen i folkeskolen et 
langt stykke hen ad vejen kun henven-
der sig til en del af eleverne. Der foku-
seres på at sidde stille, høre godt efter 
ved tavleundervisningen og lære efter 
bøgerne. En undervisningsform som 
passer godt til en del elever herunder 
også en del drenge, men langt fra til 
alle” (LøkkeFonden, 2012, s.10). 

Svaret på de spørgsmål som ikke 
reelt rejses i LøkkeFondens angivelige 
vidensudviklingsarbejde, og dermed 
årsagen til miseren, synes således 
implicit alene at være rettet mod fol-
keskolen. I øvrigt formuleret som en 
kritik, der langt hen ad vejen kan si-
ges at lyde som et ekko af europæisk 
reformpædagogik og amerikansk pro-
gressiv pædagogik tilbage fra slutnin-
gen af 1800-tallet og begyndelsen af 
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1900-tallet. De var tilsvarende kritiske 
over for at skolen i alt for høj grad fo-
kuserede på at sidde stille, lytte efter 
lærerens tavleundervisning og byggede 
sin vidensformidling på bøger, som 
eleverne ikke fandt motivation i at be-
skæftige sig med. Forskellen på de to 
typer kritik synes egentlig primært at 
være, at mens reformpædagogerne og 
de progressive pædagoger mente at det 
var nødvendigt at ændre ved skolen og 
dens undervisningspraksis af hensyn 
til alle elever, fremstår kritikken i Løk-
keFonden alene at være af hensyn til 
drengenes trivsel og udbytte i skolen.

DRENGEAKADEMIETS  
PÆDAGOGISKE TILGANG

Når det hævdes at DrengeAkademiet 
skal funderes på evidensbaseret viden 
og er forskningsforankret, handler 
det om selve den pædagogiske orga-
nisering af uddannelsesindsatsen. 
Med henvisning til læringsoriente-
rede begreber og forståelser som Csik-
szentmihalyis flowbegreb, Knoops 
læringsforståelser byggende på den 
såkaldte po-
sitive 
psyko-
logi, 
samt Se-
ligmann 
og Ør-
sted An-
dersen 
(Gibson, 2012, 
s.2), udvikles 
nogle grund-
læggende ind-
kredsninger 
af Drenge-
Akademiets samlede læringsforståelse 
og de undervisningsprincipper, der 
arbejdes ud fra. Og også her synes der 
at være forbløffende ligheder med de 

typer af læringsforståelse og undervis-
ningsintentioner, som blev formuleret 
inden for reformpædagogik og pro-
gressiv pædagogik for omkring 100 
år siden. I kort form er der tale om en 
kombination af nogle undervisnings-
former, der skal være sensitive i forhold 
til elevernes individuelle forudsætnin-
ger og motivationer, som samtidig 
skal være varierede og appellerende til 
hoved, krop og emotionalitet, og som 
både skal fokusere på elevernes faglige 
udbytte og deres udvikling af person-
lige karaktertræk (se fx LøkkeFonden, 
2014b, s.19-29). 

Der lægges vægt på at tage ud-
gangspunkt i de enkelte elevers tilgang 
til læring igennem at lærerne skal ”af-
læse samt funktionelt anvende deres 
viden om den enkelte elevs styrker i 
undervisningen” (LøkkeFonden, 2012, 
s.44), give løbende personlig feedback 
til de enkelte elever og samle op på 
deres læringsproces og fortsatte udvik-
ling, samt  skabe et fysisk læringsmiljø, 
der fremstår ”hjemligt, transparent og 
rigt på undervisningsrelaterede stimu-

li” (Ibid.). 
Eller som 
det for-
muleres 
et andet 
sted: ”En 
af udfor-
dringerne 
på Dren-
geAka-
demiet er 
at gen-
etablere 
drengenes 
glæde ved 

at lære i en skolemæssig sammen-
hæng. Vi tror, at glæden blandt andet 
kommer af frivillighed, leg, tryghed, 
udfordringer, positive relationer, klare 

Når det hævdes at Dren-
geakademiet skal fun-
deres på evidensbaseret 
viden og er forsknings-
forankret, handler det 

om selve den pædagogiske organi-
sering af uddannelsesindsatsen.
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mål og overbevisende resultater” (Løk-
keFonden, 2014c, s.15). Intentioner og 
formuleringer som bringer mindelser 
om Deweys beskrivelser af den forsøgs-
skole, han fik etableret ved Universite-
tet i Chicago i 1896. Det kan tilføjes, at 
beskrivelsen af hvordan man arbejder 
med ”kreativitet med lille k” (Gibson, 
2012, s.8), hvor man inddrager ”pro-
blemidentifikation”, ”problemløsning” 
og ”innovation” (Ibid.), på tilsvarende 
vis giver mindelser om Kilpatricks ar-
gumentation for Projektmetoden til-
bage i 1918. 

Der synes således at være mange 
indsigter fra reformpædagogikken, 
som DrengeAkademiet meget fornuf-
tigt trækker på. Samtidig med at der 
også formuleres en del pædagogiske 
intentioner, som hverken Dewey eller 
Kilpatrick anså for at være formåls-
tjenstlige, så som elementer, der min-
der om programmeret undervisning, 
måling af læringsudbytte, mm. Mest 
markant forskel er dog nok, at mens 
Dewey, Kilpatrick og mange andre 
reformpædagoger anså demokratisk 
dannelse gennem demokrati som 
livsform, og dermed daglig praksis, 
som helt central i deres skoleforsøg, er 
DrengeAkademiet ikke optaget af de-
mokrati. Tværtimod understreges det, 
”at kunne selv, er ikke at bestemme 
selv. Derfor mødes drengene med faste 
og ufravigelige rammer, så der skabes 
ro til læring” (LøkkeFonden, 2014d, s.4).

Selve det pædagogiske forsøg består 
i en oprindelig tre ugers lærings-camp, 
hvilket siden hen er reduceret til 2 
uger. I den første camp deltog omkring 
25 elever, senere har der været op mod 
100 deltagere pr. år. Efter de to-tre 
ugers ”summer-camp” bliver drengene 
koblet til en mentorordning, hvor de 
det følgende år  følges af en fagperson 
fra DrengeAkademiet. De to-tre ugers 

intensive undervisningsforløb har til 
hensigt at styrke elevernes faglige kun-
nen og personlige udvikling på en 
sådan måde, at de efter sommerferien 
kan vende tilbage til deres egen skole 
og præstere bedre.

DRENGEAKADEMIETS SUCCES  
– EFFEKT AF HVAD?

Som led i vurderingen af initiativets ef-
fekt er eleverne som nævnt blevet målt 
på forskellige parametre, særligt deres 
præstationer i læsning, stavning og 
matematik. Og generelt viser resulta-
terne at der virkelig sker en mærkbar 
udvikling af drengenes præstationer 
efter disse blot to til tre uger (Løkke-
Fonden, 2014a). Der tales om, at de på 
disse få ugers intensiv træning opnår 
en effekt som svarer til ét til flere læ-
ringsår (fx LøkkeFonden, 2014a, s.11). 
Denne form for måling i læringsår er 
ikke blot noget DrengeAkademiet gør 
i, men er også meget populær i mini-
steriel sammenhæng, og er relateret 
til John Hatties store indflydelse på 
tiltroen til og måder at vise effektmål.  
Umiddelbart lyder det jo også impone-
rende, og der er formentlig heller ingen 
tvivl om, at der sker meget med delta-
gerne igennem et sådant forløb, men 
samtidig er det også vigtigt at reflekte-
re lidt over, hvad de målte effekter kan 
være udtryk for. 

Hvis vi skal blive ved den interes-
sante parallel til reformpædagogik-
ken, er der en påfaldende lighed med 
de erfaringer A. S. Neill gav udtryk 
for i forbindelse med de elever, der gik 
på Summerhill skolen. En del af hans 
elever havde ligesom deltagerne på 
DrengeAkademiet ikke de bedste sko-
leerfaringer, var skoletrætte og mange 
havde grundlæggende problemer med 
at skrive og regne. Neills pointe var 
så, at det viste sig, at når eleverne 
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selv blev motiveret for at lære at læse, 
skrive og regne og selv havde truffet 
beslutning om, at nu skulle det være et 
projekt for dem, så lærte de i løbet af 
ganske få uger det, flere års skolegang 
forinden ikke havde været i stand til at 
lære dem. 
Selvom 
Neill 
ikke te-
stede ele-
verne og 
udmålte 
deres 
lærings-
udbytte i 
læringsår, 
så er det 
interessant 
at betragte 
paralleli-
teten de to 
typer forløb 
imellem. For ham var der ingen tvivl 
om, at det var afgørende, at eleverne 
på Summerhill mødtes med respekt og 
lydhørhed, og at det var væsentligt at 
det var eleverne, der traf beslutning 
om hvornår de ville deltage i undervis-
ningen og selv følte behovet for at lære 
noget. Selv om der på mange måder 
udtrykkes meget forskellige pædagogi-
ske holdninger, er selve frivilligheden i 
deltagelsen jo som nævnt også central 
i DrengeAkademiet. En anden forkla-
ring på den påfaldende fremgang kan 
være det man i metodelitteraturen kal-
der ”forsøgs-effekten” i kombination 
med den såkaldte ”Rosenthal-effekt” 
(se fx Kruse, 1990, s.115ff). For både 
lærere og deltagere er der tale om et 
særligt udviklingsprojekt, som der er 
store forventninger til, og der kan me-
get vel udvikle sig en form for selvop-
fyldende profeti, idet de gensidige høje 
forventninger rent faktisk får både 

lærere og elever til at præstere om ikke 
over evne, så i hvert fald klart bedre 
end i deres daglige, almindelige sko-
lesammenhæng. Endelig, og måske 
mest afgørende, kan en del af de gode 
resultater forklares ved det udbredte 

fænomen 
”Teaching 
for the 
test”;nøjagtig 
den samme 
test gentages 
flere gange 
undervejs i 
forløbet, så-
ledes at de 
specifikke 
faglige fejl og 
mangler, der 
konstateres 
ved start- og 
midtvejste-

sten, danner 
afsæt for en målrettet træning netop i 
forhold til disse mangler, hvilket såvel i 
dette undervisningsforsøg, som i andre 
tilsvarende modelforsøg, skaber umid-
delbar succes. Et problem ved dette er, 
at det er uhyre tvivlsomt hvilken læn-
gerevarende effekt dette har på elever-
nes præstationsniveau, hvilket da også 
erkendes i forbindelse med den interne 
evaluering af DrengeAkademiet (fx 
Andersen, 2014, s.55).  

EN LILLE ØKONOMISK OG  
RESSOURCEMÆSSIG DETALJE

Disse faktorer er med til at rejse et 
mere generelt spørgsmål i forhold til 
effekten af DrengeAkademiets indsats. 
Er det hele pakken, med de fem for-
mulerede principper, de syv personlig-
hedstræk der arbejdes særligt med og 
det daglige faste skema, der er årsag 
til succesen, eller er det mere specifikt 
nogle enkelte elementer, der får del-

Eleverne på Summerhill 
mødtes med respekt og 
lydhørhed, og at det 
var væsentligt at det 
var eleverne, der traf 

beslutning om hvornår de ville del-
tage i undervisningen og selv følte 
behovet for at lære noget. 
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tagernes læring til at rykke? Uanset 
DrengeAkademiets bestræbelser på 
at måle og vurdere diverse former for 
fremgang hos eleverne, både faglige 
og personlige, er der egentlig meget 
lidt reel indsigt i, om der er noget i ini-
tiativet og pædagogikken, der er mere 
centralt betydningsfuldt end andet. Og 
her kan man få den mistanke, at frem 
for den ofte annoncerede pædagogiske 
forskel i forhold til den almindelige 
folkeskole, så er den allerstørste for-
skel måske det økonomiske grundlag 
og dermed de ressourcer, der er mu-
lighed for at kaste ind i projektet. For 
mens den årlige omkostning pr. barn 
i folkeskolen i 2012 i gennemsnit ud-
gjorde ca. 61.000 kr. (Christoffersen 
& Larsen, 2015, s.16), så er Drenge-
Akademiets omkostning pr. deltager 
30.000 for et 2-ugers forløb samt den 
tilhørende mentor ordning (Egmont 
Fonden, 2015, s.40). Hvis man løseligt 
skulle omregne DrengeAkademiets 
omkostninger til et årsforløb svarende 
til folkeskolen, så ville det koste om-
kring 500-600.000 kr., eller et sted 
mellem 8 og 10 gange folkeskolens 
omkostningsniveau. Ud fra en sådan 
sammenligning burde det ikke være så 
overraskende, at der også kom noget 
ud af det.

Dette skal dog ikke opfattes som ud-
tryk for, at DrengeAkademiet ikke kan 
bidrage med pædagogisk inspiration 
til at læringsforløb kan organiseres på 
andre måder, end det ofte ses i folke-
skolen. Der er som nævnt flere interes-
sante overvejelser og praksiseksempler, 
som givet kan udfordre folkeskolens 
måder at gribe læring an på. Men dels 
er der faktisk ikke noget i den beskrev-
ne pædagogiske tilgang, som ikke vil 
være lige så relevant for piger som for 
drenge – og strengt taget også lige så 
relevant for de i forvejen højt præste-

rende som for de svagere præsterende.  
Og dels er det svært at se, hvordan den 
almindelige folkeskole, og for den sags 
skyld også ungdomsuddannelsesom-
rådet, skal kunne gribe denne inspira-
tion, uden at det også ledsages af en 
eller anden grad af ressourcetilførsel, 
som uden tvivl udgør en del af forkla-
ringen på DrengeAkademiets tilsynela-
dende succes.

Hvad angår en dybere forståelse af, 
hvad der inden for de senere år har 
ført til de umiddelbart alarmerende tal 
for drengenes skolepræstationer, bidra-
ger DrengeAkademiet imidlertid ikke 
med nogen form for ny indsigt. <<    
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#2 

Mona Kjær Ditlevsen og Søren Bøjgård Schleicher 

”SKOLEN ER NOGET JEG 
SAGTENS KAN OVERLEVE”
Denne artikel vil forsøge at give et aktuelt bud på en lille flig af den virke-

lighed drenge i Danmark lever i. Baggrunden for denne interesse er en al-

men nysgerrighed omkring drenges ageren og færden i den del af den pæ-

dagogiske verden, der omfatter børnehverdage. Også vores forskningsrap-

port: Drengeliv i et inkluderende perspektiv (Bøjgård, Ditlevsen, Jakobsen, 

2014), som danner baggrundsviden for denne artikel, har den samme pri-

mærinteresse. Artiklens teoretiske udgangspunkt tager afsæt i teorier om-

kring narrativers betydning for individets tilblivelsesproces (White, 2008), 

samt teorier om individets konstruktionsprocesser gennem deltagelse i fæl-

lesskaber (Staunæs, 2004).. 
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DDrenge ”fylder” på mange måder i den 
pædagogiske verden. Det er nysgerrig-
heden omkring netop dette aspekt, der 
er udgangspunkt for det følgende. 

Drenges vigende evne til at begå sig 
på lige fod med pigerne i den danske 
uddannelsesverden udgør en voksende 
bekymring hos professionelle. Hvor 
unge mænds absolutte overrepræsen-
tation blandt straffelovsovertrædere 
(79 % af alle straffelovsovertrædelser 
i 2013 var mænd)( Nyt fra Danmarks 
Statistik, 23. juni 2014) gennem ge-
nerationers tilvænning er blevet en 
selvfølgelighed og en heraf afledt 
norm, forholder det sig anderledes, når 
opmærksomheden rettes mod den ak-
tuelle forskubbelse mellem kønnenes 
præstationer i uddannelsesverden. I 
2013 havde 44 procent af de 35-årige 
kvinder fuldført en videregående ud-
dannelse, mens det samme gjaldt 31 
procent af mændene (Ejsing, J. 2014) 

Pigernes eksamensgennemsnit på 
gymnasiet var i 2015 i gennemsnit 
0,9 højere end drengenes gennemsnit 
(www.uvm.dk - 2015). Således kan for-
skellige statistikker, der sammenligner 
kønnenes præstationer og evner til at 
begå sig i de hverdage, der omkranser 
børn og unge, fortælle os en historie 
om, at drenge målbart har sværere ved 
at leve op til de præstationer, som gi-
ver mest status i vores samfund. Dette 
faktum er et vigtigt anliggende for 
mange pædagoger og lærere, og for os 
var netop sådanne betragtninger den 
direkte årsag til, at vi valgte at forske i 
en lille gruppe drenges muligheder for 
deltagelse i det liv, der rammesættes af 
skolehverdage.

I artiklen tages som nævnt udgangs-
punkt i et afsluttet forskningsprojekt 
under UC Syds indsatsområde: Inklu-
sion vedrørende børn og voksne og det 
heraf afledte: Forskningsprogrammet 

for Inklusion. I 2013 – 14 gennemførte 
vi således forskningsprojektet: Drenge-
liv i et inkluderende perspektiv (Bøjgård, 
Ditlevsen og Jacobsen, 2014), og udgav 
ligeledes et undervisningsmateriale: 
Drengeliv på kanten … af Esbjerg (Bøj-
gård, Ditlevsen og Jacobsen, 2014), 
hvor den specifikke problemstilling, vi 
har ønsket at se nærmere på, er Dren-
ges deltagelsesmuligheder i og omkring et 
’særligt udsat’ boligområde

Hvordan får man drenge i tale? 
Hvordan finder man ud af, hvad der 
foregår i drenges liv i en forstad til en 
større dansk provinsby i 2014? Vores 
opgave var netop at finde ud af dette, 
da vi for mere end et år siden begyndte 
at udforske drengenes liv i og omkring 
et særligt udsat boligområde i en stor 
dansk provinsby. Vi fik adgang til at 
følge en flok drenge i to 8. klasser, 
tale med dem, observere dem i skole 
og klub og få dem til at berette for os, 
hvordan det er at vokse op i og på kan-
ten af et ’særligt udsat boligområde’. 
Denne mulighed for at få et indblik i 
nutidige, danske drenges hverdagsliv, 
gav os flere interessante vinkler på 
drenges indgange til at takle en tilvæ-
relse, der byder på lange skoledage, 
samvær med venner og familie og en 
evig kamp for positioneringer i diverse 
fællesskaber.

Den største del af danske børns 
vågne tid leves i skoler og andre insti-
tutioner. Rammerne for selve skolelivet 
er siden vedtagelsen af inklusionsloven 
i 2012 blevet væsentligt ændrede, da 
netop inklusionsfordringen og de pro-
fessionelles tolkning af inklusionen, vil 
rammesætte skolehverdage på en ny 
måde. Drengene i vores undersøgelse 
var således halvvejs i deres folkeskole-
forløb, da inklusionsloven blev vedta-
get. Inklusion og deltagelse er blevet et 
af tidens strategier til løsning af pæda-



DpT 1/2016 13

gogiske udfordringer, både i forhold til 
børn og unge i udsatte positioner, men 
også med den ambitiøse fordring, at 
netop disse strategier bidrager til flere 
gevinster end tab for alle (Dyssegaard 
og Larsen, 2013). Dette gælder såvel 
for dagtilbud som skole og andre af 
fællesskabets indretninger. Netop i de 
måneder, hvor vi fulgte drengene, var 
implementeringen af inklusionsloven 
og den nye folkeskolereform noget, der 
optog lærerne i hele landet og således 
også på drengenes skole.

FORSKELLIGE DEFINITIONER PÅ 
INKLUSION BLANDT DRENGENES  
LÆRERE

Der er synligt et fagligt positionerings-
kapløb i forhold til at få defineret det 
inklusionsbegreb, som professionerne 
vil ende med at anvende, og en grund-
læggende problemstilling i denne pro-
ces er dermed, om inklusionsbegrebet 
tolkes ens af frontzonemedarbejderne 
(pædagoger, lærere etc.). Dette er af 
afgørende betydning, når man som 
vi har ønsket at undersøge en gruppe 
drenges deltagelsesmuligheder i fx sko-
lesammenhænge. Det kan konstateres, 
at der på den pædagogiske arena fæg-
tes en del i blinde, og at de, som indtil 
videre har forsøgt at definere begrebet, 
både er uenige om begrebets tolkning 
og vigtigst af alt, ikke har tydelige 
strategier for, hvordan begrebet imple-
menteres i børnehverdage, således at 
debatten om, og udviklingen af begre-
bet, kan tage et fælles tolkningsafsæt 
hos de professionelle. Og er inklusion 
som sådan overhovedet et tema, der 
behandles? Som en afleder af denne 
problemstilling er det i øvrigt interes-
sant om grænsen for inklusion (den be-
vidste eksklusion) overhovedet er sat i 
tale på det professionelle niveau. Altså 
når 96 % af alle børn skal inkluderes i 

almene skolefællesskaber, hvem er så 
de resterende 4 %?

Drengene fra vores undersøgelse går 
på en skole, der er placeret i centrum 
af et særligt udsat boligområde, som 
det eneste skoletilbud i nærområdet. 
Ligeledes bor de fleste af skolens elever 
i det samme boligkvarter. Netop fokus 
på inkluderende tilgange og skolens 
bevidste italesættelser omkring tolknin-
gen af begrebet var derfor et interessant 
afsæt at tage, for at få en forståelse af 
drengenes hverdage i skolen. 

På den nævnte skole gennemførte 
vi en kvantitativ spørgeskemaunder-
søgelse udført en tirsdag i lærernes for-
middagspause. Spørgeskemaerne var 
konstrueret med hovedvægten lagt på 
spørgsmål om beskrivelse af den gode 
klasse – den gode elev samt den enkel-
tes definition af inklusionsbegrebet. Da 
netop den ugentlige formiddagspause, 
hvor lærerne traditionelt skal være til 
stede blev valgt, blev svarfrekvensen 
høj, og ca. 50 lærere svarede således 
følgende: 

•   68 % af lærerne ser den gode 
klasse, som en klasse, der består af ele-
ver som først og fremmest har et godt 
socialt liv, som er gode ved hinanden, 
og som udviser gensidig respekt

•   41 % af lærerne forholder sig til 
inklusionsdefinitioner, der læner sig 
forholdsvis tæt op ad det inklusionsbe-
greb, der findes på Undervisningsmi-
nisteriets hjemmeside, hvor det bl.a. 
lyder: Undervisning og aktiviteter, som 
skolen sætter i værk for at styrke elevernes 
læring, trivsel og udvikling, sker i et læ-
ringsfællesskab, og læringsfællesskabet er 
en forudsætning for inklusion (uvm.dk)

•   59 % af lærerne svarer ikke di-
rekte på spørgsmålet, men angiver in-
klusionsfordringen som en spareøvelse 



14 DpT 1/2016

eller svarer ind i en rummeligheds-
dagsorden. 

En lignende undersøgelse fra 2013 
af vestjyske skoler i tre forskellige kom-
muner viste lignende tendenser (Bøj-
gård, 2013)

INKLUSION, DELTAGELSE OG 
VIRTUELLE FÆLLESSKABER

Med inklusionsloven fra 2012 er in-
klusion stadfæstet som en rettighed for 
alle skolesøgende børn i Danmark. 
Dette betyder, at inklusionsbegrebet 
forbindes med en institution (folkesko-
len), som samtidig har sin praktiske 
berettigelse via danske børns pligt til 
at modtage undervisning. Inklusion 
bliver på den måde en individuel ret-
tighed, formuleret via FN og nedsivet 
til dansk lovgivning, men kan sam-
tidig forbindes med en pligtdiskurs, 
idet der har været undervisningspligt i 
Danmark i de seneste 200 år. Inklusion 
er overordnet en pligt, der omfatter de 
institutionelle børnefællesskaber via 
inklusionsloven af 2012, forstået på 
den måde, at samfundet har pligt til at 
sørge for, at 96 % af de skolesøgende 
børn kan inkluderes i den almene sko-
le. Men da ikke alle individer ønsker at 
deltage i fællesskabet hele tiden, kan 
der opstå et komplekst forhold mel-
lem inklusion og integration (Madsen, 
2009: 17). Således er det spørgsmålet, 
om man kan inkludere individer, der 
fravælger at deltage i fællesskabet, el-
ler om en sådan bestræbelse snarere 
vil være udtryk for integration. En del 
drenge fravælger ofte deltagelse i fæl-
lesskaber i deres fritid – i hvert fald 
hvis der med deltagelse fordres fysisk 
tilstedeværelse.

Vores undersøgelse bygger både på 
interviews med drengene, observatio-
ner i klasserummet og en skrivecamp 
(mere herom senere i artiklen). Da vi 

således på skrivecampen bad drengene 
om at forholde sig til, hvad de foretog 
sig i deres fritid efter skoletid, var det 
påfaldende, at en del af drengene som 
hovedprioritet angav, at de tager hjem 
og spiller computerspil. Således skrev 
en af drengene:

”Jeg synes heller ikke, jeg er specielt 
asocial, da jeg snakker med folk næsten 
hele døgnet og gerne flere ad gangen. Jeg 
spiller alle mulige spil fx Counter Strike: 
Global Offensive, Minecraft osv. Jeg er hel-
ler ikke bange for at prøve nye spil. Kun 
lidt hvis de koster penge, men ellers ikke.” 
(Bøjgaard, Ditlevsen & Jacobsen (red.), 
2014)

Spillene, som fylder meget i denne 
drengs hverdag, er kendetegnede ved, 
at de typisk spilles, mens man fysisk er 
alene, samtidig med, at man via inter-
net og mobiltelefon kan have kontakt 
med adskillige venner og andre forbin-
delser. Drengene har via disse aktivite-
ter mulighed for at slå flere fluer med 
et smæk, da de både kan søge fælles-
skabet og ensomheden i en og samme 
aktivitet. Her er en klar modsætning 
til skolens fordring om, at læringen og 
undervisningen foregår, mens man 
fysisk er sammen med mange andre. 
Således vælger flere af drengene altså 
den fysiske alenetid efter skoletid. Må-
ske reagerer drengene simpelthen på 
et pædagogisk univers, hvor mange 
af lærerne har pædagogiske tilgange 
prægede af socialiserende og verbale 
dagsordener.

En enkelt dreng fra vores undersø-
gelse refererer overraskende til den lo-
kale kirke som et sted, hvor han søger 
stilhed og fordybelse:

”Nogle af os skal også snart konfirme-
res. En ting jeg også meget godt kan lide 
er stemningen i kirken. Man føler lidt, at 
man kan være lidt mere sig selv, eller at 
alle sådan falder ned på et andet mere 
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stille niveau. Selvom jeg ikke er meget tro-
ende, så føler jeg mig på en måde mere 
hjemme i kirken end i skolen. De fleste 
er sådan lidt mere forsigtige, for ikke at 
komme til at gøre noget dumt. Nogle går 
alligevel op til alteret eller genskaber nad-
veren eller lægger sig hen og tager en lur, 
der hvor nadveren foregår.” (Bøjgaard, 
Ditlevsen & Jacobsen (red.), 2014)

AT FÅ DRENGE I TALE

Danske lærere og pædagoger vil sikkert 
konstatere, at deres daglige professio-
nelle liv med børn giver et indgående 
kendskab til børn og unges kultur, de-
res trivsel og deres indbyrdes interak-
tioner. I vores projekt havde drengenes 
to kvindelige klasselærere en meget 
indgående viden om eleverne, da de 
havde haft klasserne gennem 8 år. De 
følte sig i stand til, at kategorisere ele-
verne i mere eller mindre stereotype 
grupperinger som fx: De fagligt stærke, 
nørderne, de stille, de urolige etc. Når 
professionelle i børnefællesskaber fore-
tager sådanne kategoriseringer, har 
årsagerne hertil selvfølgelig både prak-
tiske og alment menneskelige årsager. 
Kategoriseringer og dannelse af stereo-
typer blandt elever har dog tendenser 
til at fastlåse og endda stigmatisere, 
hvilket besværliggør fleksible og dyna-
miske inklusionsprocesser.

For virkelig at få et indgående og 
også brugbart kendskab til skoleelevers 

skjulte verden, den verden som foregår 
under voksenverdens radarhøjde, kan 
narrative tilgange være yderst anven-
delige. Den narrative tilgang henviser 
til, at et menneske skabes gennem 
fortællinger. Den historie, der fortælles 
om mig, og som jeg fortæller mig selv 
frem gennem, har stor betydning for, 
hvem jeg bliver til som (White, 2008). 

Narrativer har således kraft og lever 
et liv, der har betydning for individets 
skabelsesproces og identitetsdannelse. 
Vil man vide noget mere indgående 
om drenges univers kan det, med 
Whites udgangspunkt, være frugtbart 
for den professionelle at være nysgerrig 
efter at lytte til de historier, drengene 
fortæller om sig selv og deres delta-
gelsesmuligheder. Hvordan tænker fx 
drenge, der lever livet i og omkring et 
’ særligt udsat’ boligområde? Michael 
Whites klassiske begreb: Det fraværende 
men implicitte, (at eventuelle skyggesi-
der i fortællingen om en elev har ibo-
ende dets modsætning) (White, 2008) 
kan være et praktisk anvendeligt tan-
kesæt for de lærere og pædagoger, som 
bl.a. med baggrund i inkluderende 
tankesæt ønsker at nedbryde fastlå-
ste fortællinger og kategoriseringer af 
børn. 

Den amerikanske lærer og koncep-
tudvikler Erin Gruwell (2007) har i sit 
arbejde med børn fra amerikanske 

For virkelig at få et indgående og også brugbart 
kendskab til skoleelevers skjulte verden, den verden 
som foregår under voksenverdens radarhøjde, kan 
narrative tilgange være yderst anvendelige “
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ghettomiljøer angivet veje, der bl.a. 
tager afsæt, som læner sig op ad Mi-
chal Whites narrative tilgange. Hun 
er blevet berømt for udarbejdelsen af 
den metode, som kaldes: Freedom Wri-
ters Pædagogikken. I denne metode er 
historiefortællingen et centralt omdrej-
ningspunkt, dog mere med et mål, der 
kan formuleres i form af emancipa-
torisk eller frigørende karakter, altså 
netop frihedsskrivning med håbet om 
en positiv effekt på skriverens iden-
titetsudvikling. I Projekt drengeliv i et 
inkluderende perspektiv havde vi netop 
brug for at komme så tæt på drenge-
nes virkelighed, at vi fik mulighed for 
andre indblik end de umiddelbart til-
gængelige. For at nå nogle spadestik 
dybere i en sådan proces, kan dele af 
Gruwells metoder anvendes med suc-
ces. Det frigørende sigte var som sådan 
ikke perspektivet for projekt ”Drengeliv 
i et inkluderende perspektiv”, men vi 
havde brug for en metode til at få ad-
gang til viden om drengenes hverdags-
liv. Et blik ind i det liv drenge lever og 
oplever, som normalt vil være skjult for 
voksne.

Derfor inviterede vi en fredag i for-
året 2014, tyve drenge fra 8. klasse til 
et døgn med pizza, popcorn og andet 
proviant. Stedet for denne planlagte 
skrivecamp var på UC Syd, Campus 
Esbjerg, hvor vi lånte 20 bærbare com-
putere, en til hver dreng. Hvordan får 
man så motiveret unge drenge til at 
skrive om sig selv? I vores øjne var det 
en udfordrende opgave for to forskere, 
der ikke i forvejen havde den daglige 
omgang med drengene, men ved hjælp 
af metoder fra Freedom Writers lykke-
des det. 

For at få hul på processen introduce-
rede vi den metode, der kaldes ”linega-
me”. Her står deltagerne på to rækker 
over for hinanden og mellem rækkerne 

trækkes en snor midt gennem loka-
let. Instruktøren stiller et spørgsmål til 
deltagerne, som derefter stiller sig ved 
snoren, hvis de kan svare ja til spørgs-
målet eller alternativt bliver stående, 
hvis ikke det er muligt at svare ja. Nog-
le af spørgsmålene lød således:

•   Er det vigtigt at have nogle gode  
         klassekammerater?

•   Møder du til tiden hver dag?
•   Har du nogen siden kørt en knal- 

         lert?
•   Er du fysisk sammen med venner       

         hver dag?

Drengene formulerede derefter på 
skift spørgsmål til hinanden. Så var vi 
i gang!

Umiddelbart efter bad vi hver enkelt 
dreng beskrive sine drømme, taknem-
meligheder og hemmeligheder på gule 
post it-sedler og hænge disse ytrin-
ger op på ”wall of dreams”, ”wall of 
thanks” og ”wall of secrets”. Til sidst 
fik de opgaven ”skriv en oneliner om-
kring dit liv” også disse metoder med 
inspiration fra Erin Gruwell. Således 
sporet ind gik det forholdsvist smerte-
frit at få skriveprocessen i gang. 

Drengene var ankommet til skri-
vecampen med diverse udstyr i form 
af tandbørster, nattøj, dyner, compu-
terspil og egne tv-skærme, og så var 
aftenen ellers klar til at tage fart. Det 
springende punkt for os var selvføl-
gelig, om vi kunne formå at moti-
vere drengene til overhovedet at ville 
skrive, eller om de blot havde flyttet 
deres fredags-LAN-party til nye loka-
liteter? Vore bekymringer blev gjort til 
skamme, for drengene skrev. De skrev 
om eftermiddagen, de skrev om afte-
nen, de skrev til langt ud på natten og 
næste morgen var de igen aktive ved 
tastaturet. 
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De gjorde også så meget andet, 
for de var fulde af energi, løb ned ad 
gangene, hørte musik, snakkede højt, 
tjattede rundt, indgik i et samspil med 
hinanden, fik selv organiseret sove-
pladser i en hensyntagende ånd i form 
af spørgsmål som: ”Hvor vil I sove, jeg 
vil gerne ligge i fred og ro, kan vi finde en 
plads til det? Ja derinde” osv., så inden 
vi havde set os om, havde de selv gen-
nem forhandling etableret en velfun-
gerende ”lejrskole” uden nogen form 
for voksenindblanding i øvrigt.

Det var også midt på natten, at 
mere fortrolige samtaler med drengene 
opstod spontant. Disse samtaler blev 
gjort mulige af en bevidst indtaget 
tilbagetrukket position fra vores side. 
Udgangspunktet herfor var en pæda-
gogisk overvejelse, der gik på, at dren-
gene ikke skulle opleve en kontrolleret 
styring fra professionelle voksne. Vi 
havde også talt om, at de voksne, der 
omgiver børn i klassisk dansk skole-
hverdag, sikkert hele tiden er på vej et 
eller andet sted hen. Vi ville de næste 
24 timer ikke være på vej nogen steder 
hen. Hvis vi skulle have en mulighed 
for at komme ind og få et glimt af 
drengenes personlige univers, ønskede 
vi således at indtage den mere tilba-
gelænede betragter- og lytterrolle. At 
gøre os tilgængelige. Og det var midt 
om natten, at flere af drengene kom 
til, satte sig ved siden af en af os og be-
gyndte at fortælle om livet, som de op-
levede, det formede sig for dem. Vi blev 
involveret, ikke i de skriftlige formule-
ringer, men i de personlige historier, og 
hvilken betydning disse har og havde 
haft for den enkelte dreng, der bliver 
formet af og gennem sin historie. 

Vores udfordring i forhold til denne 
aktive lytning var efterfølgende at få 
drengene til at nedskrive disse beret-
ninger i dagbogsform. Afledt af denne 

proces blev de efterfølgende beret-
ninger anonymiserede på en sådan 
vis, at kun fortælleren selv vil kunne 
genkende sin historie. Således figure-
rer drengenes egne navne intetsteds i 
rapporten og afledte artikler, og de filer 
drengene producerede deres historier 
på, er efterfølgende blevet slettet efter 
aftale med drengene, deres forældre og 
regelsæt omkring persondataloven.

Da døgnet var slut, havde flere af 
drengene lyst til at blive. De bad høj-
lydt om forlængelse eller gentagelse, og 
da vi efter endt skrivning bad drengene 
evaluere døgnet, havde de især været 
begejstrede for det faktum, at de ”blev 
sluppet løs”, og havde skrevet om no-
get af det, der har betydning for dem 
i hverdagen, at vi ikke havde irettesat 
dem, som de kan opleve at blive andre 
steder fx i skolen, at vi havde snakket 
med dem, lyttet og taget dem alvorligt 
med deres perspektiv på livet. 

Vi stod tilbage med samme ople-
velse af succes. Det havde været en stor 
og overraskende oplevelse så hurtigt 
at kunne komme tæt på drengene og 
deres livsperspektiv, ikke mindst da det 
blev sent, og alle var trætte. I det nær-
vær, som opstod midt om natten, blev 
det muligt at få fat på nogle af drenge-
nes autentiske selvfortællinger.

HVORDAN FORTÆLLER 
DRENGENE SIG SELV FREM?

Hvad er det så, drengene fortæller om 
deres hverdagsliv? Hvad er det for et 
drengeunivers, de lægger frem? De føl-
gende citater er alle fra undervisnings-
materialet: Drengeliv på kanten – af 
Esbjerg (Bøjgaard, Ditlevsen & Jacob-
sen (red.), 2014). Ud over interessen for 
computerspil og konfirmation fortæl-
ler de, hvor betydningsfuldt det fx er 
at have mistet sin oldefar, at forholdet 
til mormor har en særlig karakter, at 
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frygt, for en af drengene, handler om 
tre ting; nemlig mors vrede, ”når jeg 
har lavet noget pis”, edderkopper og 
det at have oplevet mobning siden 
0.klasse. En oplevelse som for drengen 
trækker problematiske spor langt ind i 
den nuværende hverdag. Drengene for-
tæller også om, hvordan det er at gøre 
sig klar til skoledagen, sætte hår, børste 
tænder, mor, der laver smoothie, og at 
det værste er, hvis ikke man har lavet 
lektier tre gange i træk, fordi det så 
bliver noteret i kontaktbogen, som be-
sked til forældrene. At mor og far bliver 
kede af det, fordi de gerne vil have at 
drengen bliver dygtig i skolen. Sådan 
er der utallige historier om hverdags-
livets små og store optagetheder. Også 
de historier, der bevidner, at drengene 
bærer drømme med håb om uddan-
nelse, velstand og gode fremtidige fa-
milier.

Skolen er et centralt omdrejnings-
punkt for drengene og kan for nogle 
handle om ren overlevelse. En dreng 
fortæller: 

”Skolen er noget, jeg sagtens kan over-
leve, men jeg vil helst slippe for det. Jeg 
synes ikke, jeg lærer de ting, som jeg skal 
bruge, når jeg bliver voksen.” 

Men det er også her vennerne befin-
der sig, og skolen er på denne måde et 
fællesskab, der trækker drengene til sig. 
En af drengene fortæller: 

”Det jeg laver i skolen er at være sam-
men med mine venner og slappe af. Piger-
ne er en del af vi drenges liv, og uden dem 
ville skolen ikke være det samme. Det ville 
være mere kedeligt end normalt.”

Skolen og skolefællesskabet fylder 
en del i drengenes bevidsthed, og det 
bliver overraskende tydeligt, hvor be-
vidste de er om den plads, som de og 
de lokale fællesskabsforhandlinger 
kategoriserer hver enkelt dreng i. Del-
tagelsen i skolefællesskabet byder på 

positioner, der forhandles frem, kæm-
pes om og reproduceres, og noget af 
det, der har en betydning, er kampen 
for en god position i fællesskabet. Den-
ne kamp er en betingelse for deltagelse 
i klassen med betydning for drengenes 
handlemuligheder. Blandt andet for-
tæller en dreng: 

”I skolen ses jeg som ”nørd”, hvilket 
jeg har vænnet mig til…” en anden si-
ger: 

”Jeg fandt ud af, at hvis jeg var god til 
spil (Fx World of Warcraft, Counter Strike 
eller lignende), så ville folk på nettet gerne 
snakke med mig. Det er derfor, at jeg i 
dag bruger alt min tid på at spille spil på 
den. Siden min ringe skolestart, er jeg fak-
tisk blev mere ”populær”, men i min fritid 
vil jeg helst spille på min computer..”

Det er ikke kun blandt kategorien 
nørd, der foregår forhandlinger om 
positionerne i hierarkiet. Også blandt 
de, der befinder sig i en ”sej - position” 
eller ”kongeposition” er der kampe, 
forhandlinger og accept eller resigna-
tion i forhold til den position, der stil-
les til rådighed eller forhandles frem. 
Heriblandt udtaler en af drengene sig 
sådan:

”Jeg er jo en af dem, der sådan be-
stemmer, eller i vores gruppe er det ikke 
sådan én der bestemmer. Der er flere, 
der bestemmer, så tager vi og beslutter 
den derfra, men det er sådan … forreste-
mand-agtigt”.

En anden siger: 
”Der er også selvfølgelig nogle drenge, 

der tror at de er sejere end andre, fordi at 
de er pænere, stærkere eller hurtigere. Jeg 
tror, at man er midtpunktet, hvis man er 
rig eller meget social. Jeg tror, at jeg var i 
ydercirklen”. 

Kategorierne spiller med og mod 
hinanden, og får indbyrdes betydning 
for den enkeltes positioneringsmulig-
hed. Således placerer kategorien nørd 
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sig som en underkategori til katego-
rien ”sej” i visse situationer, mens det 
i andre situationer er med omvendt 
fortegn. Men som empirien viser, er 
der også andre fænomener og betin-
gelser, der har betydning i forhold til 
forhandlinger om placering på den so-
ciale rangstige, blandt andet kroppen 
og dens udtryk. En af drengene fortæl-
ler, at det har en betydning, at han er 
en af de mindste, og at han ikke er så 
populær. 

Da narrativer skaber identiteter, er 
det ikke alene vigtigt at forholde sig til 
de fortællinger drengene har om sig 
selv. Det er mindst ligeså vigtigt, hvor-
dan drengene bliver omtalt af andre. 
Identitetskonstruktionen foregår gen-
nem lokale og sociale forhandlinger 
via de betydningsbærende kræfter fæl-
lesskabet rummer (White 2008)

HVAD SIGER PIGERNE  
OM DRENGENE?

Noget af det vi fandt interessant at få 
belyst, var derfor nogle af de narrati-
ver, der blev fortalt om drengene, sær-
ligt af nogle af dem, der dagligt færdes 
tæt på drengene, nemlig pigerne i klas-
serne. Derfor foretog vi en række semi-

strukturerede gruppeinterviews med 
pigerne, hvor hovedfokus var spørgs-
mål om deres oplevelser af drengene, 
deres forhold til drengene og deres 
egen daglige ageren i forhold til dren-
gene. Pigerne var ligesom drengene ret 
tydelige omkring, at drengegruppen 
var opdelt i forskellige grupperinger. 
At drengene i klassefællesskabet bliver 
konstitueret og konstituerer sig efter 
særlige kategoriopdelinger vidner pi-
gernes udsagn om. Deriblandt fortæl-
ler de, at der er nørderne, men også de 
seje, kongerne og så er der de andre.

Flere af pigerne fortæller (Bøjgaard, 
Ditlevsen & Jacobsen (red.), 2014): 

”De er delt op i to – nørderne, og de der 
… dem der spiller smarte.” 

I forhold til at forstå, hvilke for-
handlinger, der foregår i relation til de 
drenge, der indtræder i positioner som 
nørd, siger pigerne: 

”Nørderne de er bare med, de sidder 
sådan for sig selv og snakker om det, de 
sådan interesserer sig for. Det de ved en 
masse ting om. De spiller, og de ved en 
masse om mange mærkelige ting. Jamen, 
de ved alt muligt om alle mulige mærke-
lige ting - de hører også mærkelig musik.” 

Pigerne fortæller videre:
”De (nørderne) er spændende at være 

sammen med, de kan sådan nogle ting, 
du ved sådan nogle mærkelige ting.” 

Og i lyset af kategorien ”smart” el-
ler ”konge” fortæller pigerne blandt 
andet: 

”De mere smarte, de er OK, men … på 
en anden måde – nogle af dem, de lader 
bare som om, de er smarte, men når man 
så snakker med dem, så er de sådan lidt 
mere normale.”

”Og nogle af dem, de tror bare de kan 
gå med alle piger, og bare tror de kan det, 
– men det kan de bare ikke,– de tror de er 
smarte.” 

Gennem vores forsk-
ning blev det tyde-
ligt, hvordan alle 
indgår i et finmasket 

spil, der er med til at syn-
liggøre, hvem, hvad og 
hvordan individer bliver til 
i lokale kontekster. 
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Mindst lige så vigtigt som pigernes, 
er også lærernes udsagn om drengene. 
Vores undersøgelse viser, at samme to- 
eller tredelte kategoriseringsopdeling 
også fremkommer blandt lærerne. For 
os blev det tydeligt, hvordan samtlige 
klassens deltagere havde skabt kon-
sensus om, hvordan hver enkelt dreng 
skulle forstås og tilgås

AFSLUTNING - ER DER SÅ NOGET 
FORKERT I EN SÅDAN OPDELING? 

Lærernes og pigernes fortællinger om 
drengene og drengenes fortællinger 
om sig selv er udtryk for de narrativer, 
der samlet er med til at danne den vir-
kelighed, drengene oplever som deres 
(White, 2008). Kategoriseringer ar-
rangerer verden og vores forståelse af 
verden (Staunæs, 2004) og som sådan 
er det med til at skabe orden frem for 
uorden. Ro frem for kaos. Det kan vi 
have brug for. Men spørgsmålet bliver 
derefter: Hvad med de børn, der ikke 
får tildelt en position i en eftertragtet 
kategori, ikke selv kan forhandle sig 
frem til en acceptabel deltagelsespo-
sition, eller som ikke blive talt frem 
gennem positive narrativer? Dette fo-
kus er centralt set i lyset af, at børn i 
højere grad har pligt til deltagelse end 
det modsatte. Eller man kunne hævde, 
at de ikke har mulighed for så meget 
andet, når vi har skolepligt og foræl-
drene er på arbejdsmarkedet, og vi 
dertil har brug for nogen til at passe 
vore børn. Børn i Danmark vælger som 
udgangspunkt ikke selv de institutio-
nelle børnefællesskaber, de er del af. 
De bliver placeret af deres forældre i de 
eksisterende tilbud, og kan forældrene 
ikke magte dette, så tager samfundets 
øvrige beslutningstagere over.

Gennem vores forskning blev det 
tydeligt, hvordan alle indgår i et fin-
masket spil, der er med til at synlig-

gøre, hvem, hvad og hvordan individer 
bliver til i lokale kontekster. Et spil, der 
altid vil kunne se anderledes ud.  

Aktuelt bliver det derfor som pro-
fessionelle at stille sig spørgsmål som: 
Hvordan skaber vi lokalt de sociale 
fællesskaber? Hvilke kræfter hersker 
i disse fællesskaber med betydning 
for børnenes deltagelsesmuligheder? 
Kunne vi organisere fællesskabet an-
derledes? Hvad med de, der ikke bliver 
positioneret i et af de af fællesskabets 
eftertragtede positioner? Har vi katego-
riseringer, der i højere grad ekskluderer 
end inkluderer børn med begrænsende 
deltagelsesmuligheder i skolen eller 
andre af samfundets institutioner til 
følge? 

Stiller vi os selv sådanne og lignen-
de spørgsmål, vil vi kunne medvirke 
til at bryde op i fællesskabets eksklu-
derende kræfter, og på denne måde 
søge at hindre produktion af negative 
identitetsforståelser, lav selvforståelse 
og begrænsende deltagelsesmuligheder 
for vore børn.

Skal skolen og andre af velfærds-
samfundets institutionelle børnefælles-
skaber tilgodese de forskelligheder og 
forskellige ressourcer børn har, skal 
klassens lærere være parate til at løsne 
og imødegå kategoriseringer og fastlås-
ninger af eleverne og løbende søge at 
tilbyde dem nye positioner, der synlig-
gør og bygger videre på deres ressour-
cer og således arbejde på, at inkludere 
børn med deres forskelligheder i de in-
stitutionelle børnefællesskaber. Inklusi-
onsbestræbelser af denne karakter er et 
bud på en retning, der vil kunne føre 
til flere gevinster end tab for alle, som 
Dyssegaard og Larsen (2013) med de-
res inklusionsforståelse lægger op til. 
Sådanne bestræbelser vil også bidrage 
til, at skolen ikke kun kommer til at 
handle om ren overlevelse, som en af 
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drengene oplever, det kan være. Og 
måske findes der netop i kommenta-
ren: ”Skolen er noget jeg sagtens kan 
overleve” en sandhed, der fortæller en 
sigende historie om mange drenges til-
gang til en skoleverden, som de har 
svært ved at gøre til deres eget projekt. 
Måske har mange drenge, i modsæt-
ning til piger, faktisk svært ved at se 10 
års skolegang som en tid, de helt be-
vidst kan bruge til noget konstruktivt. 
Hvis daglig skolegang bliver set på 
som et konkret overlevelsesprojekt, kan 
følgerne netop være en udpræget ud-
dannelsesforskrækkelse hos mange 
drenge. Det må være en central fremti-
dig pædagogisk udfordring bl.a. at 
bruge inklusionsfordringen som løfte-
stang til skabelse af børnehverdage, 
der i langt højere grad giver mening 
for alle. <<  
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Kevin Holger Mogensen 

OM DRENGES HUMOR, 
INTIMITET OG MODSTAND I 
UNGDOMSUDDANNELSE
 

#3 

I artiklen tematiseres og undersøges problemet med drenges tvungne uddannelsesdeltagelse 

og udfordringer med at skabe meningsfuld uddannelsesdeltagelse ud fra en teoretisk forstå-

else af en sammenhæng med drenges aktive og lokale maskulinitetspraksisser. Disse praksis-

ser foregår inden for skolen som institution, der sætter en række konkrete rammer og struktu-

rer for hvordan kønnede maskulinitetspraksisser kan udtrykkes og sanktioneres. Artiklen vil 

undersøge drenges gøren køn (praksis) og seksualitet, som en måde hvorpå drenge kan ska-

be tilhør i uddannelsen på, selvom de unge drenges engagement er udfordret og påtvunget. 

Uddannelse udgør således den kontekst hvori en række maskulinitetsproduktioner på forskel-

ligvis kan praktiseres. Her bliver de unge drenges maskulinitetspraksisser betydningsfulde i 

relation til skolen, lærere, piger og drengekammerater. Ved at interviewe drenge omkring ud-

dannelse og sociale relationer i skolen bliver det muligt at se, hvordan disse drenge aktivt skal 

arbejde på at opretholde og positionerer sig i forhold til en række diskursive produktioner og 

reproduktioner af særlige hegemoniske maskulinitetspraksisser, der dels dannes i opposition 

og modstand mod uddannelsens, skolens og lærernes autoritet og legitimitet; dels forsøges 

håndteret i forholdet til de sårbarheder og udfordringer, der herigennem udtrykker sig i relati-

on til lærere, piger og drenge i klassen og på skolen.
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UUddannelsespolitikkens udvikling har 
vist en stigende tendens til, at ville re-
gulere og styre unge menneskers ud-
dannelsesvalg i retning af samfundets 
behov. Det har medført en indskrænk-
ning af unge menneskers selvbestem-
melse og valgfrihed, i og med at der nu 
er et obligatorisk uddannelsespålæg 
for alle unge op til 25 år om, at tage 
en ungdomsuddannelse. Med etable-
ringen af uddannelsestvangen er der 
skabt nye udfordringer for unge og 
uddannelser. Fra politisk hold ønsker 
man et dansk samfund, der er rustet 
til at klare sig i en global økonomi. 
Skiftende regeringer har forsøgt at nå 
målet om, at 95 procent af en ung-
domsårgang får en uddannelse og 
fristen for målet er blevet rykket flere 
gange, hvor målet om at give 95 % 
af en ungdomsårgang en uddannelse 
er forsøgt indfriet gennem forskellige 
reformer og stramninger f.eks. Unge-
pakke 1 og 2 fra 2009-10 (L194, UVM). 
Hertil kommer Kontanthjælpsreformen 
og uddannelsespålægget (2013), og 
som det seneste indgreb den nye Er-
hvervsskolereform. Centralt i alle disse 
uddannelsespolitiske tiltag er kontrakt-
liggørelsen af unges pligt til uddan-
nelse. 

Vi ved at skolen historisk set har 
haft vanskelighed ved at udgøre den 
arena hvor især nogle grupper af unge 
kan udvikle identitet, viden og demo-
kratisk engagement. Vi ved også at 
disse unge som modsvar har udviklet 
forskellige – parallelle – kulturer og 
fællesskaber, som strategier for og sø-
gen efter tilhør, tryghed, forståelse og 
mening, men også med et behov for 
en helt anden omverdensforståelse end 
den der er blevet tilbudt i skolen. Resul-
tatet er kulturelle sammenstød, der op-
står i praksis, som forskellige former for 
komplikationer og friktioner mellem 

de unge og skolen. (Sernhede, 2009, 
1). Se også diskussionen af sammen-
hængen mellem unges steder, tilhør og 
uddannelsesdeltagelse hos Thingstrup 
et al (2014); Larsen et al (2013); Wulf 
Andersen og Larsen, (2015)

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Artiklens udgangspunkt er forskningspro-
jektet Drible1, der som sit overordnede 
formål ønsker at undersøge unges 
skoleerfaringer og konkrete uddan-
nelsesvalg, for derigennem at skabe 
viden om, hvordan unge drenge (og 
piger) skaber mening, engagement og 
retning i deres uddannelsesliv. Projek-
tet er i sær optaget af, hvordan unge 
elever på ungdomsuddannelser tolker, 
forstår og forsøger at skabe mening i 
skolehverdagen, herunder hvorledes de 
forstår sig selv og hinanden, og hvor-
dan de ud fra disse forståelser forsøger 
at handle og navigere i hverdagen. 
Samt hvilke perspektiver de unge har 
på skole og uddannelse og hvilke be-
tydninger de har i deres samlede liv, 
hvor skole tidsmæssigt fylder meget. 

I Dribleprojektet undersøges fire ud-
valgte ungdomsuddannelser på Sjæl-
land gennem feltarbejde og kvalitative 
interviews med i alt 92 pige- og dren-
geelever, samt interviews med lærere 
og ledere på de fire uddannelser, heraf 
en almen gymnasial uddannelse (stx) 
og tre erhvervsuddannelser (eud), hen-
holdsvis en handelsskole, en teknisk 
skole og en levnedsmiddel skole. 

På hver af de fire skoler er der ud-
valgt en nystartet klasse, hvor disse 
klassers undervisning blev overværet i 
løbet af de første uger af skoleforløbet, 
hvorefter gennemførtes gruppeinter-
views med samtlige elever i de kon-
krete klasser. Efterfølgende er et mindre 
antal elever udvalgt i hver klasse, med 
et flertal af drenge, som der blev gen-
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nemført individuelle interviews og genin-
terviews med henholdsvis 1 år og 1½ år 
efter påbegyndelsen af deres uddannelse.

Interviewene har alle i en vis ud-
strækning været informeret og præget 
af korterevarende observationer på 
skolerne, der danner afsæt for nogle af 
de temaer der bliver taget op i inter-
viewene. Interviewene har været semi-
strukturerede interviews (Brinkmann 
& Tanggaard 2010) og ud fra observa-
tioner og foregående interviews er der 
defineret en række temaer, der er blevet 
suppleret af de interviewedes egne as-
sociationer og meningsorienteringer. 
Et overordnede perspektiv med at gen-
nemføre tre interviewrunder med ele-
verne har været en bestræbelse på at 
følge mulige frafaldsprocesser over tid 
og i proces.

Det konkrete gruppeinterview med 
de tre handelsskoleelever Pelle, Mathi-
as og Morten er udvalgt fordi det giver 
mulighed for, at sætte et særligt fokus 
på drenges arbejde med, at skabe til-
hørsforhold til og i skolen. Dermed kan 
interviewet anvendes til, at illustrere 
nogle vigtige teoretiske og analytiske 
pointer om, hvordan unges forhand-
linger af og positioneringer som suc-
cesfulde drenge er forbundet med 
konkrete sårbarheder og udfordringer i 
relation til at indgå i praksisfællesska-

ber med kammerater (piger og drenge) 
lærere og andre voksne i relation til 
hverdagen i skolen. 

SKOLEN SOM KØNNET SETTING OG 
KØN SOM SOCIAL INSTITUTION

Ifølge maskulinitetsforskeren Con-
nell kan man på den ene side se sko-
len som en organisation, et sted, hvor 
forestillinger og budskaber om køn 
og seksualitet etableres, formidles og 
opretholdes. På den anden side funge-
rer skolen som en arena for konkrete 
aktørers deltagelse i en vedvarende 
rangordning og identitetsskabelses-
praksis, der er med til at gen- og om-
skabe maskuliniteter, femininiteter, 
etnicitet, klasse og seksualitet (Connell 
2000, Nordberg 2006: 9 ff.). Elevers lø-
bende menings- og identitetsskabelse 

i skolen foregår derfor ikke frit, men 
må nødvendigvis forhandles på plads 
med skolens egne organiseringer af 
den kønnede, faglige, pædagogiske 
mening. Derfor peger maskulinitets-
analyser også på, at forhandlingerne 
omkring hvilken betydning og udtryk 
maskulinitet kan gives i en skole må 
foregår i relation til en række særlige 
etablerede og dominerende betydnin-
ger. (Nielsen og Mogensen, 2013)

Den britiske forsker i unges uddan-
nelse og subkultur, Paul Willis har i et 

“
Elevers løbende menings- og identitetsskabelse 
i skolen foregår derfor ikke frit, men må nød-
vendigvis forhandles på plads med skolens egne 
organiseringer af den kønnede, faglige, pædago-
giske mening
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nu klassisk etnografisk studie Learning 
to Labour (1977), vist hvordan arbej-
derklasse drenges maskulinitetskon-
struktioner konkret bliver knyttet an til 
en række klassespecifikke orienteringer 
i skolen med fokus på drengenes mu-
ligheder for at opnå succes uden for 
skolens kundskabsarena og hierarki. 
Disse orienteringer knytter samtidigt 
an til såvel særlige familiekonstruktio-
ner som til et lokalt og historisk køns-
opdelt arbejdsmarked, der på dette 
tidspunkt stadig efterspurgte en hård-
før, ufaglært arbejdskraft. Udviklingen 
af forskellige oppositioner blandt disse 
unge mænd, blev under et betegnet 
som en antiskolekultur.

En anden britisk skole og masku-
linitetsforsker Máirtín Mac an Ghaill 
(1994) har vist, hvordan drengekul-
turer på en skole bliver knyttet an til 
de lokale og nationale institutionelle 
og lærerfaglige organiseringer i sko-
le- og klasserummet. Mac an Ghaill 
afdækker, hvordan skolen og lærerne 
ikke bare accepterer, men tilskynder 
drengenes grupperinger og strategier, 
selvom disse aktiviteter kan siges at 
stå i direkte modsætning til skolens 
boglige hensigter og formelle lærings-
mål. Mac an Ghaill viser, hvordan 
visse grupper af drenge, af andre bliver 
mærket og kaldt for nørder, bøsser el-
ler tabere og derved sker der en mere 
eller mindre direkte form for kontrol 
af nogle drenges uønskede overdrevne 
lektielæsning. Således afdækkes det, 
hvordan man med skolens og lærer-
korpsets klare accept medvirker til at 
genskabe skoleklassens hierarkier på 
måder, der afspejler lærernes egne 
ideologiske, seksuelle og skolepolitiske 
orienteringer, og som trækker på en 
række lokale, dominerende former for 
maskulinitetsforståelser. (Nielsen og 
Mogensen, 2013, 38-9)

Det kan derfor ikke undre, at mange 
køns- og uddannelsesforskere har peget 
på den særlige betydning, som videns- 
og fagligheds-konstruktioner får i pro-
duktionen af køn og maskuliniteter i 
skolen (Connell 2000: 154 ff., Nordberg 
2006). Nordberg (med Connell) kalder 
dette for aktiv maskulinitetsskabelse i 
skolen, som bliver til gennem skolens 
lokale gender regime og discipline-
ring. Internationalt har der været me-
get fokus på betydningen af sportens 
heroisering af særlige stærke, fysiske 
maskuliniteter, arbejdsdelinger, sym-
boliseringer og sociale relationer, hvori 
mobning blandt andet indgår som en 
af de mest eksplicitte former for forsøg 
på peer-disciplinering (Frosh, Phoenix 
og Pattman 2002). Disse symboliserin-
ger tjener som støtte for udviklingen af 
en modstands- og antiskolekultur, fordi 
symboliseringerne er indføjet i uddan-
nelsens institutionelle struktur, som 
understøtter særlige grupper af (sports-
udøvende, fodboldspillende) drenges 
privilegier og status. Det betyder, at 
disse drenge på kompleks vis prøver at 
markere afstand til skolen og i stedet 
opsøge det sjove, grinet og latteren i re-
lation til undervisning.

Det er en etableret indsigt inden 
for maskulinitetsforskningen, at sko-
len derfor reelt medvirker til at skabe 
og forme specifikke kønsidentiteter 
gennem sådanne veletablerede mod-
standspraksisser, der i forskningslit-
teraturen beskrives som at tage imod 
tilbuddet (Connell 2006; Nordberg 
2006). Et tilbud, der er hyppigt fore-
kommende, at det også kan fungere 
som en strategi for unge drenges ma-
skulinisering, og dermed knytte an til 
udvalgte og dominerende konstruktio-
ner af magtfulde maskuliniteter, for 
dermed at gøre uddannelsesdeltagelse 
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og faglig studieaktivitet mindre attrak-
tiv og central for drenge.

INTERVIEWETS SITUEREDE  
VIDEN OM KØN

I forlængelse af artiklens teoretiske in-
teresse undersøger analysen, hvordan 
uddannelsens sociale organisering og 
genskabelse af maskuliniteter gennem 
drenges konkrete maskulinitetsprak-
sisser, som de udfoldes i hverdagen 
(Frosh, Phoenix and Pattman, 2002), 
kan indfanges i unge drenges konkrete 
interviewsituationer, og samtaler om 
hverdags- og uddannelsesliv (Phoenix, 
2004; Phoenix et al, 2013). Connell 
operere med en beskrivelse af kropslig 
maskulinitet, hvor det at være en vok-
sen mand is distinctly to ocupy space, 
som igennem demonstrationen af kraft 
og evner påvirker de sociale relationer 
(Connell, 2005, 57). Ved at udvikle 
denne forståelse til at rumme også den 
kropsliggjorte kommunikation åbner 
det for muligheden for at forstå enhver 
social praksis som et sted for domi-
nans og forhandlinger af maskulinitet. 
Analysen af sådanne forhandlinger 
og positioneringer, som er åbne for al-
mene sociale og kulturelle narrativer 
og udsagn, kan hjælpe til at afdække 
og identificere de selvfølgeligheder, 
forventninger og dominerende normer 
der aktiveres i og omkring opretholdel-
sen og overskridelsen af legitime og il-
legitime former for kønnet elevadfærd. 

Deraf følger den konsekvens, at 
forskningsinterviewets produktion af 
viden om køn altid må forstås som 
en situeret viden. Det har den kon-
krete betydning, at interviews må 
forstås som et resultat af interviewere 
og interviewedes konkrete og aktive 
samproduktion af viden om køn og ud-
dannelse og dermed kræver forskerens 
refleksioner og systematiske behand-

ling. En grund til at undlade simple 
udpegninger af køn handler om, at 
undgå at betydningen af køn benæg-
tes eller lader sig gengive i common 
sense beskrivelser, hvori stereotype og 
ureflekterede biologiske kønsforståel-
ser nemmere kan aktiveres (Højgård, 
2010). Det er derfor en pointe i sig selv, 
at tilnærme sig den kønnede praksis, 
præcis der hvor køn gøres, fremfor blot 
at efterspørge de steder, hvor køn cite-
res i relation til kulturelle forestillinger 
om hvad en ordentlig kønnet opførelse 
bør være (Bloksgaard, 2012; West and 
Zimmerman, 1987).

En fordel ved at se nærmere på den 
kønnede praksis er, at kroppen kom-
mer tilstede, som feminint og masku-
lint kodede heri. Kroppen er det mest 
synlige tegn på køn. Kroppens mate-
rialitet kan begrænse indflydelsen og 
rækkevidden af mulige handlinger. 
Først og fremmest er kroppen der er 
biologisk kønnet som mandlig tilladt 
og forventet at opfører sig maskulint, 
og tilsvarende for en biologisk køn-
net kvindelig krop. Straffen for ikke 
at opføre sig som et genkendeligt køn 
kan være alvorlig, og sådan en praksis 
skaber usikkerhed omkring hvordan 
legitime køn og seksualitetspraksis-
ser ser ud. Først og fremmest viser det, 
at køn er skrevet på kroppen og der-
med i interaktion med andre kroppe, 
institutioner og omgivelser. (Holford, 
2012) Ved at se på interaktionen i in-
terviewet kan det vise, hvordan unge 
drenges erfaringer med skole, lærere, 
kammerater og forskere gives betyd-
ning, udtryk og form igennem, at gøre 
køn på måder, der giver mening i re-
lation til uddannelsen som praksis, 
sted og rum (West & Zimmermann, 
1987). Med inspiration fra Phoenix et 
al (2013), forstås forskningsinterviewet 
derfor som en setting, der konstituerer 
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et socialt rum, hvor det er muligt at 
eksponere og sprogligt forstærke op-
mærksomheden på køn. Det muliggør 
en opmærksomhed på tilstedeværelsen 
af følelsesmæssig ambivalens, frustra-
tion og glæde, der konkret knytter sig 
til køn i situationen. Interviewet udgør 
et konkret sted, hvor de unge drenge 
(i samspil med interviewerne) søger at 
gøre sig socialt og kulturelt genkende-
lige, og dermed subjektiverer de sig i 
relation til forskellige almene, kønnede 
normer, men også konkret forhandle 
kønnede praksisser (Frosh, Phoenix & 
Pattman 2002; Phoenix et al. 2013, 
416-7).

DISTANCERING OG  
LATTERLIGGØRELSE AF UDDANNELSE

Det første eksempel fra interviewet, 
som jeg vil fremhæve her, har til for-
mål at vise hvordan Pelle, Mathias og 
Morten er i stand til at fordreje betyd-
ningen af interviewerens spørgsmål2 
og bruge spørgsmålet som anledning 
til at tage imod tilbuddet, og lave sjov 
ud af en ellers ret trist situation. Der-
ved får de unge drenge udstillet den 
kulturelle afstand og generationelle 
forskel (alder, coolness) mellem dem 
selv og de voksne interviewere, således 
at den uddannelsesmæssige rationali-
tet iboende interviewets udspørgen kan 
udfordres gennem latterliggørelse og 
distancering. Spørgsmålet er kedeligt 
og trivielt, for tror interviewerne virke-
lig på, at de et sekund kunne finde på 
at værdsætte skolen?
I: Hvad er det for nogen forventninger I 
har til at gå her på handelsskolen? 
Morten: Ikke nogen. 
Pelle: Det er alt for let mand. 
Mathias: Jeg har ikke nogen forventnin-
ger som så. 
I: Hvad er det I går her for, kan man så 
spørge? 

Pelle: For ikke bare at gå hjemme. 
Morten: Som sagt så skal jeg lave et eller 
andet mand, inden jeg skal i militæret.
Morten starter ud med at sige, at han 
ingen forventninger har til skolen, 
og afviser enkelt på engang både for-
skerens spørgsmål og Handelsskolen 
som meningsløse. Pelle følger trop, og 
siger at det er alt for let, at gå på sko-
len. Mathias siger også, at han ingen 
forventninger har. Hvor Pelles begrun-
delse for at gå på handelsskolen er 
negativ – for ikke at gå hjemme – så Er 
Mortens begrundelse, at han skal have 
noget at lave indtil, at han skal i mil-
litæret. For alle tre unge mænd er der, 
hvis man tager dem på ordet tale om 
meget løse former for engagement og 
forpligtethed på den konkrete skole-
praksis, og nærmest direkte afvisninger 
af uddannelsens mening (jf. Sernhede 
2009). Men samtidigt kan det ikke 
undgås, at lægge mærke til tonen i og 
karakteren af udvekslingen, da for-
skeren prøver at holde drengene fast 
på, at der er en sammenhæng mellem 
uddannelsens mening og drengenes 
begrundelse af engagement. Her ind-
tager forskerne en position som en-
hver anden voksen, de unge kender 
til. For ikke nok med at der er uddan-
nelsespligt, så kan spørgsmålet også 
høres som en normativ fordring på at 
de unge drenge, som gode elever skal 
kunne demonstrere et selvmotiverede 
og meningsfuldt engagement i deres 
uddannelse.

OMVENDING AF LÆRERENS AUTORI-
TET OG UDDANNELSENS MENING

På grund af en del uro og problemer 
mellem nogle af pigerne og drengene 
i klassen, så har kontaktlæreren Poul 
forsøgt at igangsætte en proces, der 
skal skabe et bedre social miljø i klas-
sen. En del af interventionen går ud 
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på, at få hver elev til at tænke over, 
hvad der er deres motivation for at 
gå på handelsskolen. I forlængelse af 
interviewets forsøg på, at undersøge 
drengenes oplevelser af uddannelsen 
generelt, så spørges der ind til denne 
konkrete situa-
tion. Og endnu 
engang, så be-
nytter drengene 
sig af spørgsmå-
let til at skabe en 
positionering af 
dem selv i mod-
sætning til både 
uddannelsen, 
lærerne på sko-
len og forskerne i 
interviewet, som 
er så dumme at 
gentage spørgs-
målet om dren-
genes motivation 
og engagement.

I: Altså, Poul 
havde sådan et 
spørgsmål til jer den anden dag ”Hvorfor 
er jeg her?”.  
Pelle: Den svarede jeg ikke på. Jeg skrev 
ved det ikke. 
Mathias: Der havde jeg skrevet et eller 
andet langt svar kan jeg huske… men jeg 
kan ikke lige… 
Morten: Fordi jeg bare elsker Poul og el-
sker bare at slikke ham i røven mand. 
Pelle: Jeg elsker at få en lille brun næse 
hver gang… (griner). 
Mathias: Jamen, jeg er her selvfølgelig for 
at tage min uddannelse. Altså, personligt 
jeg er her ikke for sjov. Jeg gider ikke gå 
at spilde min tid. Men jeg skal jo så være 
her et år, sådan som jeg ser det nu altså. 
Blive her et par måneder til, så skal jeg så 
videre ud.

Pelle starter igen ud med at afvise 
spørgsmålets betydning ved at hen-

vise til, at han ikke besvarede lærerens 
spørgsmål. Pelle nægter at samarbejde 
med læreren omkring en afdækning 
af, hvilke motivation og interesse de 
har i deres uddannelse. Det kan læses 
i som et udtryk for, at skolen måske 

nok kan kræve at 
de unge drenge er 
tilstede med deres 
kroppe, men at sko-
len ikke skal kræve 
at de unge drenge 
er tilstede med de-
res bevidsthed el-
ler giver mere end 
de har lyst til. Det 
er i hvert fald den 
position, som først 
Morten og siden 
Pelle indtager, da 
de giver deres (il)/
legitime bud på 
hvorfor Mathias 
går på Handelssko-
len. Ved at foreslå, 

at Mathias går på 
skolen, fordi han elsker den mandlige 
lærer Poul, og sprogliggøre dette, som 
en homoerotisk relation Elsker Poul/
Elsker at slikke ham i røven/Elsker at få en 
lille brun næse hver gang, så presses Ma-
thias til at vælge mellem at tage ud-
dannelsen alvorligt eller deltage i den 
leg, der latterliggøre (ham selv) og ud-
dannelsens betydning gennem udfor-
dringen af skolens etablerede hierarki 
og lærerens autoritet. I den konkrete 
situation vælger Mathias i anden om-
gang efter at være blevet drillet og ud-
fordret på sin seksualitet, at opretholde 
den kontrakt, der er (forsøgt) installe-
ret imellem interviewer og interview-
deltager, og fortæller at uddannelsen 
er vigtigt, og at han ikke gider at gå og 
spilde tiden, selvom han kun planlæg-
ger at tage grunduddannelsen færdig. 

Den leg, der 
udspiller sig 
omkring de 
unge drenges 
konkrete ud-
fordringer af skolen og 
lærernes autoritet viser 
sig som invitationer til at 
afkoble de sociale og kul-
turelle rammer og reglers 
legitimitet og status. 
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Den leg, der udspiller sig omkring 
de unge drenges konkrete udfordringer 
af skolen og lærernes autoritet viser 
sig som invitationer til at afkoble de 
sociale og kulturelle rammer og reglers 
legitimitet og status. Disse invitationer 
til at lave lidt sjov er særlige virknings-
fulde over for drenge, da der er en 
række konkrete kulturelle forståelser 
af hegemonisk maskulinitet, der bliver 
aktiveret i disse tilbud (Connell, 2005; 
Nordberg 2006). Disse invitationer til 
at lave sjov og ballade kommer på en 
gang til at fungere som dobbelte ud-
fordringer af skolens praksis, forsker-
nes praksis og af den enkelte drengs 
forvaltning af og gøren af en kulturel 
genkendelig og eftertragtet ung masku-
linitet.

FEDTERIER MELLEM ELEVER  
OG LÆRERE

Det bliver fx meget tydeligt udspillet i 
det næste eksempel. For hvor Mathias 
i det forrige eksempel afslog invita-
tionen, så er Mathias sammen med 
Morten aktiv i et spil de to har kørende 
med klassens lærer. Her forsøger de, 
at forbinde læreren med en udpeget 
homoseksuel praksis. Udvekslingen 
mellem drengene med legen af betyd-
ningen af vendingen fedtet (at få den 
fedtet er også slang for at få noget på den 
dumme, at have sex) går fra at være sub-
til til overdreven tydelig. [jeg]har fedtet 
mig lidt ind hos Poul/Det gør jeg også, fed-
ter lidt/du har haft tungen langt oppe i rø-
ven på ham/det har jeg også, det er godt.

Den pludselige omvending, hvor 
Pelle forsøger at gøre det homoerotiske 
til et forhold mellem Mathias og Poul, 
skifter perspektivet, først lidt prøvende, 
da Morten siger at han også fedter 
lidt, og lidt senere siger, at han også 
har haft tungen langt oppe i røven på 
Poul/det var godt. Der leges eksplicit 

med betoningen af et seksuelt forhold 
til den mandlige lærere, hvor der spil-
les på, at drengene har fedtet sig til en 
særlig status hos læreren. Der findes 
en række genrekonventioner for hvor-
dan heteroseksuelle mænd kan om-
tale og forholde sig til homosociale og 
homoseksuelle intimitetsdimensioner. 
Her sker der ofte en kraftig policing af 
legitime og illegitime maskuline per-
formances, hvilket sker effektivt gen-
nem kategorisering og opretholdelse 
af legitime grænser mellem homo og 
heteroseksuelle praksisser eller krops-
lige mærkninger. Det er bemærkel-
sesværdigt, at Morten er i stand til at 
opretholde sin maskulinitetspræstation 
selvom han tydeligt overskrider græn-
sen mellem etablerede hetero- og ho-
moseksuelle praksisser. Dobbeltheden i 
drengenes interaktion og kommunika-
tion af fedteriet for Poul gør det muligt 
for Morten og Pelle at demonstrere, at 
de indtager en maskulin position og 
socialstatus, der ikke lader sig destabi-
liserer, da de helt grundlæggende bare 
er cool boys.

INTIMITET, SEKSUALITET  
OG AUTORITET

Men der sker noget interessant i in-
terviewet, for vi får her et blik ind i, 
hvordan de tre drenge sammen finder 
ud af, at det spil de har kørende med 
deres lærer Poul har udviklet sig. For 
nu kommer læreren Poul af sig selv, og 
vil give Mathias en morgenkrammer. 
Den leg, som Morten og Mathias har 
med Poul kan forstås på forskellige, 
men sammenhængende måder. Det er 
et spil, hvis udfordringer af hierarkier 
og ordensætninger som lærer/elev, vok-
sen/ung(barn) hetero/homoseksualitet, 
fagligt/socialt fællesskab kan ses som 
en form for modstandspraksis der spin-
der sig sammen, og bliver et spørgsmål 
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om, hvilken slags social relation og 
intimitet der er mulig/lovlig på Han-
delsskolen? Dermed åbner det faktisk 
op for at forstå drengenes morgen-
kramme-praksis som en håndtering 
og udfordring af skolens asymmetriske 
relationer mellem elever og lærere. 
Gennem at invitere også den mandlige 
lærer med ind i drengenes praksisfælles-
skab viser drengene coolness og overskud. 
Det overraskende er, at denne krammeleg 
bliver modsvaret af Poul, der ikke er bange 
for at gengælde intimiteten over for dren-
gene, hvorved han demonstrere at også 
han kender reglerne for hvor og hvordan 
unge drenge og mænd kan kramme hin-
anden uden, at risikere at få knyttet mær-
katet homoseksuel på sig.

I: Hvad med det der med, at I bliver 
registreret for fravær, og der kommer en-
gang imellem sådan, nu får I det gule kort 
eller det røde? 
Pelle: Det er der ikke så meget af i vores 
klasse. Ikke det der med gule og røde kort. 
Mathias: Så er det godt, at jeg har fedtet 
mig lidt ind hos Poul. 
Morten: Ja. Det gør jeg også. Fedter lidt. 
Pelle: Ja. Du har haft tungen langt oppe i 
røven på ham. 
Morten: Ja. Det har jeg også. Det er godt. 
Pelle: Poul i morges - ”Hvor blev min mor-
genkrammer af, hvad?”. 
Morten: Sagde han det? (griner) 
Pelle: Ja, han gjorde. 
Mathias: Ja. Det sagde han til mig

I forhold til uddannelsens formelle 
krav om deltagelse og faglighed, så 
udfordrer drengene på forskellig måde 
deres læreres (og uddannelsens) auto-
ritet gennem en række subtile spil og 
udfordringer af den institutionelle, ge-
nerationelle og heteroseksuelle orden 
i uddannelsens og undervisningens 
rum. Den konkrete kontaktlærer hånd-
teres og udfordres ud fra en ungdom-
melig og ’cool’ maskulinitetsposition, 

der får elev-lærer relationen til at falde 
sammen til fordel for re-etableringen 
af et større kønnet praksisfællesskab. 
Men også interviewerne skrives ind 
dette cool fællesskab af unge, der forstå 
at have det sjovt, og indtage rummet 
med deres hurtige, sjove bemærknin-
ger. Derved kommer interviewerne til 
at gummistemple en række stereotype 
forestillinger og modstillinger, og for-
stærke resonansen for de maskulini-
tetsopfattelser, der tilsiger, at rigtige 
mænd er store og stærke. Hvis ikke de 
er store og stærke mænd, så kan dren-
gene benytte sig af deres stemmer, 
kvikke bemærkninger til at skabe plads 
og genhør for deres unge maskulini-
tetspraksis. Drengenes fysiske og kom-
munikative spil har potentiale til på 
et splitsekund at omvende og forkaste 
det verdensbillede som skole, uddan-
nelse og samfund, så magtfuldt forsø-
ger at opretholde og påtvinge de unge 
drenge.

UDFORDREDE MASKULINITETS-
POSITIONER

I det næste eksempel skal vi se nærme-
re på, hvordan Pelle og Morten forsø-
ger, at police Mathias relation til et par 
af pigerne i klassen. Det interessante 
ved Mathias er det forhold, at han ved 
at fastholde og modstå presset fra især 
Morten er med til at udfordre en tilsy-
neladende stærk maskulinitetspraksis, 
der ønsker at opretholde kraftige skel 
og modsætninger mellem drenge og 
pigers position i klassen. Mathias for-
tæller, at han har været sammen med 
en pige fra klassen, men at han faktisk 
er interesseret i en anden. Dette får 
Morten til meget insisterende, at kalde 
Mathias for en Player/player/han laver 
alt og alle. Mathias prøver at afvise 
Morten ved at sige at der ikke er noget 
at komme efter, og fortæller at pigen 
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nok er forelsket i ham. Mathias’ or-
dentlighed og omsorg for pigen, Rikke, 
bliver udpeget som et ømt punkt af 
Morten og Pelle. Pelle med en form for 
maskulin og broderlig omsorg – det har 
været hårdt for dig, Mathias. Morten kal-
der Mathias for en player, en don juan 
en chamør, der udpeger Mathias som 
hypermaskulin mand, der går mere op i 
spillet og erobringen frem for selve rela-
tionen til og engagementet Rikke.
Mathias protestere og modsætter sig 
dette prædikat ved at insistere på, at 
alle klassens drenge har en del af an-
svaret for det sociale miljø i klassen. 
Dette får Morten til, at formulere sig 
meget skarpt omkring pigerne, hvilket 
igen fungerer som en kontant afvis-
ning af Mathias oplevelse og hold-
ninger. Morten gør et forsøg på at få 
Mathias til at indordne sig under den 
forskelssættende og modsætningsfulde 
kønsorden og relation, som Morten 
forsøger at fastholde gennem policing. 
Men som Mathias modsætter sig, og 
derved at udfordres og forandres den 
legitime grænsedragning mellem piger 
og drenge i klassen.

Pelle: Problemet er pigerne, synes jeg. 
Pigerne, de ødelægger det.  
Morten: Ja, hvis man bare har en dren-
geklasse 
Mathias: Nej, et eller andet sted, så har vi 
[drenge] også været med i det  
Pelle: Jeg har ikke. 
Mathias: Alle har været med i det. 
Pelle: Vi har været fulde og så har vi hyg-
get os. Og så er der problemer.

Det er en kendt problemstilling, at 
kønshomogene grupper kan være med 
til at forstærke og forstørre forskelle 
indbyrdes imellem grupper af piger 
og drenge i produktionen af klare og 
stereotype kønsrollepraksisser. I inter-
viewet ser vi en tendens til at nogle 
af drengene (Pelle og Morten) iden-

tificerer en række af pigernes sociale 
praksisser, som konkrete intersektioner 
af køn og alder, der repræsenterer en 
mangel på social modenhed. For nogle 
få årtier siden, kunne Pelles beskrivelse 
af Vi har været fulde og så har vi hyg-
get os. Og så er der problemer, været 
en opskrift på, hvordan en spontan og 
uplanlagt familiedannelse fandt sted. 
Nu er det et udsagn, der peger på, at 
drenge ikke behøver at tage ansvar, 
have omtanke eller omsorg for piger, 
når der er drukket alkohol.

AFSLUTNING

Modstand mod uddannelsens tvang 
og disciplinering kommer til udtryk i 
drengenes udfordringer af de voksnes – 
såvel lærernes og forskernes naive fore-
stilling om, at uddannelse naturligvis 
er meningsfuldt for de unge drenge. 
For selvfølgelig er uddannelsesdiskur-
sen vigtigt og magtfuld (Pless 2009). 
Humoren er en tydelig måde, hvorpå 
drengene arbejder med at skabe sociale 
relationer og praksisfællesskaber i den 
konkrete uddannelsessammenhæng. 
Der bliver lavet sjov med lærerne, for-
skerne, pigerne og indbyrdes blandt 
drengene gennem konkrete invitationer 
og identifikationer, der viser hen til en 
social position og relation i interviewet, 
i skolen og i forhold til uddannelsen, der 
holder dem i konstant bevægelse, og ude 
af de værste problemer.

De sociale betydninger af humor 
i relation til drenge, maskulinitet og 
skole er meget væsentlig og humor 
kan forstås som en konkret praksis, der 
kan organisere, regulere, konsolidere og 
transportere heteroseksuel maskulini-
teter. Der er en række distinkte funk-
tioner og betydninger af humor, som 
blandt andet identificeres af Willis og 
så er det muligt, at se på latter som un-
ge drenges modgift og undslippelse; en 
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overlevelsesstrategi i forhold til skole 
dvs. som en form for coping. Anven-
delsen af humor kan yderligere forstås 
som en form for klassekulturel mod-
standspraksis, der udtrykker lokal kul-
turers aktive modstand og omvending 
af skolekultur gennem brugen af pa-
rodi. Humoren et resultat af en klasse-
kulturel reproduktion, der viser hen til 
en parallel mellem drengenes oplevel-
sen af tidspilde og kedsomhed, mellem 
modkultur i skolen og det fremtidige 
butiksarbejde. Kehily & Nayak (1997) 

I modsætning til Willis’ the lads, der 
blev nødt til at betone en særlig ar-
bejderklasses fysik og kropslighed for 
at udfylde og overskride klasserum-
mets rationalitet og mening, så er det 
kendetegnende for de forhandlinger 
og positioneringer, som de tre han-
delsskoledrenge betjener sig af, at de 
forsøger at skabe dynamiske, sociale 

og fleksible praksisfællesskaber inden 
for uddannelsessystemet, hvor lærere 
og elever indgår i fælles sjov og bal-
ladepraksisser. Uddannelsestvangens 
udstrækning og tid nødvendiggøre ud-
viklingen af unges interne og eksterne 
afkoblinger, og dynamiske udfordrin-
ger af meningen med skolen. Det er 
her, at humor, intimitet og modstand 
bliver en meningsfuld strategi, der 
væves sammen i hastige afprøvnin-
ger og udfordringer, der hjælper til at 
konstituere, konsolidere og skaber co-
ping i unge drenges hurtigt levede liv 
og skolens kønnede praksisser. Det der 
er fælles for The lads og drengene fra 
Handelsskolen er deres kamp for me-
ning imod kedsomhed og tidsspilde. 
Mere uddannelsestvang har ikke løst 
denne udfordring.
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NOTER
1  Forskningsprojektet Drenges inklusion og 

biografiske læreprocesser i erhvervs- og 
ungdomsuddannelser er finansieret af en bevilling 
fra VELUX-fonden. 

2  Interviewet er foretaget af Nanna Friche med 
Kevin Holger Mogensen som medinterviewer.

3  Fra livets hastighed, Michael Strunge, 1978 (efter 
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Christian Helms Jørgensen  

”JEG ER FØDT MED  
DET I BLODET”  
- DRENGES TRADITIONELLE 
UDDANNELSESVALG I EN SENMODERNE TID

#4 

Der er sket store ændringer i kvinders position i uddannelsessystemet, særligt i de videregå-

ende uddannelser, hvor kvinder i dag udgør et flertal af de studerende. Mænd er derimod do-

minerende inden for de traditionelle tekniske erhvervsuddannelser, der er placeret nederst i 

uddannelseshierarkiet. Mænd søger i mindre grad end kvinder mod utraditionelle uddannel-

ser i forhold til køn. Mænds traditionelle og snævre uddannelsesvalg står i kontrast til forestil-

lingerne i uddannelsespolitikken og dele af forskningen om øget individualisering og mange 

valgmuligheder. Artiklen belyser denne problemstilling empirisk ved at undersøge drenges og 

unge mænds uddannelsesvalg og deres forhold til uddannelse ved at følge et hold elever i 

mekanikeruddannelsen. Artiklen baseres på en større undersøgelse af primært mandlige ele-

vers forhold til uddannelse på fire forskellige ungdomsuddannelser, tre erhvervsskoler og et 

gymnasium. Artiklen argumenterer for at det ikke er nok at se på unges individuelle uddan-

nelsesvalg, hvis vi skal forklare videreførelsen af de kønsopdelte uddannelser. Med udgangs-

punkt i den undersøgte case, peges der på to andre forhold. Den ene er de unges forskellige 

ressourcer, som relaterer til køn og klasse. Den anden er de institutionelle selektionsprocesser, 

som er indbygget i de opdelte danske ungdomsuddannelser. Til slut overvejes det hvad det 

har af konsekvenser for tiltag mod kønsopdeling i uddannelserne. 
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DDrenge udgør et flertal blandt elever-
ne i de erhvervsfaglige uddannelser, 
som er forbundet med en lav status 
og et højt frafald. Mænd udgør også 
en majoritet i restgruppen af unge 
uden ungdomsuddannelse, og mænd 
er helt dominerende i de traditionelle 
industri- og håndværksfag, som siden 
1970erne har oplevet krise og nedgang 
i beskæftigelsen. Samtidigt har kvin-
der i højere grad end mænd søgt ind 
i de videregående uddannelser, hvor 
de nu udgør et flertal blandt de stude-
rende. Selv i professioner som tidligere 
var bastioner for mandlig autoritet, 
som læger, jurister og præster, udgør 
kvinder i dag to tredjedele af de nyud-
dannede. Her udgjorde kvinder kun 
en fjerdedel omkring 1970 (Danmarks 
Statistik 2015:24). Kvinder har i hø-
jere grad end mænd øget deltagelsen 
i uddannelse, og dobbelt så mange 
kvinder som mænd orienterer sig mod 
utraditionelle uddannelser i forhold til 
køn (Nielsen og Sørensen 2004). Disse 
forandringer af mænds og kvinders po-
sitioner i uddannelsessystemet udgør 
en del af baggrunden for diskursen om 
’mænd og drenge som tabere i uddan-
nelserne’. Det er en diskurs, der det 
seneste årti har cirkuleret i medierne 
og særligt på højre side af den politi-
ske arena, hvor den forbindes med en 
kritik af velfærdsstaten og en ’feminise-
ret’ skole (Nielsen og Jørgensen 2013). 
Det spørgsmål som behandles i denne 
artikel er, hvorfor især mænd fortsat 
vælger så traditionelt med hensyn til 
køn og uddannelse, når de fleste for-
melle begrænsninger for den enkeltes 
frie uddannelsesvalg er fjernet, og når 
de unge, ifølge meget ungdomsforsk-
ning, er blevet mere individualiserede 
og frisatte. Dette spørgsmål om indi-
vidualisering og traditionelle uddan-
nelsesvalg belyses i første omgang ved 

at pege på individualiseringstendenser 
i uddannelsespolitikken og i dele af 
forskningen. 

Den danske uddannelsespolitik har 
haft som erklæret mål i det seneste 
halve århundrede at sikre alle unge 
lige adgang til uddannelse, uanset de-
res køn og sociale baggrund, om end 
prioriteringen af dette mål i forhold 
til andre mål har varieret med rege-
ringens farve. Der er dog sket et skifte, 
hvad angår midlerne til at nå denne 
målsætning. Den socialdemokratiske 
politik i 1970erne fik fjernet sporde-
lingen i grundskolen, forlænget den 
tvungne skolegang og tog skridt til at 
integrere de to spor i ungdomsuddan-
nelserne. Det sidste lykkedes dog ikke, 
og derfor har vi i Danmark fortsat en 
tidlig opdeling af unge i et erhvervsret-
tet og et studieforberedende spor. Siden 
1990erne har neoliberale styrings-
former bredt sig til alle sektorer i ud-
dannelsessystemet, og dermed er den 
direkte statsslige styring erstattet af en 
markedsgørelse, der skal sikre den en-
kelte deltager et frit valg af uddannelse 
på et uddannelsesmarked (Pedersen, 
2010). Denne politik bygger på en teori 
om ’rational choice’, der forventer at 
alle søger at opnå det optimale udbyt-
te af deres ’investering’ i uddannelse 
(Jørgensen 2006). Forestillingen er at 
hvis alle forhindringer for det frie ud-
dannelsesvalg fjernes, og der skabes et 
gennemskueligt uddannelsesmarked 
med mange valgmuligheder, så vil det 
nedbryde de overleverede skævheder i 
uddannelsesvalget – også med hensyn 
til køn. 

Når der fortsat er en kønsopdeling 
i uddannelsessystemet, betragtes det 
som udtryk for fejl og begrænsninger 
i de unges valgproces (Ball 2012). I 
denne tilgang ligger en individualise-
ret forståelse af årsagerne til den fort-
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satte kønsskævhed: de unge udnytter 
ikke fuldt ud det frie valg. Løsningen er 
at øge informationen og vejledningen 
af de unge om alternative uddannel-
sesmuligheder. Et eksempel på denne 
strategi er den hjemmeside som Mini-
steriet for ligestilling har oprettet for 
at støtte arbejdet med at bryde med 
de kønsopdelte uddannelsesvalg ved 
at vise utraditionelle uddannelsesmu-
ligheder for mænd og kvinder (http://
fremtidenerdin.dk/unge). Det er uden 
tvivl en relevant og nyttig indsats, der 
kan bidrage til en mere ligelig kønsfor-
deling i uddannelserne. Men den pla-
cerer problemet hos den enkelte unge. 
Ved at fokusere på det individuelle ud-
dannelsesvalg, risikerer indsatsen at 
individualisere problemet, og overse de 
strukturelle mekanismer som bidrager 
til at fastholde de skæve køn i uddan-
nelserne. 

De seneste årtier har forskningen 
i uddannelse, køn og klasse generelt 
flyttet fokus fra de strukturelle meka-
nismer og reproduktion til aktørskab, 
individualisering og social interaktion 
(Whelen 2011; Brannen og Nilsen 
2005). En udbredt tese i ungdoms-
forskningen er at nutidens unge er 
mere individualiserede end tidligere 
generationer, hvis forhold til uddan-
nelse og arbejde var stærkere bestemt 
af klasse, køn og lokalitet (Levinsen 
2006). Karakteristikken af unge som 
individualiserede baserer sig på mo-
dernitetsteoretikere som Ziehe (1995), 
Giddens (1996) og Beck og Beck-Gern-
sheim (2002), der fremhæver opløs-
ningen af de traditionelle rammer for 
unges livsforløb og identitetsudvikling, 
som udgjordes af klasse, slægt, reli-
gion, lokalitet og køn. Ziehe (1995) 
bruger begrebet ”kulturel frisættelse” til 
at betegne svækkelsen af de kulturelle 
normer, konventioner og forpligtelser, 

som for tidligere generationer angav 
retningslinjerne for unges overgang til 
voksenlivet. Giddens (1996) taler om 
en ”aftraditionalisering” med en plura-
lisering af subkulturer og livsformer, 
der indebærer at unges livsforløb i dag 
fremtræder som refleksive og reversible 
”valg-biografier”.  Disse temaer genfin-
des i ungdomsforskningen, som frem-
hæver det åbne og ubestemte i unges 
livsforløb, og det både frisættende og 
belastende ved de mange valgmulig-
heder som præger unges liv.  Også køn 
betragtes i disse teoretiske tolkninger 
som noget, der i stadig mindre grad er 
fast og givet. Der peges på at både pi-
gers og drenges kønsrepertoire er blevet 
udvidet og gjort mindre fast, og køn-
netheden er noget man kan forme in-
dividuelt og lade komme til udtryk på 
mange forskellige måder (Katznelson, 
m.fl. 2009:67, 178). I dette perspektiv 
fremstår kønsidentiteten, ligesom an-
dre dimensioner af identiteten, som 
åbne, forhandlede og foranderlige. 

I de modernitetsteoretiske tilgange 
peges der også på tendenser til retradi-
tionalisering, blandt andet som forsvar 
mod de opløsende og usikkerhedsska-
bende virkninger af individualiserin-
gen (Giddens 1996). Desuden er det 
klart, at teoriernes almene samfunds-
diagnoser ikke nødvendigvis siger no-
get om konkrete unges livsforløb. Men 
teoriernes fremhævelse af (køns-) iden-
titeter som ustabile og flydende gør 
det svært at forstå de fortsat meget tra-
ditionelle kønnede uddannelsesvalg, 
som vi ser blandt andet i de mandsdo-
minerede håndværksfag i erhvervsud-
dannelserne.  

Det er artiklens hensigt at belyse 
denne problemstilling gennem en 
analyse af elever på mekanikeruddan-
nelsen på en teknisk skole, som vi har 
fulgt fra de startede på skolen og to år 
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frem. Analysen tager udgangspunkt 
i de unges egne forklaringer på deres 
traditionelle kønnede uddannelsesvalg, 
og diskuterer hvordan de kan forstås. 
Den peger på de forskellige ressourcer 
som de unge kan trække på, og som 
har forskellig værdi afhængig af de 
unges køn og klasse (Lahelma 2005). 
Desuden peger den på betydningen af 
de institutionelle selektionsprocesser, 
som er indbygget i de opdelte danske 
ungdomsuddannelser, og som bidrager 
til at mænd og kvinder følger og føres i 
forskellige retninger.

 
METODE OG EMPIRISK GRUNDLAG

Artiklens analyse bygger på empiri fra 
et forskningsprojekt1 der undersøger 
uddannelsers betydning for drenge og 
unge mænd i ungdomsuddannelserne. 
Projektet har fulgt unge mænd (samt 
nogle kvinder som kontrasterende stu-
die) i fire forskellige ungdomsuddan-
nelser med etnografiske observationer 
og interviews med lærere og elever. I 
første interviewrunde indgik 92 elever, 
og af dem udvalgtes henholdsvis 24 og 
18 elever i skolerne samt 12 af de fra-
faldne elever til opfølgende interviews 
over 1½-2 år. Uddannelsesinstitutio-
nerne omfattede et alment gymnasium 
og tre forskellige erhvervsuddannelser: 
en handelsskole, en teknisk skole og 
en levnedsmiddelskole. Denne artikel 
bygger på materialet fra den tekniske 
skole, hvor vi fulgte elever på uddan-
nelsen til automekaniker. Vores inte-
resse i studiet er de unges forhold til 
uddannelse, både med et blik bagud 
til deres skoleerfaringer og uddan-
nelsesvalg, deres aktuelle oplevelse af 
uddannelsen samt deres fremtidsfore-
stillinger om uddannelse og arbejde. 

Alle interviews er transskriberet, ko-
det og analyseret med brug af software 
til kvalitativ dataanalyse (Nvivo) med 

henblik på en åben tolkning af kate-
goriseringer og narrativer, der belyser 
forholdet mellem køn og betydningen 
af uddannelse. Ud fra et ønske om 
at fastholde en åben tolkning af det 
empiriske materiale har vi ikke an-
lagt nogen stærk og entydig teoretisk 
tolkningsramme. Vi har også været 
tilbageholdende med at bruge de givne 
kønskategorier i vores interviews for 
ikke at påtvinge de unge nogle ste-
reotype forståelser af køn (Højgaard 
2010). I stedet har vi forsøgt at spørge 
mere åbent ind til de unges forhold til 
uddannelse og derfra afkode, hvordan 
køn indgår som ét blandt mange ele-
menter i unges uddannelsesliv. 

ELEVERNES VALG AF  
MEKANIKERFAGET

Den tekniske skole ligger i en mellem-
stor provinsby der også har en han-
delsskole og to gymnasier. Skolen har 
fire afdelinger der udbyder en bred 
vifte af erhvervsuddannelser, så hele 
spektret af ungdomsuddannelser er 
til stede i lokalområdet. Det er altså 
ikke mangel på valgmuligheder der 
gør, at der kun var mænd på det hold 
vi fulgte. Alle de 18 elever vi intervie-
wede ved starten af grundforløbet, var 
således mænd. Det svarer til det gene-
relle billede af mekanikeruddannelsen 
hvor andelen af kvinder siden 1991 
har ligget på 2 – 4 % (Danmark Stati-
stik 2015: U14). Mekanikerfaget er den 
største af de tekniske erhvervsuddan-
nelser, og omkring 3.500 elever starter 
på det brede grundforløb hvert år, og 
1.500 unge starter i et hovedforløb som 
mekanikerlærlinge. Gennemsnitsal-
deren i mekanikeruddannelsen ligger 
blandt de laveste af erhvervsuddannel-
serne, og de fleste elever kommer direk-
te fra grundskolen. Andelen der efter 
afslutning af uddannelsen fortsætter i 
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studieforberedende eller videregående 
uddannelse er meget lav (Jørgensen, 
m.fl. 2009:69). Der er mange etniske 
minoritetselever som søger ind på 
grundforløbet til mekaniker, men de 
har vanskeligt ved at komme videre 
efter hovedforløbet, fordi de ikke kan 
få en læreplads. De er markant overre-
præsenteret i skolepraktikken: Etniske 
minoriteter udgjorde 2% af lærlingene 
i ordinær praktik, og 19% af eleverne i 
skolepraktik (Juul og Jørgensen 2011). 
Mekanikerelevernes karaktergennem-
snit fra folkeskole er lavt sammen-
lignet med for eksempel eleverne på 
handelsskolen (uni-c.dk/Databanken). 
Samlet giver disse tal en klar indika-
tion på at mekanikereleverne generelt 
kommer fra familier med et lavt ud-
dannelsesniveau. Det bekræftes af de 
elever, vi har fulgt, hvis forældre ofte 
har en uddannelse som faglærte og 
ufaglærte eller selvstændige håndvær-
kere. Mekanikerfaget er således skævt 
sammensat både hvad angår køn og 
social baggrund, og repræsenterer en 
udpræget mandlig arbejderkultur. 

Om deres valg af mekanikerfaget 
fortæller flertallet af eleverne på holdet 
at de har fået tilknytning til faget gen-
nem faren eller familien, og ved at lege 
med biler og mekanik som børn. Det 
gælder for eksempel Robert, som siger: 
”Hele min familie næsten, bortset fra min 
far er mekanikere. Det har de altid været 
og min farfar har en bilforretning med et 
værksted og min onkel har et værksted”. 
For flertallet af elever på holdet frem-
står uddannelsen ikke som et valg, 
som de har truffet efter overvejelser af 
andre muligheder, men som en natur-
lig følge af deres tidlige interesse for 
biler og mekanik og deres tilknytning 
til faget gennem familien. De fortæller 
det frem som noget nærmest medfødt 

og naturgivet. Det gælder for eksempel 
Anton, som fortæller: 

”Ja… Jamen jeg tror bare at jeg er født 
med det i blodet. Min far har jo altid ro-
det med det. Jeg har lige fra jeg kunnet 
stå på benene kun leget med biler, der 
har ikke været noget andet. … Og jeg har 
været med min far på værkstedet mange 
gange, og jeg har syntes at det var super-
fedt. Så det ville jeg også godt selv prøve 
og ligge og rode med, ik. Det er altid det 
jeg har villet være, lige fra jeg blev født 
næsten. Fra jeg kunne begynde at tænke 
på hvad jeg ville være når jeg blev stor, 
når min mor og far har spurgt mig, så har 
jeg altid sagt mekaniker.”

I interviewene ser faget ’automeka-
niker’ ud til at have en særlig subjektiv 
betydning, som gør at eleverne har en 
sikkerhed i uddannelsesvalget, som 
vi ikke genfinder blandt flertallet af 
elever på handelsskolen og levneds-
middelskolen.  Når vi direkte spørger 
mekanikereleverne om, hvilke alterna-
tiver de har overvejet tidligere, nævner 
flere byggefag. For eksempel svarer 
Arne på spørgsmålet om, hvad han 
ville være, hvis det nu ikke var blevet 

Der er tilsynela-
dende nogle ens-
artede kulturelle 
betydninger af 
de traditionelle 
mandlige håndværksfag, 
som tiltrækker drenge 
med en faglært og ufag-
lært familiebaggrund
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mekaniker: ” Jamen så tror jeg at jeg 
var gået over til noget tømrer eller noget 
murer.”  Der er tilsyneladende nogle 
ensartede kulturelle betydninger af de 
traditionelle mandlige håndværksfag, 
som tiltrækker drenge med en faglært 
og ufaglært familiebaggrund. Det er en 
familiebaggrund, som udgør en vigtig 
ressource både i forhold til valg af ud-
dannelse, til at begå sig i uddannelsen, 
særligt i praktikken, og i forhold til at 
skaffe en læreplads. 

FAMILIEN SOM RESSOURCE

I diskussionen om den socialt skæve 
sammensætning af uddannelserne er 
der fokus på ”negativ social arv” fra lavt 
uddannede familier. Generelt gælder 
det at desto højere uddannelse de un-
ges forældre har, desto bedre klarer de 
unge sig i uddannelsessystemet. Foræl-
dre med arbejderbaggrund betragtes 
her i et ”deficit-perspektiv”, som nogen 
der mangler uddannelsesressourcer, 
og hvis børn gennemsnitligt får lave 
karakterer.  Men med hensyn til so-
cial arv udgør erhvervsuddannelserne 
en undtagelse.  De elever, der klarer 
sig bedst i erhvervsuddannelserne er 
ikke elever, hvis forældre har en lang 
videregående uddannelse, men elever 
hvis forældre selv har en erhvervsud-
dannelse (DCUM, 2006; EVA, 2009). 
Det kan forklares med de særlige res-
sourcer som disse elever har med fra 
familien. En af dem er et kendskab 
til fagkulturen og vilkårene på bran-
chens arbejdspladser, som de blandt 
andet har fået ved at være med faren 
på arbejde. Ligesom de ’gymnasiefrem-
mede’ har vanskeligheder i gymnasiet 
(Ulriksen, m.fl. 2009), så har ’erhvervs-
fremmede’ elever vanskelige vilkår på 
erhvervsuddannelserne (Louw, 2013). 
Den store skævhed med hensyn til køn 
og etnicitet i mekanikerfaget tyder på 

at ’habituelle kompetencer’ er vigtige, 
det vil sige at fremstå som en etnisk 
dansk, mandlig ’håndværker’ der kan 
blive genkendt af lærere og virksomhe-
der som en egnet elev eller lærling. Og 
omvendt er det vanskeligere for etnisk 
minoriteter og kvinder at blive set som 
kommende mekanikere (Slot, 2008). 
De elever som kender til fagsprog, og 
som har forudgående arbejdserfarin-
ger, og som måske har arbejdstøj med 
bil- eller værkstedsnavn, har også høje-
re status blandt de øvrige elever (Louw 
2013). Disse elever har desuden forbil-
leder i familien, som de kan spejle sig 
i, og som giver dem konkrete forestil-
linger om fagets vilkår og muligheder. 
Mange af eleverne fortæller, at de fæl-
les oplevelser med at rode med biler 
sammen med faren eller andre familie-
medlemmer har givet dem erfaringer 
om mekanikerfaget. Samtidig fortæller 
flere, at faren er et stort forbillede for 
dem. Arne fortæller: 

”Jamen, faktisk siden jeg var en lille 
dreng, der har jeg villet være automekani-
ker, og det har jeg holdt fast i lige siden. 
Og min bedste vens far, han har sådan et 
brugtvognsfirma, som jeg har været rigtig 
meget ude hos. Det interesserede mig rig-
tig meget. Så jeg vidste at det var det jeg 
skulle være. … Jeg har vidst lige siden jeg 
kan huske, at jeg ville være automekani-
ker. … Jeg ser meget op til min far, for han 
kan næsten alt ... Han er ikke uddannet 
mekaniker, men han ved ekstremt meget 
om biler og kan lave biler. … Så min far 
han er et stort forbillede for mig. Ham ser 
jeg meget op til.” 

En anden ressource, som familien 
bidrager med, er personlige kontakter 
og sociale netværk i branchen, som 
har stor betydning for fordeling af læ-
repladser (Jørgensen, m.fl. 2005). For 
nogle elever er det farens kendskab 
og tilknytning til bilbranchen hjulpet 
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de unge med at få adgang til en læ-
replads. Uddannelsen lægger primært 
ansvaret for at finde en læreplads hos 
den enkelte elev. Det er elevens ressour-
cer på et ret uigennemskueligt lære- og 
praktikpladsmarked, som afgør om 
eleven lykkes med det. 

For eksempel havde en elev, Per, 
problemer med at finde en læreplads. 
Han berettede, at det er hans fars skyld 
at han er startet som mekanikerelev, 
og at faren hjælper ham med råd og 
vejledning i forhold til læreplads. Faren 
arbejder som maskinmester og er tidli-
gere uddannet som mekaniker.  For Per 
spiller det en vigtig rolle at han i kraft 
at sin familierelation har praktiske 
erfaringer med arbejdet og konkrete 
forestillinger om faget, som kan styrke 
hans tro på en læreplads som en rea-
listisk mulighed – trods svære tider og 
mange afslag. 

En anden elev, Karl, fik gennem fa-
ren adgang til en læreplads på prøve 
på et autoværksted. Han fortæller: 
”Min far han har en kammerat, der også 
arbejdede der nede. Det er faktisk gen-
nem ham det overhovedet kom på tale, 
at jeg skulle der ned”. Firmaet ansatte 
to lærlinge på prøve, selvom de kun 
skulle bruge én. Karl var ikke den hel-
dige, som fik pladsen, men i stedet 
skaffede hans far ham en læreplads i 
det værksted, hvor faren selv arbejder. 
Også elever, der ikke har en far eller 
andre familiemedlemmer i mekaniker-
branchen, trækker på deres familie og 
sociale netværk for at få adgang til en 
læreplads. For eksempel fortæller Søren 
på mekanikergrundforløbet om, hvad 
han gør:

”Jeg har tre i baghånden... Jeg har et 
sted, hvor jeg har været i praktik før... og 
så har jeg der hvor min mor får lavet bil, 
dem snakker hun også godt med, det er 

sådan to ældre, meget flinke herrer... og 
så har vi en af mine bedste veninders far, 
han arbejder også på et værksted... så der 
er også mulighed for at jeg kan komme 
ind der.”

Der er mange beretninger om, hvor-
dan de sociale netværk via familien 
er afgørende for, hvem der får en læ-
replads – og hvem der ikke får. Det er 
de enkelte virksomheder, der selv afgør 
hvem blandt de mange ansøgere, de 
vil ansætte som lærling. Da det ofte er 
små arbejdspladser, og da over 90% 
af de ansatte i bilbranchen er mænd 
(Danmarks Statistik 2015), er der stor 
sandsynlighed for at den der vurderes 
som bedst egnet, er en mandlig ansø-
ger – og med etnisk dansk herkomst 
(Jørgensen, m.fl. 2006). 

Et eksempel på de vanskeligheder 
som mange etniske minoritetselever 
møder, er en af eleverne på holdet, 
Mehmet. Han har mange af de samme 
erfaringer med mekanik som de an-
dre mekanikerelever. Men til forskel 
fra de andre drenge, så spiller faren 
ikke nogen rolle i Mehmets fortælling 
om uddannelsesvalget. Begge hans 
forældre er uden for arbejdsmarkedet; 
faren efter en arbejdsulykke ved la-
gerarbejde. Desuden kæmper Mehmet 
mod svære odds efter fire skoleskift i 
folkeskolen og en opvækst i et socialt 
belastet boligområde. Mehmet har 
taget budskabet til sig om at uddan-
nelse er en nødvendighed, og ved første 
interview fortæller han engageret om 
sin drøm om at blive mekaniker. Men 
Mehmet har på grund af astma haft 
mange sygedage, og han har ikke be-
stået grundforløbet. Han har en gang 
tidligere afbrudt et grundforløb, og er 
dumpet ved grundforløbsprøven. Han 
føler sig uretfærdigt behandlet, og han 
forsøger ved andet interview endnu 
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en gang at gennemføre grundforløbet. 
Hans beretning om skolen og lærerne 
er nu præget af afmagt. Nu oplever 
han at erhvervsskolen er ligeglad med 
ham og ikke vil hjælpe ham med at 
finde en læreplads. Både manglen på 
sociale netværk og diskrimination (Slot 
2008) gør det vanskeligt for etniske 
minoritetselever at finde læreplads, og 
det bidrager til at de har et meget højt 
frafald. En af de etnisk danske elever, 
Karl, som har en læreplads, beskriver 
meget direkte hvordan han oplever de 
etnisk minoritetselevers situation: 

”Der er ingen, der vil ha’ dem … man 
har jo altid den der fordom: ”jamen de 
laver ik’ noget” og ”det er plat og svindel 
hele lortet” og så noget der. … Du kan 
ta’ ude hos os, hvor mange har vi? Vi har 
øhh... vi har en chauffør, en der bare hen-
ter varer øhh.. så har vi én i reservedele, 
og så har vi en mekaniker. Det er det vi 
har… og vi er altså 149 ansatte.”  

Vi har ikke tilsvarende beretninger 
om fordomme om kvinder i mekani-
kerfaget, blandt andet fordi der ikke 
var nogen kvinder på holdet. Men det 
er sandsynligt at kvinder som minori-
tetskøn har lignende vanskeligheder 
som etniske minoriteter, når det hand-
ler om en lærepladser i mekanikerfaget 
(Møller og Vagle 2014). Det giver kvin-
dernes tredobbelte overrepræsentation 
i skolepraktikken en klar indikation på 
(Danmarks Statistik, EUD2X).

 
PIGER KAN OGSÅ VÆRE  
MEKANIKERE – ”DRENGE-PIGER”

Selvom der som nævnt kun er drenge 
på grundforløbsholdet til mekaniker, 
så erklærer alle de elever vi spurgte, 
at en pige også godt kan være meka-
niker. De kan endda være gode meka-
nikere. Det fremstår lidt paradoksalt 

at mekanikerfaget åbenlyst er næsten 
enkønnet og har en stærkt maskulin 
betydning og kultur, men at alle erklæ-
rer, at piger både er velkomne og kan 
være mekanikere. På spørgsmålet om, 
hvorfor der kun er drenge i hans meka-
nikerklasse, svarer Johan: ” Jeg tror bare 
at det er sådan drenge tænker. Med at 
bruge hænderne og sådan noget. … Men 
selvfølgelig. .. Der er også nogle piger. 
Men jeg tror det er sådan mere drenge-
pige-agtig. … hun er ikke særlig sippet og 
sådan; hun kan godt lige tåle at blive lidt 
beskidt. Og hun er lidt drenge-agtig, hvis 
du forstår mig?”

Johan forbinder mekanikerfaget og 
det at bruge hænderne med drenge. 
Når han modificerer det og erklærer at 
piger også kan blive mekanikere, så 
kan det skyldes at der faktisk er piger 
på nogle af de andre mekanikerhold. 
Det kan også skyldes at han principielt 
(over for intervieweren) bekender sig til 
lighedstanken i forhold til uddannelse. 
Men samtidigt understreger han at det 
kun gælder piger, der kan tåle at blive 
beskidte. Netop dette med at blive be-
skidt, snavset og indsmurt i olie forbin-
der flere af eleverne med maskulinitet. 
Til det hører også en særlig humor og 
en drenget omgangstone, som det tid-
ligere er beskrevet af Hansen (2010). 
Hvis kvinder vil være mekanikere, 
så skal det være nogle særlige piger, 
”drenge-piger” eller som det formuleres 
i kønsforskningen: de skal påtage sig 
fagets køn og bliver ”one of the boys” 
(Møller & Vagle 2014).  

Karl fortæller, at en kvindelig meka-
niker, som arbejder på hans læreplads, 
går under betegnelsen ”den pikløse me-
kaniker”.  Det begrunder han med at de 
piger som vælger mekanikerfaget, ”de 
er normalt ik’ skide feminine, jo.” Han 
korrigerer dog hurtigt denne forestil-
ling om at det kun er ’drenge-piger’ der 
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kan blive mekanikere, da han fortæl-
ler at ”lige så snart de hopper ud af ar-
bejdstøjet, så ligner de bare så’n.. rigtige 
pige-piger ik’”. Her brydes billedet af at 
”drenge-piger” har en særlig maskulin 
natur og personlighed, til fordel for et 
billede af kvinder som tilpasser sig den 
maskuline norm i arbejdslivet, men 
bliver ”rigtige piger” uden for arbejdet. 

Det harmonerer med at Karl ikke 
mener, at det har nogen betydning for 
tonen på arbejdspladsen at der er pi-
ger ansat som mekanikere. Som han 
siger: ”… der bli’r da slået en bøvs.. det’ 
jo ude på værkstedet ik’ … Det bli’r der 
sgu ik’ taget hensyn til… det gør der ikke. 
Der må de bare finde sig i det. Det er jo ik’ 
normalt, at piger er mekanikere så.. så det 
må de bare indfinde sig i, hvis de endelig 
er der.” Her gives implicit en forklaring 
på det paradoks, som nævntes ovenfor 
med at der ikke stort set findes kvinder 
i mekanikerfaget, men at de formelt 
har fri og lige adgang til faget. Det si-
ges her tydeligt at forudsætningen for 
at kvinder får adgang, er at de afstår 
fra deres kvindelighed og underlægger 
sig den maskuline norm på arbejds-
pladsen. En faglærer, Aske, på mekani-
kerholdet fortæller anderkendende, at 
der de senere år at kommet flere piger 
på grundforløben til automekaniker på 
erhvervsskolen. Han giver også udtryk 
for at piger skal tilpasse sig den mand-
lige norm: ”Pigerne der bliver nødt til at 
finde sig i at der er en vis tone på et værk-
sted og skal kunne tåle det. ”

Vi møder dog også elever som til-
byder en mere reflekteret opfattelse af 
mekaniker som mandefag. Kasper si-
ger for eksempel: ”Jamen, udtrykket ”et 
mandefag” det er for det meste bare et 
håndværk, for det meste kalder man det 
bare en håndværker. Det er som regel det 
som de fleste definerer som et mandefag, 
fordi det er fysisk at skulle løfte tunge ting, 

og så tænker folk ”nej kvinder, det dur 
de sgu ikke til”. Men altså, jeg kender en 
kvindelig tømrer, som langt den bedste jeg 
kender, der arbejder inden for et lignende 
fag. Så det er en fejlantagelse, at kvinder 
ikke kan arbejde inden for de fag. Men det 
er bare en større procentdel af mænd der 
vælger at blive det…”  

Han taler her direkte op imod den 
gældende kønsmærkning af hånd-
værksfagene og fremhæver en kvinde-
lig tømrer som den dygtigste. Når det 
alligevel er et mandefag, giver han en 
individualiseret begrundelse: der er 
bare flere mænd der vælger det. Der 
findes altså hos enkelte eleverne en for-
ståelse af at kvinder fagligt kan være 
lige så dygtige eller dygtigere i mekani-
kerfaget end mænd. Det har dog ikke 
haft nogen effekt på andelen af kvin-
der i faget. Hvilket kan skyldes at køn 
ikke kun handler om faglige kompe-
tencer, men også om fagets kulturelle 
betydninger. 

”DRENGE KAN LIDE AT 
BRUGE HÆNDERNE”

På spørgsmålet om hvad eleverne sær-
ligt synes er godt ved mekanikerfaget, 
fremhæver flere den aktive, kropslige 
udfoldelse – ”at bruge hænderne” og at 
man kan se et resultat af sit arbejde og 
være stolt over det. På mekanikerhol-
det er Karl en af dem som havde det 
svært med folkeskolen, fordi undervis-
ningen kedede ham. Han modstiller 
at gå i skole med ”at lave noget”, og at 
bruge sine hænder. Og et vigtigt ken-
detegn på at han har lavet noget er, at 
han har sorte fingre: 

”Altså, det jo derfor jeg har valgt me-
kanikertingen, det er fordi jeg synes det 
er sjovt, det der med at man går ud og 
bruger sine hænder. Man laver ting med 
hænderne … Nu har jeg jo lige været på 
skole, og der rendte vi rundt fire uger uden 
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at blive sort på fingrene. Det var først den 
sidste uge, … at vi begyndte at blive sort 
på fingrene der. Og det var helt underligt 
så’n. ... så følte man sig lige pludselig 
hjemme i sit fag igen.. i stedet for.. vi hav-
de haft el og alt det der ik’”. 

For Karl er det at arbejde med hæn-
derne og at blive sort på fingrene 
vigtigt for hans oplevelse af at være 
mekaniker. Det er et kvalitetstegn for 
fagligheden. Han er i lære som lastbil-
mekaniker, og som han fortæller: ”.. 
der kan du jo bare blive … for eksempel 
hvis du laver bremser, der er du jo … sort 
helt op under armhulerne altså.” Karl 
lægger stor vægt på at være fagligt 
dygtig og at præstere godt, og i hans 
beskrivelse fremstår sorte hænder som 
et kropsligt tegn på at han har lavet 
noget: ”Når man er vant til det jo, så 
føler man, at man ikke har lavet en skid, 
når man render rundt med rene hænder.”

Det beskidte i mekanikerfaget 
handler ikke kun om olie og snavs 
på hænderne, men også om tonen og 
humoren i værkstedet (Hansen 2010). 
På spørgsmålet om hvad det betyder, 
at der kun er drenge i klassen, svarer 
Johan: ”Så er det jo bare drengerøve. (gri-
ner) Så pjatter man lidt med hinanden ... 
Når der sidder piger, bare man siger det 
mindste: ”Ad, hvor er du ulækker” og så-
dan noget.” 

Et tilsvarende billede tegner Anton, 
da han bliver spurgt, om hvad der gør 
mekaniker til en særlig mandeuddan-
nelse: ”Det er nok mere det der med at få 
beskidte hænder. Der er jo mange piger: 
”uhaa” og sådan. Og så er man lugter lidt 
af sved og man.. Det lever man med. Der 
er mange piger, når man lige går forbi: 
”uhaa, du lugter” og sådan ik? Hvor at 
det.. det er lige meget. Og så er det jo 
hårdt for ens krop, og man skal være så-
dan lidt stærk i det ik?. Så pigerne har nok 
lidt svært ved.. ved nogen ting ik?”

For drengene er de sorte fingre, den 
svedigt lugtende krop og de sjofle jokes 
vigtige kvaliteter ved mekanikeren. Det 
er tegn på at de har præsteret noget, 
på deres styrke, og på at de kan klare 
at arbejdet er hårdt for kroppen. Værk-
stedshumoren og den frie tone er tegn 
på at de har det sjovt, og at de ikke 
keder sig – som de gjorde i folkeskolen. 
Det som er positive kvaliteter for dren-
gene, ser de som noget der er negativt 
og ulækkert for piger. Med denne bi-
nære kodning af mekanikerfaget træk-
ker de på nogle kendte stereotyper om 
mænds kroppe som stærke, handlende 
og mærkede af kampen med mekanik-
ken, mens kvinders kroppe har æsteti-
ske kvaliteter ved at være velduftende 
og rene. 

En elev, Danny, forbinder det med 
noget maskulint, at han altid har ro-
det med ting, skilt dem ad og leget 
med dem. Hans interesse handler om 
at udvikle teknisk snilde og ”få det til 
at virke” og han beskriver mekaniker-
faget som en ”drengerøvsting”.  Danny 
forklarer om mekanikerfaget: ”Jeg tror 
bare det er sådan, det er for drenge. Tøm-
rer, murer, håndværker, det er for drenge. 
Frisører det er til piger, ikke. Jeg tror mere 
det er sådan.. Jeg tror der er lidt drenge-
jobs og pige-jobs. ” 

Danny beskriver her en velkendt 
kønsopdeling af erhvervsfagene, sam-
tidig med at han gør den til noget na-
turligt og nødvendigt: ”Sådan er det jo 
bare: det er jo biler, ikke. Drenge og biler. 
Det er ligesom drenge og fodbold, ikke.” I 
flere interviews tegner der sig en påfal-
dende modsætning mellem et moderne 
ligestillingsprincip, som alle eleverne 
bekender sig til, og så en ureflekteret 
naturalisering af fagenes køn: Sådan 
er det bare, og det kan ikke laves om. 
Når de bliver spurgt om forklaringer 
på denne modsætning, så henviser de 
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ofte til individuelle præferencer. Det er 
den enkelte mands eller kvindes per-
sonlige interesser der bestemmer at der 
er mande- og kvindefag. De giver der-
med en individualistisk forklaring som 
er i overensstemmelse med tesen om 
de individualiserede uddannelsesvalg. 
Men dermed fjerner de også opmærk-
somheden fra de strukturelle forhold 
som fastholder en stor del af erhvervs-
uddannelserne som enkønnede. 

TRADITIONELLE UDDANNELSESVALG 
I EN SENMODERNE TID? 

Mænds valg af traditionelle hånd-
værksfag og disse fags faldende status 
er en del af diskursen om ’mænd som 
tabere i uddannelserne’. For at belyse 
dette problem har artiklen blandt fire 
undersøgte 
ungdoms-
uddan-
nelser 
udvalgt 
mekani-
kerfaget, 
som ek-
sempel på 
et mandefag, 
hvor andelen 
af kvinder 
gennem årti-
er har været forsvindende lav. Mekani-
kerelevernes fortællinger om deres vej 
ind i faget fremstår ikke særlig senmo-
derne, men tværtimod meget traditi-
onsbestemte. De taler ikke om et valg, 
men om at de nærmest er født og vok-
set ind i faget gennem barndommens 
leg med biler, ungdommens roden 
med mekanik og knallerter, og gen-
nem tidlige arbejdserfaringer sammen 
med faren eller andre i familien med 
tilknytning til bilbranchen. Mange af 
eleverne har en drøm om i fremtiden 
at få deres eget bilværksted, gerne sam-

men med en kammerat. I elevernes 
fortællinger udgør mekanikerarbejdet 
en sammenhængende helhed af en 
fagidentitet, et håndværksfag, en fri-
tidsinteresse, en familieaktivitet og en 
fremtidsdrøm. 

I de modernitetsteoretiske forståelser 
af unge er mangfoldigheden af valg 
og de refleksive livsprojekter et centralt 
vilkår i dagens senmoderne samfund 
(Giddens 1996). Individualiseringen 
fremhæves som centralt vilkår, samti-
dig med at kønsidentiteter ses som fly-
dende og foranderlige. Disse forståelser 
harmonerer dårligt med at de fleste 
erhvervsuddannelser har en traditionel 
og stærk kønsopdeling, der ikke viser 
tegn på ændringer. Eleverne i vores un-
dersøgelse beskriver uddannelsesvalget 

og vejen 
frem mod 
et voksent 
arbejdsliv 
som ret 
ureflek-
teret og 
uproble-
matisk. 
Det bety-
der ikke 
nødven-
digvis at 

deres livsforløb har været upåvirkede 
af de generelle tendenser til aftraditio-
nalisering og opbrud. 

For nogle af eleverne kan valget af 
mekanikerfaget tolkes som en defen-
siv strategi for at undgå de mange, 
svære valg. Mere oplagt kan det ses 
som udtryk for at disse drenge i kraft 
af deres klassebaggrund ikke tillægger 
uddannelse og uddannelsesvalg den 
afgørende rolle, som det har i familier 
med højere uddannelse. En stor del af 
eleverne i erhvervsuddannelserne ori-
enterer sig ikke mod uddannelse som 

Eleverne i vores under-
søgelse beskriver ud-
dannelsesvalget og 
vejen frem mod et vok-
sent arbejdsliv som ret 

ureflekteret og uproblematisk
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noget der har en værdi i sig selv. Det 
orienterer sig mod et arbejde og et fag, 
som de kan identificere sig med: at bli-
ve mekaniker eller frisør (Heinz 1995). 
Mange erhvervsuddannelser tilbyder 
en stærk fagidentitet og en tæt forbin-
delse mellem uddannelsen og den ef-
terfølgende beskæftigelse i et fag. Med 
i købet får eleverne desuden et tilbud 
om en klar og entydig kønsidentitet og 
en faglighed som de ofte kan knytte til 
personlige og familiære erfaringer og til 
fritidsinteresser, som at rode med biler. 

Den traditionalisme, vi finder 
blandt mekanikereleverne, kan ses 
som et resultat af en særlig kombi-
nation af køn, klasse og institutionel 
arkitektur. To argumenter for indivi-
dualiseringstesen er, at unge på grund 
af den øgede forandringstakt ikke 
længere blot kan følge i forældrenes 
fodspor, og at traditionelle institutioner 
som fag mister betydning. Vores studie 
viste at disse tendenser ikke gjorde sig 
gældende for de unge i mekanikerud-
dannelsen. På de to andre erhvervs-
uddannelser var situationen helt 
anderledes. På levnedsmiddelskolen 
og på handelsskolen havde eleverne 
mange afbrud og skift bag sig, og de 
havde ofte uafklarede forestillinger om 
deres fremtid. Det kan ses som udtryk 
for vedvarende usikkerhed og oriente-
ringsproblemer blandt disse unge. På 
gymnasiet var billedet igen et andet, 
idet de unge her ikke så ud til at have 
taget noget reflekteret valg mellem 
flere alternativer. De var fortsat direkte 
fra folkeskolen over i gymnasiet og 
havde derved udskudt deres uddan-
nelsesvalg. Meget få af dem havde på 
de første klassetrin nogen idé om deres 
fremtid efter gymnasiet. Disse markan-
te forskelle mellem forskellige grupper 
af unge og forskellige uddannelser pe-
ger på behovet for at udvikle en dif-

ferentieret forståelse for unges veje i 
ungdomsuddannelserne afhængig af 
blandt andet køn og klasse. Vores stu-
dier peger på to dimensioner, som kan 
bidrage til en sådan forståelse. Den 
ene er de unges differentierede ressour-
cer, og den anden er de institutionelle 
selektionsprocesser i uddannelsessyste-
met. 

Hvad det første angår, er der store 
forskelle på de ressourcer og erfarin-
ger, som unge møder de forskellige 
ungdomsuddannelser med på grund 
af forskelle i køn, klasse, etnicitet, lo-
kalitet og alder. Lahelma (2005) peger 
på, at drenge ofte kan trække på andre 
ressourcer end piger. I mekanikerud-
dannelsen medbringer mange drenge 
i kraft af deres køn, deres opvækst i 
arbejdermiljøer og deres forudgående 
erfaringer med mekanikerfaget, nogle 
ressourcer, som er vigtigere end skole-
karakterer. De har praktiske erfaringer 
med arbejdet, de kender til omgangs-
formerne i faget, de har klare forbil-
leder for deres uddannelsesvalg, og 
de har de sociale netværk som giver 
dem adgang til en læreplads. Selvom 
mange af dem betegner sig selv som 
’skoletrætte’, fremstår de engagerede 
og afklarede i deres valg af uddan-
nelse. I valget af mekanikerfaget flet-
ter disse unge forskellige erfaringer 
og betydninger sammen: at lege med 
biler, at rode med mekanik, et socialt 
fællesskab med faren eller andre fami-
liemedlemmer og kammerater, krops-
lige-sanselige oplevelsesmuligheder, 
en fremtidig levevej med eget værksted 
- og en velkendt og sikker maskulin 
identitet. Mekanikerfagets kombina-
tion af livshistorisk betydning, familie-
fællesskab, fremtidsdrøm, maskulinitet 
og en tydelig fagidentitet indebærer at 
elevernes forhold til det ikke fremstår 
som noget egentligt valg, men som no-
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get de er ”født med i blodet”, som Anton 
formulerer det.  

Elevernes kobling af praktisk arbej-
de med maskulinitet kan forstås som 
en klassisk arbejderkulturel orientering 
mod arbejde og håndværksfaglig dyg-
tighed frem for mod skole og formel 
uddannelse. Denne sammenfletning 
af køn og klasse adskiller sig fra den 
modstand mod uddannelse blandt 
drenge fra arbejdermiljøer, som kendes 
fra klassiske studier heraf, som Wil-
lis (1977). Mekanikereleverne er ikke 
imod uddannelse, men trætte af en 
boglig skole. De gør ikke modstand 
mod lærerne, men ser faglærerne som 
forbilleder i forhold til den fagidentitet 
de selv tilstræber. På mekanikerholdet 
har de fagligt målrettede og dygtige 
elever en høj status, særligt hvis de har 
fået en praktikplads.  Elevernes frem-
hævelse af de maskuline kvaliteter ved 
det beskidte og hårde mekanikerarbej-
de kan ses som en modstand mod den 
type uddannelse som eleverne kender 
bedst: folkeskolens stillesiddende læ-
ring af skolefag i et klasselokale, som 
derved implicit kodes som feminint 
(Högberg 2009). Men det sker ikke på 
nogen entydig måde, idet drengene ac-
cepterer at kvinder også kan være dyg-
tige håndværkere, hvis de ellers følger 
fagets maskuline koder.

Det andet forhold som kan forklare 
mekanikerdrengenes traditionelle ud-
dannelsesvalg handler om institutio-
nelle selektionsprocesser. I folkeskolen 
er der dobbelt så mange drenge som 
piger som henvises til specialunder-
visning og elevernes karakterniveau 
afhænger i høj grad af forældrenes 
uddannelsesniveau. I ungdomsuddan-
nelserne sker der en tidlig opdeling af 
de unge sammenlignet med de øvrige 
nordiske lande, og flere drenge end 
piger starter en erhvervsuddannelse. 

Når danske unge forlader folkesko-
len, opdeles de på forskellige typer 
institutioner og uddannelser, som 
har vidt forskellige mål og forskellig 
sammensætning med hensyn til køn, 
etnicitet og social baggrund. Denne 
institutionelle arkitektur i Danmark 
indebærer en større grad af kønsopde-
ling og en større social differentiering 
af unge, end vi ser i de øvrige nordi-
ske landes ungdomsuddannelser. I 
det danske uddannelsessystem bliver 
unge i 16-17-årsalderen afkrævet et 
tidligt og afgørende valg mellem stu-
dieforberedende og erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser. I erhvervsud-
dannelserne skal de dernæst vælge 
mellem erhvervsfag som ofte er stærkt 
kønsmærkede. Denne institutionelle 
struktur betyder at flere unge i Dan-
mark tidligt bliver placeret i énkøn-
nede uddannelser. Dernæst foregår der 
in-og eksklusionsprocesser under ud-
dannelsesforløbet, som afgør hvem der 
gennemfører og med hvilket resultat. 
Halvdelen af de unge, der starter på 
erhvervsuddannelse, gennemfører den 
ikke, og frafaldet er betydeligt højere 
for minoritetskøn, for eksempel piger 
på mekanikeruddannelsen. Udelte ud-
dannelsessystemer er generelt mere 
kønsblandede, og de almene og stu-
dieforberedende uddannelser er min-
dre kønsopdelte end erhvervsfaglige 
(Estévez-Abe 2011). Årsagen er at de 
erhvervsfaglige og professionsrettede 
uddannelser har en tæt tilknytning til 
det kønsopdelte arbejdsmarked, som vi 
så i mekanikeruddannelsen. 

Disse forhold indebærer, at den 
svækkelse af rammerne omkring unges 
livsforløb, som indgår i individualise-
ringstesen, ikke virker ens alle steder. 
Kønsopdelingen af uddannelserne er 
også meget forskellig. De unge mænd 
i mekanikeruddannelsen kan fortsat 
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og med held bygge på en traditions-
bestemt strategi og trække på de res-
sourcer, som familien tilbyder i forhold 
til at vælge uddannelse og at begå sig 
i uddannelsen. Disse traditionelle livs-
forløb under senmoderne vilkår kan 
tages som en opfordring til at rette 
opmærksomheden mod unges diffe-
rentierede erfaringer og livsvilkår. Det 
kan åbne for indblik i de særlige betyd-
ninger som forskellige unge tilskriver 
uddannelse, når de kombinerer deres 
erfaringer med køn, klasse, etnicitet, 
lokalitet og skole. 

AFSLUTNING

Analysen af mekanikereleverne pe-
ger på, at køn både forhandles og ud-
vikles i hverdagens interaktioner, og at 
køn er indlejret i en kønsarbejdsdeling 
på arbejdsmarkedet, på praktikplads-
markedet, i familierne og i fagidentite-
ter og fagkulturer. Da disse områder 
hænger sammen, må en strategi for 
forandringer være bredt anlagt. Det ik-
ke nok at få flere piger til at starte på 
grundforløbet til mekaniker, hvis der 
ikke samtidigt åbnes for lærepladser og 
ændringer i arbejdspladskulturen. In-
spiration hertil kan blandt andet hen-
tes i det norske projekt for kvinder i 
mandefag (Møller & Vagle 2014), som 
kombinerede inddragelsen af arbejds-
markedets organisationer med bran-
che-netværk og kvindenetværk på 
tværs af virksomheder. Regeringen i 
Danmark har sat høje mål for at få fle-
re unge til at starte i en erhvervsud-
dannelse. Det kan derfor undre, at der 
ikke nogen forsøg på at udvide rekrut-
teringen til ’det andet køn’ i de mange 
enkønnede erhvervsuddannelser til for 
eksempel mekaniker. Det kan skyldes, 
at der er andre end drengene på meka-
nikerholdet, der mener at ”Sådan er det 
jo bare: drenge og biler.” <<  
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reflekterer over baggrunde for afkoblinger af forbindelser mellem pædagogik og filosofisk 

teori og mellem statens opgaver og pædagogik. Honneth lægger ud med en tankevækkende 

analyse af sammenhænge mellem pædagogik og demokrati i et tilbageblik på teoretikere 

(Kant, Dewey, Rousseau), for hvem disse forhold var internt forbundet. Dernæst bevæger vi 

os op gennem historien til nutiden, hvor fx. USA kritiseres for aktuelle reformer af skolesyste-

met, som samlet set væsentligst drejer sig om aktivering af undervisningen til fordel for er-

hvervelse af rent økonomisk omsættelige færdigheder, men hvor overvejelser over reprodukti-

on af landets demokratiske sammenhængskraft og base synes fraværende. Finland nævnes 

derimod som eksempel på et skolesystem, som i langt højere grad lægger vægt på kommuni-

kativt ansvar og gensidig tillid som grundlag for demokratisk dannelse. Artiklen slutter med 

forslag om, at det politisk og normativt ønskelige forenes med det pragmatisk formålstjeneli-

ge, således at demokratiske forholdemåder kan reproduceres.
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HHistorien om det offentlige pædagogi-
ske system i lande med demokratisk 
forfatning har siden starten i midten 
af det 19.århunderede udvist en ubrudt 
kæde af konflikter vedrørende under-
opdeling, form og indhold i skolens 
undervisning. Hverken opdelingen af 
skolesystemet, undervisningsmetoder 
eller curriculum er forblevet uberørte 
af de bitre uoverensstemmelser, som 
enten er ført af repræsentanter for 
sociale klasser eller organiserede for-
ældregrupper  i forhold til myndighe-
derne. Immanuel Kant kan allerede 
have forudset det eksplosive stof, som 
ligger i statens løfte om en almen bor-
gerret til dannelse og pædagogik, da 
han formulerede sin berømte sætning 
i sine forelæsninger om ’pædagogik’: 
“To af menneskets opfindelser anses for 
at være de mest tungtvejende: nemlig den 
om regeringskunst og den om opdragel-
seskunst, og dog er man endda uenige 
om den grundlæggende idé heri”. Kant 
betragtede paralleliteten mellem rege-
rings- og opdragelseskunst ud fra den 
overvejelse, at det for dem begge drejer 
sig om samfundsmæssigt skabte indret-
ninger, som har den samme type op-
gave inden for forskellige dimensioner 
af artshistorie, individuel historie samt 
fylo- og ontogenese: gennem de to ty-
per af kunst må der kunne undervises 
i – gennem kloge valg af midler og me-
toder – på ét tidspunkt, hvordan et folk 
af undersåtter, på et andet tidspunkt 
hvordan et barn, som endnu er under-
lagt sin natur  - kan frisættes fra denne 
tilstand af umyndighed til en tilstand 
af frihed.

Men det, som lyder som en blot og 
bar analogi, bliver skærpet yderligere 
af Kant selv i løbet af hans efterføl-
gende forelæsninger, idet han henviser 
til et forhold af gensidighed mellem en 
republikansk statsorden og opdragelse 

eller pædagogik: det enkelte driftsbase-
rede menneske må først have gennem-
gået en proces med en frihedsrettet 
opdragelse, før det kan blive medlem 
af et sig-selv-styrende folk. Omvendt 
kan kun autonome borgere institutio-
nalisere en offentlig pædagogik, som 
muliggør vejen ind i politisk myndig-
hed for deres børn.

En god opdragelse og en republi-
kansk statsorden er derfor komple-
mentære, fordi førstnævnte i form af 
en almen og offentlig undervisning  i 
enkeltheder frembringer  de kulturelle 
og moralske færdigheder, ved hvis 
hjælp sidstnævnte eksisterer og trives, 
så borgerskabet kan deltage i den po-
litiske frigørelse også for alle sociale 
lag. På samme måde som ”Emile” 
hos Rousseau, så danner ideen om 
’pædagogik’ hos Kant ideen om ”den 
gode borger” forbindelsesleddet mel-
lem teori om opdragelse og teori om 
regeringslære, mellem begrebsmæssig 
pædagogik og politisk filosofi. Uden 
den ene er den anden ikke mulig, fordi 
begge forudsætninger forklarer et de-

den politisk-fi-
losofiske diskurs 
hørende til det 
Moderne har sør-
get for, at der næppe er 
en demokratiteoretiker af 
navn og gavn, som ikke 
har forfattet et systematisk 
bidrag til pædagogikken.
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mokratisk fællesskab, som ikke kan ek-
sistere uafhængig af hinanden.

Det er denne yderste tætte, interne 
tilknytning, som i den politisk-filoso-
fiske diskurs hørende til det Moderne 
har sørget for, at der næppe er en de-
mokratiteoretiker af navn og gavn, 
som ikke har forfattet et systematisk 
bidrag til pædagogikken. Det gælder 
med start hos Rousseau og Kant over 
Schleiermacher til Émile Durkheim, og 
John Dewey, og store og betydningsful-
de tænkere har set det som en selvfølge 
at forfatte selvstændige monografier 
om offentlig opdragelse/pædagogik. 
Pædagogikken, forstået som læren om 
målestok og metoder til en adækvat 
undervisning af den opvoksende ge-
neration, blev forstået som tvilling til 
demokratiteori, fordi – uden passende 
anvisninger til, hvordan man på én og 
samme tid  kunne vække samarbejds-
evner og moralske selvstændige initia-
tiver i barnet - slet ikke kunne forklare, 
hvad det ville sige at tale om fælles 
’samvirke’ i den demokratiske selvbe-
stemmelse. Ideen om ’den gode borger’ 
var ikke bare tom snak eller begreber i 
politiske skåltaler, men en praktisk ud-
fordring, som man måtte vise sig mo-
den til gennem det teoretiske udkast, 
ja, gennem eksperimentel afprøvning 
af egnede skoleformer og undervis-
ningsmetoder.

Da det så kom dertil efter national-
socialismens fallit, igen at vænne et 
helt folk til en demokratisk viljesdan-
nelse, som man på systematisk vis 
havde fået til at gå i glemmebogen, 
så kunne f.eks. de amerikanske besæt-
telsesmagter som en selvfølgelighed 
gribe tilbage til deres landsmand John 
Deweys pædagogiske skrifter for at 
klare den opgave, der stod for. Mellem 
demokratisk teori og pædagogisk prak-
sis var båndet endnu så tæt, og den 

interne sammenhæng syntes givet på 
forhånd, at det så  slet  ikke forekom 
som paternalisme og formynderi igen 
at ville lære de demoraliserede med-
lemmer af en ødelagt og askeklædt 
uretsstat om demokratiske sædvaner. 
Men siden da er sammenknytningen 
mellem demokrati- og opdragelses-
konceptet og mellem politisk filosofi 
og pædagogik revet fra hinanden. Jo, 
der kommer stadig appeller med krav 
om at reflektere over en demokratisk 
opdragelse, men disse kommer over-
vejende fra en enkeltstående opdragel-
sesvidenskab og ikke længere fra den 
politiske filosofis egen midte. I flertallet 
af demokratiteorier uanset udformning 
og stemme ties der i dag generelt om 
den opdragelsesmæssige side af teo-
rien. Man kan hverken finde overvej-
elser om skolerelaterede metoder eller 
læreplaner i dem. Enhver forestilling 
om, at et levende demokrati hele tiden 
først og fremmest selv må udvikle sine 
egne kulturelle og moralske grund-
lagsforudsætninger gennem almene 
dannelsesprocesser, er i mellemtiden 
forsvundet ud af den politiske filosofi.

Før jeg tager næste skridt i mit bi-
drag, hvor jeg yderligere vil belyse den 
kun antydede tradition vedrørende 
sammenhængen mellem opdragelse 
og politisk frihed, og mellem dannelse 
og demokrati, så vil jeg som et første 
skridt forsøge at karakterisere grunde-
ne til den afkobling mellem pædagogik 
og politisk filosofi, som i mellemtiden 
er fremkommet. Disse grunde ligger, 
som det vil vise sig, i en fatal – man 
kunne kalde den valgslægtskabsmæs-
sig - sammenslutning af problematiske 
opfattelser vedrørende kulturelle forud-
sætninger for demokratiet og et falsk 
forstået neutralitetskrav fra staten.

Efter at jeg på denne måde – både 
negativt og positivt – har plæderet for 
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en fornyet tilnærmelse mellem opdra-
gelseslære og demokratiteori, så vil 
jeg i et tredje skridt endelig skitsere de 
udfordringer, som et fornyet program 
til demokratisk opdragelse først og 
fremmest konfronteres med. Jeg må 
dog lade det være noget stikordsagtigt, 
fordi en mere udførlig behandling ville 
sprænge de tidsmæssige  rammerne for 
mit bidrag.

I
Mens Kant, Durkheim eller Dewey 
stadig betragtede temaet om den de-
mokratiske opdragelse som en iboende 
bestanddel af deres egne politisk-filo-
sofiske foretagender, så spiller pæda-
gogikken i dag kun en marginal rolle 
inden for en normativt orienteret de-
mokratiteori. Den nævnes ganske vist 
lejlighedsvis og omtales også af og til 
i indføringer som et opgavefelt, men 
som arbejdsfelt overdrages dets udfol-
delse, bestemmelse og anvendelse til 
den videnskabelige pædagogik. Demo-
kratiteorien har taget afsked med sin 
tvillingesøster, læren om den adækvate 
organisering og metode i den demo-
kratiske dannelse, og dermed givet af-
kald på, selv at kunne bidrage til den 
normative funktion i førskole, skole og 
voksen-dannelse.

Over for denne udvikling kunne 
man berolige sig selv med den kends-
gerning, at det kun er en spejling af re-
sultatet af en yderligere differentiering 
af de enkelte videnskabsdiscipliner, 
som vi har kunnet iagttage de sidste 
cirka 200 år. Sådan som filosofien i 
anden halvdel af det 19.århundrede 
måtte dele sig fra samfundslæren, som 
senere har kunnet etablere sig som fa-
get sociologi, sådan måtte filosofien 
også i løbet af den tiltagende speciali-

sering løse sig fra den opgave, som det 
er ud fra filosofiens eget ståsted og med 
egne midler at bestemme de opdra-
gelsesprocesser, som er nødvendige for 
dannelse af demokratisk myndighed. 

At tingene ikke er så enkle og oven 
i købet også peger på et tungtvejende 
problem, bliver allerede synligt ud fra 
den omstændighed, at den politiske fi-
losofi hele tiden og på ny og på ethvert 
tænkeligt sted støder ind i problemet 
med opdragelse, uden i dag overho-
vedet bare at have ansatsen til en 
løsning klar. Med en statslig gennem-
førelse af en almen skolepligt (i Tysk-
land, i DK undervisningspligt) er den 
myndighedsbaserede og administrativt 
regulerede undervisning nemlig blevet 
en afgørende løftestang i udformnin-
gen af de opvoksende generationers 
forholdemåder og færdigheder, så un-
dervisningen på godt og ondt øver en 
betragtelig indflydelse på fremtidige 
borgeres egenskaber. Den skolemæs-
sige opdragelseskunst, metoder og ind-
hold kan enten på ønskværdig vis have 
indflydelse på et demokratis beståen, 
idet man f.eks. fremmer samarbejdsev-
ne og individuel selvagtelse, eller den 
kan medvirke til en snigende under-
gravning, idet man formidler autori-
tetslydhørhed og moralsk konformitet.

For så vidt dannede spørgsmålet om 
den adækvate form for statslig organi-
seret opdragelse helt fra begyndelsen 
– tænk blot på Platons ”Politeia” – et 
stykke hjerteblod i enhver politisk fi-
losofi. Den som beskæftigede sig med, 
hvordan en stat eller et politisk fæl-
lesskab skulle være i forhold til den 
menneskelige natur, kunne og måtte 
ikke udgrænse det problem, som det 
hænger sammen med: efter hvilken 
metode man med den skolemæssige 
opdragelse skulle bibringe hvilke elever  
hvilket indhold. Når dette spørgsmål i 
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dag i vid udstrækning er udfaset af den 
politiske filosofi og her hverken bliver 
fulgt op i sin positive eller i sin negati-
ve udformning, så ligger dette problem  
ikke blot andetsteds i et andet tema, 
som på sin vis dernæst behandles adæ-
kvat og  mere udførligt; nej, problemet 
vedrørende den statsligt organiserede 
opdragelse står alt for meget i centrum 
for al politisk handlen, berører i alt for 
omfattende udstrækning forudsætnin-
gerne for en demokratisk retsstats be-
ståen, til at det i dag uden videre ville 
kunne skilles ud fra en videnskabs eller 
en politisk 
filosofis kor-
pus. 

De 
grunde, 
som kan 
hjælpe 
til at for-
klare den 
voksende af-
kobling af de-
mokratiteori 
fra pædago-
gikken, må 
være anlagt 
på et andet 
plan end ni-
veauet for 
den progre-
dierende differentiering i de enkelte 
fag. Jeg ser det i stedet på et langt mere 
dybliggende begrebsligt niveau, nemlig 
der, hvor det drejer sig om bestemmel-
se og afklaring af  det omfang, hvor 
demokratiet kan indvirke på sig selv. 
Som teoretisk tommelfingerregel må 
her gælde, at dette omfang må anses 
for at være mindre, jo mere den demo-
kratiske retsstats egne forudsætninger 
for at bestå er fjernet – og det kan ske 
ud fra normative indskrænkninger el-
ler på grund af saglig utilgænglighed. 

Og endelig kan man sige, at hvis dette 
spillerum for selvskabende aktiviteter 
anses for at være meget smalt, så kan 
man heller ikke indrømme den sko-
lebaserede opdragelse nogen politisk 
placering og værdi, fordi demokratiets 
livsbetingelser selv ikke med pædago-
gikkens hjælp ville kunne forandres.

Det er teoretiske forandringer af 
denne art, altså desillusioneringer ved-
rørende de selvdannende kræfter i det 
demokratiske fællesskab, som ud fra 
min opfattelse i al væsentlighed er an-
svarlig for, at man i dag kun tildeler 

skolen og 
den sam-
funds-
mæssige 
organise-
rede op-
dragelse 
ringe op-
mærk-
somhed 
fra den 
politiske 
filosofis 
side. Jeg 
vil nævne 
to af de 
teoretiske 
kilder, 
som i lø-

bet af de sidste par årtier kan have væ-
ret årsag til, at demokratiteori næsten 
umærkeligt og bag ryggen har mistet 
troen på den værdi, som en statslig 
organiseret pædagogik har for demo-
kratiet. Man kunne helt sikkert også 
nævne andre typer af indflydelseskil-
der, f.eks. den fremrykkede karakter-
prægning i den tidlige socialisering, 
fremrykket af staten, men jeg vil ind-
skrænke mig til de to følgende aspek-
ter, fordi de falder inden for selve den 
politiske filosofis fokus.

desillusioneringer ved-
rørende de selvdan-
nende kræfter i det 
demokratiske fælles-

skab er ansvarlig for, at man i dag 
kun tildeler skolen og den sam-
fundsmæssige organiserede opdra-
gelse ringe opmærksomhed fra den 
politiske filosofis side. 
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På den ene side kan Böckenförde-
tesen1 – opkaldt efter sin ophavsmand 
– have bidraget til udbredelse af den 
forestilling, at der kun er levnet ringe 
spillerum for den demokratiske retsstat 
til reproduktion af egne moralsk-kultu-
relle betingelser, når demokratiet i sin 
reproduktion samtidig er afhængigt af  
tilførsel af traditionsbestanddele, som 
ligger indeholdt i selve demokratiet. 
Selv om den statskyndige Böckenförde 
vel oprindeligt har forstået sin indsigt 
mere snævert, nemlig alene som hen-
visning til de moralske forudsætninger 
for den moderne ret, bliver indsigten 
i mellemtiden dog tolket meget bre-
dere og tages som bevis for en kulturel 
uselvstændighed i alle demokratiske 
retsstater: sådanne politiske systemer 
er, hvis man følger denne generalise-
ring, bestandigt henvist til gennem 
moralske sædvaner og forholdemåder 
at finde kulturel støtte til at sikre vækst 
og pleje af disse politiske systemer, som 
de ikke selv besidder de egnede værktø-
jer til at sikre. I dag siger Böckenförde-
tesen på sit allermest generelle niveau 
endda, at demokratierne kan takke 
moralske indstillinger for deres moral-
ske opretholdelse, som kun kan trives i 
modne fællesskaber med etisk-substan-
tielle, ja, religiøse orienteringer. Men 
går man ud fra den slags forestillinger, 
så er den konsekvens nærliggende, at 
man frakender de statsligt organise-
rede pædagogiske processer, altså den 
skolemæssige og førskolemæssige dan-
nelse, al værdi i forhold til at formidle 
demokratifremmende forholdemåder. 
For alt det, der imødekommer den ko-
operative viljesdannelse, hvad angår 
moralske indstillinger, f.eks. tolerance, 
at kunne sætte sig i den andens sted, 
orientering mod fællesskabets vel, 
læres ikke i nok så velgennemførte 
undervisningsprocesser, men kun i et 

etisk socialiseringsmiljø i før-politiske 
fællesskaber. Hvor man hos Böcken-
förde selv i det mindste kunne finde 
henvisninger til, at også ”dannelse 
og opdragelse” kunne bidrage hertil, 
så bliver der i den generelle reception 
af hans tese kun en overbevisning til 
overs om det fornødne i for demokra-
tiske fællesskaber at stole på traditio-
nelle åndsfællesskaber overlevelse. Alle 
statslige anstrengelser for at organisere 
en demokratisk opdragelse er forgæves, 
fordi de ikke kan producere moralske 
dyder, som er livsnødvendige for demo-
kratiets fortsatte beståen.

Med denne opfattelses indtrængen 
i den politiske filosofis teoribestand 
er en af de forudsætninger beskrevet, 
som i den yngre demokratiteori har 
medført, at man i vid udstrækning har 
forholdt sig distanceret til spørgsmål 
om offentlig opdragelse. Den slags pro-
blemstillinger må vise sig overflødige 
i det omfang, hvor det synes at ligge 
fast, at demokratiske tænkemåder ikke 
erhverves i statsligt organiserede op-
dragelsesprocesser, men i traditionelle 
fællesskaber i de førpolitiske miljøer. 
Den populære version af Böckenförde-
tesen fremstår dog ikke som den eneste 
årsag til i dag at bevæge demokratiteo-
rien til at distancere sig tiltagende fra 
den eneste tvillingsøster, pædagogik-
ken. Sådanne tendenser til afkobling 
tenderer fra en anden stærkt normativ 
side til at forstå det statslige neutrali-
tetskrav som så restriktivt, at bare prin-
cipper for demokratisk viljesdannelse 
på ingen måde længere må finde ned-
slag i den offentlige skoleundervisning. 

Ligesom allerede den kulturkonser-
vative nyfortolkning af demokratiet, 
ifølge hvilken demokratiet kunne for-
blive livsdueligt gennem permanent 
tilførsel af dens forudgående traditi-
onsbestanddele, så er også skærpel-
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sen af kravet om statslig neutralitet 
nærmere fuldbyrdet bag om ryggen på 
den politiske filosofi end målrettet og 
ved fuld bevidsthed; ja, det kan endda 
være, at det i tilfælde af denne teoreti-
ske forskydning nr. 2 handler om den 
utilsigtede konsekvens af den velmente 
hensigt om at tage hensyn til den vok-
sende pluralisme af etniske og religiøse 
kulturer i vore samfund gennem en 
understregning af den regelrette upar-
tiskhed i den statsligt organiserede un-
dervisning.

Naturligvis har den politiske be-
stemmelse af dybden af statslig neu-
tralitet allerede længe været underlagt 
en proces, hvori flertallets etiske over-
bevisninger og således også sociale 
magtforhold spejles på knap nok gen-
nemsigtig vis. Sådanne værdibindin-
gers legitimitet kan kun måles på, om 
de lever op til det kriterium, ikke at 
ødelægge de universalistiske grundsæt-
ninger for demokratiske forfatninger. I 
den vedvarende strid om den uundgå-
elige partiskhed i den statslige handlen 
var det altid uden for diskussion – i 
den tradition som jeg har beskrevet 
fra Kant til Durkheim og Dewey – at 
den statsligt organiserede undervis-
ning skulle realisere præcist de værdier, 
som skulle gøres forpligtende for alle 
fremtidige statsborgere: nemlig at for-
ældrenes ret at formidle særlige vær-
dioverbevisninger til deres respektive 
børn skulle afbrydes ved indgangen til 
skolen, således at elevernes vej til del-
tagelse i den offentlige viljesdannelse 
kunne forberedes gennem indøvelse 
af refleksive forholdemåder. I dag sår 
man igen tiltagende tvivl om den selv-
følgelighed, som kommer til udtryk i 
en sådan indretning af demokratiske 
procedurer i skoleundervisningen, 
som i sig selv var netop de procedurer, 
som i første omgang fik undervisning 

iværksat. Enten genkalder man sig det 
statslige neutralitetskrav, for at advare 
mod en overvægt af den skolebaserede 
opdragelse med dens fremmede, politi-
ske værdier, eller, som det beklages fra 
interesserede forældre, at formidlingen 
af karrierefremmende præstationer 
kan komme til kort ved en for stærk 
orientering mod demokratiske mål.

Hvis det er sådan, at sådanne vel-
tjente forbehold nu – om end måske 
utilsigtet - finder offentlig støtte, idet 
der i lyset af den voksende multikul-
turelisme er meget, der taler for en 
befrielse af skolen for ideologiske re-
likvier, så opstår der umærkeligt en 
sammenblanding af falsk og rigtigt, 
hvori der pludselig sker det, at enhver 
form for skolerelateret partiskhed som 
konsekvens må gælde som problema-
tisk eller forkastelig. Kravet om statslig 
neutralitet bliver derfor nu trukket så 
langt ud, at selv ideen om demokratisk 
opdragelse mister sin normative selv-
følgelighed.

Helt sikkert er det, at samtidens po-
litiske filosofi i sin helhed endnu ikke 
er gennemsyret af den slags radika-
liserede fortolkninger af neutralitets-
kravet. Desto mere strides man internt 
i den politiske filosofi om, hvordan 
man på adækvat vis kunne reformu-
lere dette arvestykke fra den liberale 
politiske tænkning set i lyset af den 
tiltagende heterogenitet i de kulturelle 
værdiforestillinger. Men i forbund med 
de kulturkonservative nytolkninger af 
demokratiers livsduelighed tegner der 
sig netop nu en teoretisk udvikling, 
som munder ud i en overbevisning om, 
at metoder og indhold i den statsligt 
organiserede undervisning også skal 
befries fra alle demokratiske målsæt-
ninger. På linje med et sådan tænkt 
forsvindingspunkt er der i dag allerede 
overvejelser om, kun at udstyre skolen 
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med en opgave om tilegnelse af et ”ci-
vilt minimum”, at overlade valget til 
forældre i form af uddannelses-værdi-
beviser, så de kan vælge undervisning 
efter verdensanskuelse, og ikke længere 
at anskue lærerne som bemyndigede 
af en demokratisk retsstat, men kun 
at forstå dem som repræsentanter for 
de forenede forældre. Men, jo længere 
disse i første omgang kun tentative 
overvejelser drives frem, jo mere af-
gørende tænkes den offentlige skole 
som etisk neutral, hvor i dens sted en 
lang række private skoler bundet til 
bestemte verdensanskuelser vil opstå, 
og desto hurtigere vil det demokrati-
ske samfund miste næsten det eneste 
instrument, som samfundet råder over 
til reproduktion af sit eget moralske 
grundlag. For så vidt er konflikten om 
det statslige skolesystem ligegyldig, om 
den nu gælder dens opdeling, curricu-
lum eller de anvendte metoder, så er 
det også altid en kamp om demokra-
tiets fremtidsduelighed. Den viden om 
denne sammenhæng har ikke været 
udtrykt tydeligere i nogen anden tra-
dition end i den, som blev indledt af 
Kant og fandt sine højdepunkter i Durk- 
heim og Dewey.

II
I de indtil nu fremførte overvejelser har 
jeg gennem den blot negativt formule-
rede kritik af tendenser i den nutidige 
demokratiteori allerede indirekte peget 
på, hvilke præmisser der må forudsæt-
tes, hvis det offentlige skolesystem skal 
forstås som en nødvendig udvidelse, 
ja, som den anden forudgivne halvdel 
af den demokratiske viljesdannelse. Så 
må der, som vi har set, hverken gives 
køb på den praksisledende hypotese, 
at man på pædagogisk vis kan vække 
færdighederne til offentlig overvejelse 

også ud over den førskolemæssige so-
cialisation og et stykke ud over traditi-
onsbårne sædvaner, eller på letfærdig 
vis sætte forfatningsstatens ret til at 
forsyne de offentligt initierede pæda-
gogiske processer med demokratiske 
dannelsesmål på spil. Hvis man ven-
der disse to negative præmisser til  po-
sitive, så kan man også sige, at blandt 
den demokratiske retsstats fremmeste 
opgaver er at sikre, at enhver af dens 
fremtidige medlemmer gennem adæ-
kvate dannelsesinstitutioner i lige 
omfang sikres muligheden for at med-
virke til den offentlige legitimering 
af statens afgørelser ”uden angst og 
skam”. I Kants pædagogiske  skrift, 
som er kraftigt inspireret af Rousseaus 
”Émile”, uden ganske vist at følge den 
i alt, antager den der skitserede idé, 
dog foreløbig kun en form, hvor den 
alment tilgængelige ”offentlige” opdra-
gelse forsvares over for den hjemlige. 
Den offentlige opdragelse skulle be-
sidde den fordel at ”frembringe” dyder 
og færdigheder hos enhver elev til at 
blive ”fremtidig borger” uden fare for 
fortsættelse af ”familiefejl”. Alt hvad 
der i en sådan opdragelsesproces skal 
formidles pædagogisk: for det første 
mekaniske færdigheder; for det andet 
pragmatisk klogskab og for det tredje 
moralsk selvbestemmelse, sorterer der-
for iflg. Kant på interessant vis under 
det primære mål, nemlig i al enkelhed 
at lade så mange lag af selvagtelse og 
selvværd opstå, som sammenlagt tilla-
der en selvbevidst adfærd som borger i 
en republik (red: samfund).

Spørgsmålet om, hvilke bidrag de 
tre klasser af pædagogisk tilrettelagte 
færdigheder senere skulle yde til er-
hvervsudøvelse, stilles i denne sam-
menhæng endnu slet ikke, fordi de alle 
på lige fod alene betragtes under den 
synsvinkel, der handler om erhvervelse 
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af forskellige former for selvværdsfø-
lelse. Den fremtidige statsborger må, 
sådan hedder det hos Kant som næ-
sten et forvarsel af en berømt tanke 
hos John Rawls, først kunne råde over 
”selvagtelse” som central ”gods”, før 
han som lige blandt ligemænd kan 
tage del i den republikanske (red: 
samfundsmæssige) selvbestemmelse. 
Erhvervsmæssige kompetencer, ci-
vilsamfundsmæssig orienteringsviden 
og moralske principper betragtes altså 
slet ikke primært som et læringsmål re-
lateret til senere indkomstsikring, men 
forstås som samfundsmæssigt almen-
gjorte medier til social anerkendelse, 
som den unge skridtvis skal komme til 
bevidsthed om gennem en pædagogisk 
formidlet proces, og herved vil han 
i sine medmenneskers øjne besidde 
”værdi”. Opnåelse af færdigheder inde-
bærer, som Kant siger næsten med He-
gels ord, respekt eller ”anseelse af ham 
selv som individ”; erhvervelsen af ci-
vilsamfundsmæssig viden betyder ”of-
fentlig værdi” som borger, og tilegnelse 
af moralske principper betyder som det 
sidste agtelse ”som anseelse fra hele 
menneskeheden”.

Trods al fremsynethed i relation til 
sammenhængen mellem almen sko-
ledannelse og gensidig anerkendelse i 
det republikanske fællesskab er Kant 
dog endnu langt fra også at foretage 
tilbageskuende følgeslutninger relate-
ret til skolens undervisning, dens meto-
der og organisationsform. Han har den 
enkelte mandlige elev for øje, som hver 
for sig skal nå frem til selvagtelse gen-
nem pædagogisk induceret videnstileg-
nelse, men har ikke det samarbejdende 
fællesskab for øje, hvori alle som aner-
kendt medlem sammen med alle andre 
må kunne virke sammen i forhold til 
målet om fælles viljesdannelse. Faktisk 
aner han i sin ”Pädagogik” af og til, 

at republikken (red: staten) ville være 
endnu stærkere, hvis den var anlagt ik-
ke bare på en ensidig vidensformidling 
men også på en skoling af kommu-
nikative dyder. Trods dette viger han 
dog tilbage for konsekvensen heraf, 
nemlig først og fremmest at gøre den 
offentlige skole til et dannelsessted for 
demokratiske kompetencer. Først cirka 
hundrede år senere fuldbyrder Émile, 
Durkheim og John Dewey dette skridt, 
da de hver for sig i hver deres værk tog 
fat på at skitsere den indre sammen-
hæng mellem opdragelse og demokra-
ti, mellem skolebaserede læreprocesser 
og en fremtidig statsborgerrolle.

Selv om de to tænkeres grundanta-
gelser næsten synes at udelukke hinan-
den – her den videnskabeligt tænkende 
sociolog og der den pragmatiske og 
procestænkende filosof, så udviser de-
res tanker om demokratisk opdragelse 
dog overraskende fællestræk. Blandt de 
tre funktioner, som skolen i et aktuelt 
perspektiv skal knytte sammen: dén 
vedrørende erhvervskompetence, dén, 
som handler om udjævning af familie- 
og miljømæssige dannelses-mangler 
og dén om den almene forberedelse 
til den fremtidige statsborgerrolle, så 
henviser Durkheim og Dewey ene og 
alene til den tredje, den sidstnævnte. 
Lige som allerede Kant forstår de det 
at lære erhvervsmæssig omsættelig vi-
den nærmest som en sidegevinst af at 
indøve demokratiske sædvaner; og alt 
hvad der præsteres af kompensatorisk 
opdragelse forstås som en selvfølgelig 
opgave i det til enhver tid eksisterendes 
skolevæsen. Også den demokratiske 
stats ret til at binde det skattefinansie-
rede opdragelsessystems forpligtelse til 
at reproducere statsborger-kompeten-
cer begrundes med sammenlignelige 
argumenter af de to tænkere, hvis de 
overhovedet finder argumenter nød-
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vendige. Fordi den statslige indførelse 
af den almene skolepligt kun lader 
sig tolke  som en demokratisk legitim 
handling på den betingelse, at den 
betragtes som en fælles, så at sige ci-
vilsamfundsmæssig anstrengelse med 
henblik på at hjælpe alle borgere li-
geligt til en faktisk udøvelse af deres 
politiske rettigheder, så må man ikke 
efterfølgende fratage denne stat retten 
til reelt også at udnytte skolens un-
dervisning til indøvelse af matchende 
kundskaber og praktiske færdigheder.

Sådanne demokratiteoretiske over-
vejelser danner imidlertid kun den 
generelle ramme, hvori Durkheim og 
Dewey nu placerer de undersøgelser, 
som de helliger indholdet og struk-
turen i skolens undervisning. Deres 
meget enslydende argumentationer 
fremsætter som udgangspunkt den 
tese, at forberedelsen til den fremtidige 
statsborgerrolle mindre er en sag for 
adækvat vidensformidling, men mere 
en sag om dannelse af praktiske va-
ner. Det, som elever skal lære i skolens 
undervisning for senere på effektiv vis 
at kunne deltage i den demokratiske 
viljesdannelse, er ikke primært test-
bart kendskab til politiske og historiske 
sammenhænge, men derimod forhol-
demåder, som muliggør den moralsk 
selvbevidste deltagelse i et samarbej-
dende fællesskab. At John Dewey som 
pragmatisk orienteret filosof styrer sin 
argumentation i den retning og altså 
først og fremmest begriber skolen som 
et dannelsessted for samvirke i den 
forskende offentlighed, kan ikke over-
raske synderligt; men at Émile Dur-
kheim argumenterer tilsvarende og på 
samme måde betragter skolen under 
denne synsvinkel, at det handler om, 
hvilket bidrag den yder til indøvelse af 
demokratiske samarbejdsfærdigheder, 
nødvendiggør vel en kort forklaring.

Durkheim lader sig ganske vist først 
inspirere af Kant – til forskel fra Dewey, 
som her tænkte langt mere optimistisk. 
Kants forestilling var præget af, at de 
egoistiske tilbøjeligheder som det første 
måtte brydes gennem moralsk disci-
plineringer, før det kunne lære auto-
nomt at holde sig til de sociale regler 
i det demokratiske fællesskab. Durk- 
heim afviger dog betragteligt fra sin 
filosofiske læremester: han ser denne 
forudgående læreproces forløbe så me-
get mere smidigt og først og fremmest 
mere succesfuldt, i det omfang, man 
formår at tiltale barnet med dets liden-
skaber, begær og sansemæssige natur 
gennem praksisnære forbilleder og le-
geprægede aktiviteter. I grunden frem-
står den barnlige egoisme ikke som en 
proces for moralsk disciplinering for 
Durkheim, selv om han altid taler om 
det, men derimod som en proces for 
affektformidlet vane-dannelse: barnet 
lærer nu gennem tilpasset deltagelse, 
når noget rører barnets tilbøjelighe-
der affektivt, så lærer det  på habituel 
vis at beherske regler for demokratisk 
samliv. I mere moden alder så vil bar-
net senere også skulle kunne klargøre 
sig disse regler ud fra et rationelt gyl-
dighedskrav.

I forhold til skolen og dens opdra-
gelsesstile kan Durkheim nu af denne 
korrektur i forhold til Kant drage næ-
sten de samme konsekvenser, som 
Dewey var kommet til ud fra sine helt 
andre, nemlig hegelianske, præmisser: 
I skolens undervisning  må eleverne 
vænnes til mest muligt kooperativt 
funderede læringsmetoder,  vænnes til 
gennem  medbestemmelse i alle sko-
lens anliggender, samt  endelig vænnes 
til mere fællesskabsorienterede frem 
for individuelle former for irettesæt-
telser og opmuntring, for på den måde 
så tidligt som muligt at tilegne sig det 
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demokratiske fællesskabs ånd, som 
så senere i voksenalderen kan hjælpe 
dem til en selvbevidst ageren i den de-
mokratiske offentlighed.

De to tænkere er heller ikke repræ-
sentanter for den opfattelse, der ofte 
ytres i dag, at skolen først og fremmest 
skal tjene til uddannelse af den indi-
viduelle autonomi. Deres opdragelses-
billede er  - gældende for dem begge 
- meget mere præget af den idé, at bi-
bringe eleverne en sikker fornemmelse 
for, hvad det vil sige at forstå de andre 
elever som ligeberettigede partnere i 
en fælles lære- og undersøgelsesproces. 
Hvis den offentlige skole i enhver ny 
generation på ny skal udvikle netop de 
forholdemåder, som er livsnødvendige 
for den demokratiske viljesdannelse, 
så må den sætte langt stærkere ind på 
arbejdet med en fællesskabskultur frem 
for en ensidig formidling af moralske 
principper. Det gælder ikke om at lære 
individuelle grundsætninger for den 
rigtige handlen, men for Durkheim og 
Dewey er kommunikativ indarbejdelse 
af  perspektivovertagelse og moralske 
initiativer derimod den vej, hvorpå  
skolens undervisning  kan bidrage til 
reproduktion af demokratiet.

Mellem Kants ”Pädagogik” og disse 
formuleringer ligger ganske vist et år-
hundrede, og mellem dem og vores 
samtid er der gået tilsvarende. Overfor 
denne store tidsafstand så vil mange 

ryste på hovedet og med triumferende 
gestik påpege, at kravene til skolen har 
ændret sig radikalt set i lyset af både 
den sociale og økonomiske kontekst. 
Der er mange flere elever; der er et 
erhvervsmæssigt krav om fleksibilitet 
og præstationsparathed; der resterer 
et vedvarende dannelsesefterslæb i de 
nedre sociale lag trods alle socialpoli-
tiske anstrengelser. Alle disse faktorer 
synes i de kapitalistisk højtudviklede 
lande ikke at efterlade andre valg for 
skoleundervisningen end at sætte ind 
med øget selektion, øgede individuelle 
præstationskontroller og øget anspo-
ring til konkurrencementalitet.

I USA går politikere, professionelle 
økonomer og ledere allerede i gang 
med at foreslå en reform af skolesyste-
met, som når man ser de annoncerede 
tiltag samlet set ikke går ud på andet 
end en aktivering af undervisningen 
til fordel for erhvervelse af rent øko-
nomisk omsættelige færdigheder: alle 
amerikanske skolers effektivitet skal 
iflg. disse planer kunne sammenlig-
nes og kontrolleres vha af kvantitative 
data, som kontrollerer den enkelte læ-
rers succes ift, hvilket resultat de har 
kunnet hjælpe deres elever frem til ved 
de landsdækkende standardiserede 
tests. Kontroltiltag af denne art, som 
over kort eller lang tid ville resultere i 
marginalisering af alle fag, som ikke 
kan testes statistisk, bliver imidlertid 

OPFØLGENDE TEMA

Emnet og problemstillingen i sidste del af Honneths oplæg vil blive fulgt op 
og uddybet i et tema i Dansk pædagogisk Tidsskrift nr. 3/16  til september 
med den foreløbige arbejdstitel ”Demokrati og opdragelse i børnehøjde”. 
Der lægges et open call med præsentation og opfordring om bidrag på 
DpT’s hjemmeside dpt.dk, se under kommende temaer.



60 DpT 1/2016

ikke kun diskuteret i USA, men dis-
kuteres også på kontinentet, som om 
det også ville gælde her, at man vha. 
økonomiske metoder på ensidig vis 
skulle underkaste skolerne et diktat 
om økonomisk udvikling. Der ser i den 
forbindelse ikke ud til at være et behov 
for at minde om de tider, hvor man i 
skoleundervisning anså selvfornyelse 
af demokratier for at være omdrej-
ningspunkt og ”ankerbestanddel”. Det 
er ikke blot demokratiteorien selv, men 
også den statslige politik, som åben-
bart har tabt interessen for det eneste 
organ, hvormed de skrøbelige forud-
sætninger for folkets demokratisk vil-
jesdannelse lod sig reproducere igen og 
igen, selv om det  skete forsøgsvist og 
under bestandige anstrengelser.

Disse tendenser til en afstandtagen 
til ideen om den demokratiske opdra-
gelse modsiger ganske vist alle empi-
riske fund, som den sammenlignende 
dannelsesforskning og de forskellige PI-
SA-studier i de senere år har bragt frem 
for dagens lys. Heri finder man en sæl-
som bekræftelse på, hvad Durkheim og 
Dewey havde tænkt for et århundrede 
siden, da de ville fremsætte en meget 
tæt sammenhæng mellem kooperative, 
demokratifremmende indlæringsmeto-
der og skolemæssige præstationer. Dét 
skolesystem, som i alle internationale 
præstationssammenligninger altid når 
det bedste resultat, er nemlig samtidig 
det skolesystem, hvor de to tænkeres 
demokratiske idealer på det nærmeste 
realiseres. I de finske skoler forbliver 
elever med forskellige dannelsesher-
komst sammen i ét eneste skolefælles-
skab så længe som overhovedet muligt, 
og der reduceres test- og prøvetiltag til 
det absolut krævede minimum. I Fin-
land tillægges kommunikativt ansvar 
og gensidig tillid langt højere vægt end 
individuel henførbarhed, og endelig 

har en professionel uddannet lærer-
stab, som arbejder tæt sammen med 
skolebestyrelsen, den fulde suverænitet 
til alene at udforme undervisningen.

Naturligvis benytter man ikke Dur-
kheims og Deweys vokabularium i det 
finske skolesystem. Der tales hverken 
om vane-dannelse eller fællesskabsmo-
ral eller kooperative opdragelsesme-
toder, men en sådan  genoversættelse 
til et sprog for den demokratiske dan-
nelse synes dog let mulig, og den ville 
så tydeliggøre det sjældne, historisk 
usandsynlige lykketræf, at det poli-
tisk og normativt rigtige en gang var 
sammenfaldende med det pragmatisk 
formålstjenlige: de skoleformer er de 
bedste for elevernes kognitive præsta-
tioner og færdigheder, som samtidig 
stærkest imødekommer reproduktio-
nen af demokratiske forholdemåder. I 
disse tider, hvor der overalt tales om en 
voksende politisk apati, og man maler 
faren for et ”Postdemokrati” på væg-
gen, finders der ingen, ja, overhovedet 
ingen, grund, til ikke igen at genoplive 
den tradition, som er begrundet hos 
Kant, Durkheim og Dewey, og som for-
står den offentlige opdragelse som de-
mokratiets centrale organ for at kunne 
reproducere sig selv.

III
Efter det, der hidtil er sagt, kunne der 
let opstå det indtryk, at samtidig med 
de passende metoder i en demokra-
tisk undervisning, så er stoffet dertil 
også givet én gang og for alle og på 
forhånd, og dermed unddraget en-
hver historisk ændring på sigt. Først 
og fremmest Kant har givet denne 
forestilling vind i sejlene, selv om han 
dog binder erhvervelsen af de former 
for selvagtelse, som kræves for borge-
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ren, til en trinvis tilegnelse af tidløst 
gyldigt vidensindhold. Men også hos 
Durkheim kan man se en tilbøjelig-
hed til at foreskrive bestemt materiale 
til kooperative opdragelsesprocesser 
som fastlagte bestanddele. Kun John 
Dewey modsiger i sine pædagogiske 
skrifter den hermed skitserede tendens, 
idet han med vedvarende og stor nøg-
ternhed fremhæver, at også det stof-
mæssige indhold i undervisningen må 
ændres i takt med aktuelle udfordrin-
ger i den offentlige problemløsning. 
Han går ganske vist ud fra – i lighed 
med sin medstridsmand Durkheim – 
en uomgængelig hierarkisering af de 
vidensdiscipliner, der skal formidles, 
og overraskende så indtager geografi 
og historie hos ham på komplemen-
tær vis de øverste pladser. Men det, der 
skal læres i disse discipliner, handler 
for ham kun om den demokratiske 
viljesdannelse historisk foranderlige 
opgaver.

Jeg vil ikke afslutte mit bidrag uden 
i det mindste i Deweys ånd stikordsag-
tigt at nævne de to historiske udfor-
dringer, som i dag burde finde nedslag 
i undervisningsstoffet pga. deres følge-
virkninger for det demokratiske samliv. 
For begge problematikkers vedkom-
mende må det ved en mere udførlig 
betragtning vise sig, at de ikke kan 
behandles adækvat ved at blive depo-
neret i et enkelt fag. De nødvendiggør 
nærmere en stoflig med-tematisering i 
hele skolens stof-”kanon”.

For enhver opmærksom nulevende 
må det aktuelt være uden for enhver 
diskussion, at den digitale revolu-
tion af kommunikationsforhold på 
eftertrykkelig vis ikke kun ændrer 
etablering og opretholdelse af private 
relationer, men også ændrer den måde, 
som den politiske viljesdannelse sker 
på. Med Internettet, som sætter den en-

kelte i en situation, som på én og sam-
me tid rummer en frigjorthed fra rum 
og en acceleration af hans interaktio-
ner, opstår der i dag i stadigt stigende 
tempo et utal af net-offentligheder, 
hvis ydre grænser og temaer må forstås 
som i en vedvarende proces. Det er helt 
sikkert skolens opgave at forberede ele-
verne teknisk og socialt på anvendel-
sen af dette nye medie, men dermed er 
den fælles håndtering af nettets histori-
ske konsekvenser langt fra udtømt. For 
mig synes det endnu mere nødvendigt 
i fællesskab at udforske de digitalt ud-
bredte temaer og deres vidensindhold 
i deres eksperimenterende opståen, 
men ud over deres potentiale også at 
udforske mediets grænser og risici. I så-
danne eksemplariske rekonstruktioner, 
hvor f.eks. dannelsen og kvaliteten af 
bestemte leksikonbidrag til Wikipedia 
kunne tages under lup, måtte de for-
skellige skolefag arbejde tæt sammen, 
fordi man ud over  krav til rent teknisk 
og økonomisk viden også ville efter-
spørge viden om de relevante temaom-
råder. Men dette ene eksempel må kun 
opfattes som illustration af den mere 
generelle idé, at det i vore skoler i dag 
kommer an på, at man samtidig med, 
at man lærer at håndtere internettet, 
også lærer ”lovene” for nettets pro-
duktion og dets virkemåde. Eleverne 
må – helt i Deweys ånd – gennem den 
kooperative udnyttelse af computeren 
forberedes på, at de senere på myndig 
vis kan betjene sig af nye instrumenter 
for den politiske viljesdannelse.

Hvis digitaliseringen skaber den før-
ste af de to udfordringer, som den de-
mokratiske offentlighed i dag er stillet 
over for, så skaber den tiltagende he-
terogenitet i de vestlige landes befolk-
ning udfordring nummer to. Ligesom i 
relation til det nye medie, Internettet, 
så kan der med et blik på det multikul-
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turelle vel ikke herske uenighed om, 
at der i skolerne må sættes alt ind på 
at forberede den offentlige menings-
dannelse på disse ændrede betingel-
ser. Men også her stiller man sig det 
spørgsmål, hvordan de metodiske mid-
ler og materialeindhold skal være, som 
bedst vil kunne løse den krævede opga-
ve. Den demokratiske opdragelses idé, 
som jeg ville minde jer om med mit 
bidrag, rummer allerede svaret, hvad 
angår den første metodiske del: Jo min-
dre eleverne i undervisningen adresse-
res som isolerede, præstations-effektive 
subjekter, og jo stærkere de behandles 
som medlemmer af et lærende samar-
bejdsfællesskab, jo hurtigere må kom-
munikationsformer opstå imellem 
dem, hvor kulturelle forskelle ikke kun 
accepteres på legende vis, men nær-
mere betragtes som chancer for gensi-
dig berigelse. Med denne henvisning til 
den anerkendelsesfrembringende kraft 
i den demokratiske opdragelse har jeg 
ganske vist ikke besvaret det andet 
delspørgsmål om materialer, hvor det 
går på, hvilke konsekvenser for selve 
undervisningsstoffet der må drages af 
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den voksende multikulturalitet i vores 
samfund.

Lad mig slutte med den formod-
ning, at vi slet ikke kan forestille os, 
hvordan det, der skal læres, vil se ud 
om 15 eller 20 år, under en fair hen-
syntagen til den etniske og kulturelle 
sammensætning af skoleklasserne. 
Hvis disse fremtidige elever skal blive 
til myndige deltagere af en da yderst 
heterogen, spraglet sammenstrikket of-
fentlighed, så må de lære at tilegne sig 
historie, litteraturhistorie og de fleste 
andre fag i det samme decentrerede 
perspektiv, som vi i dag først gradvist 
og med besvær forsøger at lære os i de 
tilsvarende discipliner ved universite-
terne. <<   

 

NOTER
1  Ernst-Wolfgang Böckenförde var en tysk retsfilosof, 

hvis tese drejer sig om, at en demokratisk stats 
selvreproduktion er afhængig af kulturelle 
traditioner, som selv forudsætter demokrati.
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I denne artikel sættes der fokus på underskud af demokratisk dannelse og kritisk tænkning i 

den nye læreruddannelse. Vi argumenterer for, at uddannelsen i mindre grad har en eksplici-

teret intention om at uddanne demokratisk dannede professionelle, forstået som visionære 

aktører med potentiale til at udvikle eller forandre professionen. Det vil sige lærere, der un-

dersøger, forholder sig kritisk til og er i stand til at udvikle profession, lærerpraksis og skole-

kultur ud fra et overordnet demokratisk sigte. Underskuddet af demokratisk dannelse og kri-

tisk tænkning i den nye læreruddannelse kan få betydning for lærernes evne til at udvikle ele-

vernes kritiske sans, således at de ”får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stil-

ling og handle” (Folkeskoleloven §1) i et demokratisk samfund. Vi vil endvidere argumentere 

for, at en sådan manglende kritisk indstilling kan have betydning for lærerens skøn og døm-

mekraft. 

>>>

Lisbeth Lunde Frederiksen og Mette H. Beck 

LÆRER ANNO 2017  
– SVAR ELLER EKKO?
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PPå baggrund af et forlig mellem Social-
demokraterne, Det Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Kon-
servative og Dansk Folkeparti fik Dan-
mark i 2013 en ny læreruddannelse. 
I forligspapiret vedrørende reform af 
læreruddannelsen (Uddannelses og 
forskningsministeriet 2012, herefter 
”forligstekst”) står det klart, at formå-
let med en ny læreruddannelsesreform 
var at få en ”fagligt stærkere og mere 
attraktiv læreruddannelse, der matcher 
folkeskolens behov, er gennemsyret af 
almen dannelse og hæver barren for 
de lærere, der skal løfte morgendagens 
folkeskole”.

Det skulle ske ved i den ny lærer-
uddannelse at stille højere krav til de 
studerende, bl.a. gennem kompetence-
målsstyring. Uddannelsen skulle mo-
duliseres, lærerens grundfaglighed og 
almen dannelse skulle styrkes og der 
skulle være fokus på øget videns- og 
praksisbasering. 

”Barren” skulle altså hæves og ud-
dannelsen gennemsyres af almen dan-
nelse. Men umiddelbart ser det ikke ud 
som om barren for selvstændig kritisk 
stillingtagen og demokratisk dannelse 
ønskes hævet i den ny læreruddan-
nelse. 

DEMOKRATI, SELVSTÆNDIGHED 
OG AKTIV DELTAGELSE

 Læreruddannelsen i dag refererer di-
rekte til folkeskoleloven (LBK nr.665) 
og i denne står der, at

”Folkeskolen skal forberede eleverne 
til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og fol-
kestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og de-
mokrati. ” (Vores fremhævning). 

I Bekendtgørelsen af lov om er-
hvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser, LBK nr. 
1147 af 23/10/2014, som er den be-
kendtgørelse som læreruddannelsen 

hører ind under, står der i §2 stk. 2, at
”Uddannelserne skal kvalificere de 

uddannede til at varetage praksisnære 
erhvervsfunktioner. Uddannelserne 
skal endvidere udvikle til selvstændig-
hed, samarbejdsevne og evne til at ska-
be fornyelse samt udvikle interesse for 
og evne til aktiv medvirken i et demokra-
tisk samfund. Uddannelserne skal kvali-
ficere til relevant videre uddannelse. ” 
(Vores fremhævning)

Og i § 3 at 
”Professionsbacheloruddannelser 

skal give de uddannede viden om og 
forståelse af fagområdernes praksis, 
anvendt teori og metode på et niveau, 
der kvalificerer til selvstændigt at kunne 
analysere og vurdere problemstillinger. 
Uddannelserne skal endvidere skabe 

“ Opdragelse til demokrati indebærer at udvikle kri-
tisk og selvstændigt tænkende personer, der kan gå 
bag om fænomener, undersøge fænomener og lede 
efter fx usynlige sammenhænge
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grundlag for selvstændig refleksion 
over fagområdernes sammenhæng 
med udviklingsbaseret viden og er-
hvervsfunktioner.  
Stk. 2. Uddannelserne skal kvalifi-
cere de uddannede til at varetage 
praksisnære, komplekse og udvik-
lingsorienterede erhvervsfunktioner. 
Uddannelserne skal endvidere kvalifi-
cere til relevant videre uddannelse, ud-
vikle selvstændighed, samarbejdsevne 
og evne til at skabe fornyelse samt ud-
vikle interesse for og evne til aktiv med-
virken i et demokratisk samfund.”

I ovenstående citater ser man, at be-
greberne demokrati og aktiv deltagelse 
er fremtrædende både i folkeskolelo-
ven, og som følge deraf også i bekendt-
gørelsen for læreruddannelen. Man ser 
også, at evnen til at skabe fornyelse samt 
udvikle til selvstændighed pointeres. 

I denne artikelvil vi dog argumen-
tere for, at en fremtidig lærer i mindre 
grad end tidligere kan karakteriseres 
som demokratisk professionel, forstået 
som en professionel visionær aktør, 
der har mulighed for at udvikle eller 
skabe ændringer for professionen. Med 
udgangspunkt i en kritisk analyse af 
lovgivningstekster af relevans for læ-
reruddannelsen vil vi argumentere for, 
at lærerne er blevet underlagt struktu-
relle ansvarliggørelsesmekanismer, der 
sammen med et underskud af demo-
kratisk dannelse og kritisk tænkning i 
læreruddannelsen kan præge fremtidi-
ge læreres professionelle skøn og døm-
mekraft. Og dette kan i sidste instans 
få betydning for udvikling af eleverne 
som demokratiske borgere. 

KRITISK TÆNKNING

At opdrage til demokrati indebærer for 
os en myndigggørelsesproces, som i vo-
res forståelse bl.a. består i på baggrund 
af viden at kunne stille kritiske spørgs-

mål og forholde sig til dem.  Opdragel-
se til demokrati indebærer at udvikle 
kritisk og selvstændigt tænkende per-
soner, der kan gå bag om fænomener, 
undersøge fænomener og lede efter fx 
usynlige sammenhænge (Jf. fx Biesta 
2013, 2011).  Dette kræver opdragelse 
til metatænkning.

Læreruddannelsen er en grundud-
dannelse, der skal uddanne lærere, der 
ikke alene kan handle ud fra, hvad 
praksis kalder på, men efter vores me-
ning også er i stand til at forholde sig 
kritisk til den viden og praksis, som 
man som professionel kommer i berø-
ring med. Opdragelse til kritisk tænk-
ning i en læreruddannelse må derfor 
indebære, at den studerende som led 
i vidensudvikling, vidensanalyse og 
vidensanvendelse løbende reflekterer 
over de kriterier, en viden hviler på 
(Rønn, 2006). Bent Nielsen får i sin bog 
´Praksis og kritik´(1973) udfoldet den-
ne tankegang. Bent Nielsen skriver: ”I 
en dannelse ligger der, ud over indsigt 
i et vidensområde, også at man har 
etableret et kriterium for anvendelse 
af denne viden, at man har accepteret 
et ansvar for hvordan, hvornår og til 
hvad man vil anvende denne viden. ”

For at kunne udvikle kritisk selv-
stændige individer, der kan deltage 
ansvarligt i et demokrati og udvikle en 
given praksis, må man ud fra denne 
tankegang have et vidensgrundlag, 
kunne tænke i helheder, i overordnede 
sammenhænge, og man må kunne be-
grunde sine standpunkter og handlin-
ger bl.a. i forhold til disse helheder og 
sammenhænge. 

For at kunne forberede næste gene-
ration til demokrati, til at være aktive 
demokratiske borgere, er det vores 
overbevisning, at lærere må uddannes 
til kritisk selvstændigt tænkende profes-
sionelle (jf. Bøje 2012).
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REFLEKSION – UDEN AT KUNNE TÆN-
KE KRITISK OG I SAMMENHÆNGE

I den ny læreruddannelse efter Be-
kendtgørelse Nr. 231 af 08/03/2013, 
og lettere revideret i Bekendtgørelse nr. 
1068 af 08/09/2015, (herefter betegnet 
som LU 13) lægges der afgørende vægt 
på, at den studerende igennem ud-
dannelsen bliver i stand til at kunne 
reflektere over bl.a. praksis og udfor-
dringer forbundet med undervisning 
og undervisningsrelaterede opgaver. 
Uddannelsen skal endvidere relatere 
sig til den aktuelle folkeskole. Det vil 
sige, at de studerende skal tilegne sig 
professionsrelevante kompetencer. 
Der stilles langt større krav om prak-
sistilknytning og- praksisforankring i 
uddannelsen – om ”mere folkeskole i 
læreruddannelsen”, som det udtrykkes 
i forligsteksten.

I bekendtgørelsen for lærerud-
dannelsens § 21, der omhandler 
bedømmelse af, i hvilken grad kompe-
tencemålene i de forskellige fag er op-
fyldt, står der:

”§ 21. Ved prøverne bedømmes det, i 
hvilken grad kompetencemålene er op-
fyldt, jf. bilag 1-4.

Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken 
grad den studerende har opfyldt kom-
petencemålene, indgår, at den stude-
rende

1) kan gøre rede for kendt viden, 
færdigheder og grundlæggende proces-
ser,

2) kan fremstille sammenhænge og 
analysere kendte situationer og pro-
blemstillinger gennem anvendelse af 
tilegnet viden og færdigheder og på 
den baggrund handle i pædagogisk 
praksis og

3) kan reflektere over og vurdere 
nye situationer og problemstillinger, 
som kræver selvstændige vurderinger 

og alternative måder at handle på i 
pædagogisk praksis. ” (Vores fremhæv-
ning)

De studerende skal altså være i 
stand til at kunne reflektere. Men krav 
om refleksion synes ikke nødvendig-
vis at betyde krav om at kunne tænke 
kritisk og på metaniveau, sådan som 
vi har beskrevet det ovenfor. Begrebet 
refleksion i bekendtgørelsen kan, med 
kravet om langt større praksistilknyt-
ning end i tidligere læreruddannelser, 
nærmere forestås i lyset af en ´pragma-
tisme´, hvor refleksioner bliver brugt til 
at håndtere problematiske situationer 
gennem aktiv deltagelse. 

I den sammenhæng vil begrebet re-
fleksion kunne forstås som tænkning 
på baggrund af en umiddelbar erfaret 
situation, der opleves forvirrende, pro-
blemfyldt og som man ønsker løst.  I 
dette perspektiv behøver refleksion ikke 
at indeholde kritisk tænkning; tænk-
ning, der dybdegående forsøger at gå 
bag om fænomener eller bevæger sig 
på metaniveau.

Som konsekvens af at læreruddan-
nelsen er blevet kompetencemålsstyret, 
er fagenes kompetencemål udspecifi-
ceret i færdigheds- og vidensmål. De 
er opstillet i sidestillede par, hvilket 
inviterer til en tænkning om, at den 
viden der skal tilegnes, direkte skal 
kunne omsættes eller være knyttet til 
de beskrevne færdigheder. Fx står der 
i et færdighedsmål om ”Almen under-
visningskompetence ”: ”Systematisk 
evaluere (elevers) læringsudbytte, læ-
ringsmiljø og undervisning og anvende 
resultaterne som grundlag for feedback 
og videre undervisningsplanlægning 
og udvikling af undervisning”. Og 
ved siden af dette færdighedsmål står 
vidensmålet så: ”evaluering og feed-
backs muligheder og begrænsninger i 
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forbindelse med undervisning og læ-
ring”.

Heri ligger en risiko for en forsimp-
let forståelse af ´at kunne´. De sidestil-
lede par af færdigheds- og vidensmål 
medfører en fare for, at kommende 
lærere uddannes til at mestre en række 
adskilte, specificerede handlinger, ba-
seret på dertil relateret specifik viden. 
Det kan betyde, at lærere i fremtiden 
vil få sværere ved at kunne se, forstå 
eller tænke i helheder og/eller overord-
nede sammenhænge og dermed f.eks. 
forstå fænomeners indbyrdes samspil 
og hvordan de betinger hinanden. Op-
stillingen i sidestillede par kan altså 
modarbejde en opdragelse til kritisk 
tænkning i en læreruddannelse. Da 
handlekompetence og demokratisk 
dannelse (Schnack, 2005) er funderet i 
en kritisk faglig tænkning kan udvik-
lingen af dette dermed besværliggøres.  
Samtidig er LU 13 blevet moduliseret, 
dvs. hele uddannelsen er opbygget 
af moduler uden progression, hvilket 
også kan bidrage til manglende indsigt 
i overordnede sammenhænge, såvel in-
den for et fag som sammenhænge mel-
lem individ, skole og samfund. 

DET KRITISK-KONSTRUKTIVE ASPEKT

Enhver dannelsesopfattelse må have 
konsekvens for didaktiske valg, og en-
hver didaktisk beslutning må i en el-
ler anden grad have konsekvenser for 
elevers dannelse. Pædagogisk viden, 
herunder dannelsesmæssig viden, er 
vigtig for læreren for ikke at få et snæ-
vert instrumentelt syn på kundskab. En 
sådan overordnet viden kan hjælpe læ-
reren med at fastholde tanken om, at 
mennesket, eleven, forbliver at være et 
mål i sig selv, og ikke et middel.

I LU 13 er pædagogisk indsigt og 
filosofi drastisk nedskåret i og med at 
pædagogik som fag er forsvundet og 

det kritisk konstruktive perspektiv fjer-
net, både som mål og indhold. I den 
tidligere læreruddannelsesbekendtgø-
relse (Bek. Nr. 562, herefter ”LU 2007”) 
stod der bl.a.om identitet og mål for 
faget pædagogik (bilag 1. 6):

”Pædagogik i læreruddannelsen 
anskuer analytisk og handlingsrettet 
undervisning, dannelse, uddannelse, 
opdragelse og socialisation med hen-
blik på at identificere, analysere og 
vurdere pædagogiske grundspørgsmål, 
dilemmaer og konflikter, der vedrører 
elevens udvikling mod myndighed, in-
den for en historisk, social, kulturel og 
politisk-institutionel ramme og at tage 
fagligt begrundede initiativer. 

6.2. Mål
Målet er at den studerende bliver i 

stand til kritisk og konstruktivt
At analysere og vurdere undervis-

ning, dannelse, uddannelse, opdra-
gelse og socialisation ved hjælp af 
begreber, teorier, forskningsresultater 
og iagttagelser, 

bI.a. at diskutere og begrunde pro-
fessionel stillingtagen til pædagogiske 
opgaver, som de fremtræder i skolen og 
samfundet  …”

(6.1, 6.2)
Og de studerende skulle bl.a. have 

kundskaber og færdigheder i 
”forståelse af dannelsesopgaven i 

folkeskolen i det moderne samfund” 
(6.3.e).

Som basis for det professionelle 
skøn, og for videreudvikling af under-
visning, blev der i faget pædagogik 
lagt op til at de studerende skulle have 
indsigt i sammenhæng og helheder. 
De studerende skulle være i stand til 
at kunne se undervisning, uddannelse 
og opdragelse i et historisk, socialt, 
kulturelt og politisk – institutionelt per-
spektiv.
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I faget Kristendomskundskab/ livs-
oplysning/ medborgerskab i LU 07 var 
målet bl.a., at de studerende skulle 
tilegne sig kompetencer til at ”udvikle 
elevernes kritiske sans og mulighed 
for at tage stilling og handle i mødet 
med nye udfordringer, samt at lære 
dem at leve sammen, med respekt for 
hinandens værdier og normer” (Bilag 
1.Punkt 2.2.d).

I Hovedområdet ´Almen dannel-
ses kompetencemål (under det nye 
fag Lærerens grundfaglighed i LU 13) 
skal den studerende kunne forholde 
”sig nuanceret og reflekteret til etiske, 
politiske, demokratiske og religiøse 
udfordringer, som er forbundet med 
undervisning, forældresamarbejde og 
skole i et globaliseret samfund”. 

Dette kan indebære fokus på kritisk 
stillingtagen, men behøver det ikke. 
Man kan konstatere, at det kritisk/ 
konstruktive aspekt også i forhold til 
dannelsesbegrebet er nedtonet i LU 13. 
Det dannelsesbegreb, der skrives frem, 
kalder ikke i så høj grad på demokra-
tisk dannelsesforståelse, således som 
det f.eks. skrives frem i Klafki (2001), 
Biesta (2013), Schnack (2005) eller Mo-
gensen (1995).

Svækkelse af ovenstående kan be-
tyde, at læreren i fremtiden får sværere 
ved at forholde sig til bagvedliggende 
eller overordnede sammenhænge om-
handlende individ, skole, undervisning 
og samfund, Det kan også betyde, at 
læreren får sværere ved at være visio-
nær og/eller tænke muligheder for dyb-
degående, radikale bottom up-drevne 
forandringer af f.eks. skole, undervis-
ning, lærerrolle og elevroller. 

PERSONLIG DANNELSE HAR INDFLY-
DELSE PÅ SKØN OG DØMMEKRAFT

En profession er et erhverv, der byg-
ger på en gruppe mennesker med en 

særlig kunnen baseret på videnskab og 
faglig indsigt. Vidensgrundlaget er en 
central del af en professionsidentitet 
(Parsons,1968; Abbott, 1988; Freidson, 
2001). Professioner hviler på en sær-
lig officiel almen anerkendt viden og 
kunnen, som er forholdsvis abstrakt, 
dokumenteret og generel, der muliggør 
refleksion og skøn i arbejdets udførelse, 
men også en viden, der gør de professi-
onelle i stand til at kunne forstå, ana-
lysere og udvikle professionens praksis. 
Denne viden er erhvervet gennem en 
formel uddannelse, og qua denne vi-
den kan professionen løse bestemte op-
gaver bedre end andre. 

Ifølge Hjorth (2006) må en professi-
onel lærer både have viden, kunnen og 
en villen. Hermed understreges lære-
rens intentioner og det personlige pro-
jekt med undervisningen som centralt 
i forhold til udvikling.  Med andre ord; 
læreren er den centrale aktør, for at der 
kan ske udvikling i skolen. 

Lærerprofessionen er bl.a. karakte-
riseret ved at være en profession, hvor 
arbejdet i mange henseender er ufor-
udsigeligt og usikkert. Det kræver pro-
fessionalitet at kunne håndtere denne 
uforudsigelighed, og denne professio-
nalitet indebærer bl.a. professionelle 
skøn, baseret på generel viden eller 
teori, der ikke kan udformes til entydi-
ge handleregler eller konklusioner på, 
hvad man skal gøre i specifikke enkelt-
situationer. Dertil kommer en sensitiv 
opmærksomhed og refleksioner.  

Men professionelle skøn baseres 
også på normativitet. Et faktum som 
f.eks. Grimen og Molander (2008) be-
tegner som ”skønnets byrde”. I et skøn 
vil der være uomgængelige elementer 
af førstepersonserfaringer, og fornuf-
ten vil altid være underlagt betingelser 
som dybdegående værdispørgsmål eller 
spørgsmål om grundlæggende verdens-
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opfattelser.  Dette betyder, at karak-
teregenskaber, men også personlig 
dannelse, i sidste ende har indflydelse 
på, hvad man prioriterer og dermed 
skønner i en professionel situation.

Netop fordi professionelle skøn også 
baseres på normativitet er det vigtigt, 
at en lærer er bevidst om sine egne 
normative standpunkter. En sådan 
bevidstgørelse kan hjælpes på vej af 
f.eks. pædagogisk teori, forståelse af 
helheder og sammenhænge og udvik-
ling af en kritisk forholden sig, bl.a. 
gennem en læreruddannelse. 

I skønnet må man også bruge døm-
mekraft forstået som ”evnen til ud 
fra viden og erfaring at analysere et 
problem, skelne væsentligt fra uvæ-
sentligt, overskue konsekvenser af 
en handling og tage nødvendige for-
holdsregler i en vanskelig situation” 
(Krogh-Jespersen, K. 2009, p.8). Døm-
mekraft kan ses som en brobygger 
mellem handling og tænkning, og kan 
således aldrig udøves uden mulighed 
for eftertanke (Paahus 2009). Døm-
mekraften kræver bl.a. forståelser af 
forholdet mellem individ og samfund 
og optræder ”som en handlingsbåret 

skelneevne og som etisk tænkeevne, 
der er reflekterende, social og båret af 
metaforer” (Paahus med henvisning til 
Arendt, 2009; p.43).

En lærer, som er i stand til at udøve 
professionelle skøn, må altså have en 
personlig indsigt i egne værdier og nor-
mer og kunne forholde sig kritisk til 
dem. Dette kræver indsigt, der sætter 
læreren i stand til at kunne se og forstå 
historiske, sociale, kulturelle, politiske 
og institutionelle sammenhænge og 
helheder – og mangel på samme. Ud-
vikling af en sådan lærer fordrer en ud-
dannelse, en uddannelseskultur og et 
læringsmiljø, der opfordrer den stude-
rende til at forholde sig kritisk.

FORMENDE ANSVARLIGGØRELSES-
MEKANISMER

Fraværet af krav om kritisk tænkning 
og nedtoning af demokratisk dannelse 
i uddannelsen kan ses som en ind-
skrænkelse af rummet og grundlaget 
for lærerens skøn. Også indførelsen af 
færdigheds- og vidensmål i folkesko-
len kan ses i dette lys. Her indskrænkes 
rummet for læreres professionelle skøn 
af, hvilken viden og indhold, der i den 
aktuelle kontekst bedst kan bidrage til 
fagets og/eller skolens mål.

Men samtidig er LU 13 også blevet 
en forskningsbaseret uddannelse, og 
det kan bidrage til et udvidet videns-
grundlag, der kan kvalificere lærerens 
beslutninger og skøn. Vel og mærke, 
hvis kravet om forskning ikke bliver 
en form for formende ansvarliggørel-
sesmekanisme, der har til hensigt at 
indprente visse typer af kundskab, tæn-
kemåder, værdier og normer hos personer 
med skønsmyndighed (Molander 2013). 

I forligsteksten pointeres evidens-
baseret viden flere gange. Der står 
f.eks.: ”Læreruddannelsen skal hvile 
på den nyeste, evidensbaserede viden 

Fraværet af krav om 
kritisk tænkning og 
nedtoning af demo-
kratisk dannelse i 

uddannelsen kan ses som 
en indskrænkelse af rum-
met og grundlaget for læ-
rerens skøn. 
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om, hvad der virker i folkeskolen ” 
og ”undervisningen på læreruddan-
nelsen i langt højere grad systematisk 
skal baseres på praksisrelevant og evi-
densbaseret viden.” Dette kan tyde på 
ovenstående, men i selve LU 13 finder 
man ikke direkte et krav om evidens, 
kun kravet om forskningsbasering. 
Men derfor kan den bagvedliggende 
forståelse jo godt være, at forsknings-
basering betyder evidensbaseret. 
Man kan frygte at kombinationen af: 

•  et syn på at viden skal være evidens-
baseret 
•  indførelse af kompetencemål, fær-
digheds-og vidensmål både i selve 
læreruddannelsen og i folkeskolen, ef-
terfulgt af højere grad af ekstern kon-
trol, kombineret med
•  en udsigt til begrænset mulighed 
for at få indsigt i sammenhænge og til 
nedtoning af det kritiske metaperspek-
tiv på den konkrete vidensudvikling,  vi-
densanalyse og vidensanvendelse 

 
kan betyde en formende ansvarliggø-
relsesmekanisme (jf. Molander 2013), 
der vil præge lærerens dømmekraft. 
Formende på den måde, at lærerne 
gennem uddannelse og praksis, og i 
uddannelsens skjulte læreplan, lærer 
og socialiseres til primært at have fo-
kus på læring/kvalifikation, på ansvar-
liggørelse af den enkelte og på at have 
fokus på kontrol og effektivitet som 
værdi og norm. 

EN DRIFTSIKKER LÆRER?

Efter endt uddannelse vil en lærer ud-
dannet efter LU 13 have grundlæg-
gende lærerfaglige kompetencer dvs. 
”almene kompetencer til at tage vare 
på elevens læring, udvikling, trivsel og 
dannelse” (LU 13 p. 8) herunder basale 
kompetencer inden for specialpædago-

gik og undervisning af tosprogede. Læ-
reren vil have kompetencer, herunder 
viden og færdigheder inden for Almen 
dannelse: Kristendomskundskab, Livs-
oplysning og medborgerskab (KLM) 
og faglig og fagdidaktisk kompetence 
samt teoretisk funderede praktiske fær-
digheder i at forberede, gennemføre 
og evaluere undervisningsforløb i selv-
valgte undervisningsfag. Derudover vil 
læreren være i stand til systematisk at 
kunne undersøge og udvikle egen kon-
krete praksis med andre ord: en reflek-
terende praktiker.

Læreruddannelsen i Danmark vil 
i fremtiden uddanne lærere, der har 
en viden (herunder forskningsbaseret 
viden) og en kunnen, der i høj grad er 
praksisrettet og praksisrelevant ud fra 
nuværende skolepraksis, nuværende 
forståelse af undervisning, skole, lærer-
rolle og elevrolle. Dette understreges 
bl.a. ved, at der i formålet for lærerud-
dannelsen henvises til folkeskolens for-
mål med formuleringen ”kunne virke 
som […]kompetent lærer i den danske 
folkeskole i henhold til folkeskolens 
formål, jf. folkeskolelovens § 1.” Der 
vil uddannes lærere, der er i stand til 
at basere deres undervisning på den 
nyeste forskning, og som ved endt ud-
dannelse er i stand til at gennemføre 
kvalificeret undervisning og tilpasse 
undervisningen den aktuelle kontekst 
med fokus på optimal læring.  Der vil 
være tale om en lærer, der i kraft af de 
i uddannelsen erhvervede praksisre-
levante kompetencer vil være i stand 
til at kunne håndtere praksis og agere 
i nuværende skolepraksis, og som vil 
være kompetent til at løse nutidige 
konkrete læreropgaver og udfordringer 
ud fra en aktuel forståelse af undervis-
ning, skole, lærerrolle og elevrolle. 

Men som ovenstående gerne skulle 
illustrere indebærer dette i mindre grad 
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læreren som en demokratisk dannet 
professionel, som en professionel vi-
sionær aktør, der har mulighed for at 
udvikle eller skabe ændringer for pro-
fessionen.

ANSVAR UDEN FRIHED? 

I new public management-tænknin-
gens styringskoncept definerer politi-
kerne kvalitet, og ikke mindst mål, ud 
fra bl.a. økonomisk nyttetænkning og 
ønske om effektivitet. De enkelte aktø-
rer må tage ansvar for, om de indfrier 
de definerede mål, med efterfølgende 
kontrol fra staten. Dette styringskon-
cept har i høj grad ramt LU 13. Med 
styringskonceptet må den studerende, 
og senere den professionelle lærer, iføl-
ge Svensson og Karlsson (2008) agere 
i et spændingsfelt mellem autonomi 
og kontrol.  Svensson & Karlson kalder 
det for en form for ”individfokuseret 
kollektivisme”; individualisering af an-
svar for arbejdet går hånd i hånd med 
en stærk organisationskontrol. 

I slipstrømmen af styringskonceptet 
opstår en ny forståelse af en kompe-
tent lærer. Førhen var en kompetent 
lærer én, der ikke blot kunne agere i 
en nuværende praksis. Hun var også i 
stand til at forholde sig kritisk analy-
serende til denne praksis ved hjælp af 
forskellige teoretiske indsigter med det 
mål for øje at forandre eller udvikle 
praksis. Nu er der flere tegn på at en 
kompetent lærer forstås som en lærer, 
der først og fremmest kan matche og 
løse de aktuelle opgaver og udfordrin-
ger relateret til praksis ud fra de af 
politikerne afstukne rammer og ud fra 
det, forskning peger på, virker. I denne 
forståelse er læreruddannelsens opgave 
at sørge for, at de studerende lige netop 
opnår de kompetencer og den viden, 
der aktuelt er nødvendigt for at udføre 
undervisning og undervisningsrelate-

rede opgaver på et givent tidspunkt.  
Den studerende erhverver sig gennem 
uddannelsen kompetencer svarende til 
markedets (den aktuelle skoles) spørgs-
mål, udfordringer og behov (Bøje 2012). 
Uddannelsens opgave bliver at socialise-
re lærerne ind i en eksisterende praksis. 

Som nævnt lægges der stor vægt på, 
at LU 13 relaterer sig til den aktuelle 
folkeskole; praksistilknytningen be-
tones stærkt. Dette kan der være god 
mening i. Men med skitsering af oven-
stående perspektiver må man være på 
vagt over for, om uddannelsen på sigt 
kan gå hen og blive rent handlingsan-
visende, praktisk løsningsorienteret el-
ler præget af såvel ukritisk prakticisme, 
som af demokratisk deficit (jf. Good-
son, 2007). Det kan nemlig betyde, at 
aktørerne, lærere med benene solidt 
plantet i praksis, sjældent vil være i 
stand til at stille spørgsmål til de anta-
gelser af forskellig art, som den aktu-
elle praksis bygger på, med forandring 
for øje. 

At stille kritiske spørgsmål og kunne 
følge op på dem er en væsentlige læ-
rerkompetence, men ligeså interes-
sant er svarene og svarenes betydning 
og karakter. Holger Henriksen refe-
rerer til Karen Blixen, som overtog 
Finch-Hattons familievalgsprog ” Je 
responderay”(gammelt fransk for ”Jeg 
vil svare”), og fortæller at begreberne 
svar og ansvar griber ind i hinanden.  
”Jeg vil svare” indeholder en etisk di-
mension og knytter an til normativitet 
og intentionalitet.  Blixen siger: ”Jeg 
vil svare for, hvad jeg siger eller gør; 
jeg vil svare til det indtryk jeg gør. Jeg 
vil være ansvarlig” (Henriksen, 1993, 
p. 31). 

”At have ansvar forudsætter frihed. 
Den der har ansvar, må altså stå frit i 
valget af midler, mål og metoder. Men 
samtidig forudsætter ansvar bundet-
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hed, at man har ansvar over for nogen 
eller noget, at der ligger et kriterium 
for valg af mål, midler og metoder, der 
ligger ud over blot det tekniske og ef-
fektive, pragmatiske og nyttige”. Såle-
des står der i pædagogisk opslagsbog 
(Schnack 2001, p. 37). Ansvaret synes 
kommende lærere stadig at have, men 
hvad med friheden? Er der tale om at 
læreren i år 2017 får mulighed for at 
udvikle et reelt og ansvarligt svar – el-
ler bliver det blot et ekko? <<  
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Siggi Kaldan 

BRUDSTYKKER AF EN 
PÆDAGOGIK 
PÆDAGOGISKE ASSOCIATIONER VED 
GENLÆSNING AF H. C. ANDERSEN

ENSRETNING? 

H. C. Andersen er ofte god at få forstand af. Læs bare hans lille eventyr Fem fra 
en Ærtebælg fra1853, der indledes således: Der var fem Ærter i en Ærtebælg, de vare 
grønne, og Bælgen var grøn, og saa troede de, at hele Verden var grøn, og det var alde-
les rigtigt! Den sidste sætning er dobbelt, både sand og dybt ironisk. Men for store 
dele af den pædagogiske verden i dag er ironien spildt. Her sværger man til sin 
egen sandhed, og man sidder som ærterne luunt og godt, lyst om Dagen og mørkt 
om Natten, saaledes som det skulde være, og Ærterne blev større og altid mere tænken-
de, som de der sad, for Noget maatte de jo bestille. Men ærterne hos Andersen tænker 
alligevel længere end mangen en nutidig pædagogisk forsker: Er det ikke for mig 
ligesom om der er Noget udenfor; jeg har en Fornemmelse af det! 

Det, der er udenfor i eventyret, er en menneskeverden, en fattig kone med en 
datter, syg til døden, den sidste selvfølgelig hovedpersonen, som vi vender til-
bage til. Ærterne modnes og plukkes af en lille dreng med en Hyldebøsse, altså 
et pusterør. Nu skal de ud i verden, og se hvem af os der driver det videst! Og det 
kommer de. Dengang som i dag var at drive det vidt det samme som at gøre no-
get meningsfuldt i sit liv. De tre ærter ender deres liv og gjøre solid Nytte i Duekro, 
bliver altså ædt af duerne, og som gode soldater i konkurrencestaten nu omsat til 
duesteg. Men Andersen er ikke materialist, så det er ikke de tre, der har hans inte-
resse, men de sidste to. 

Den ene havner i rendestenen, og er endnu mere selvcentreret end selv nuti-
dens selvfedeste forskere: Jeg bliver saa deilig tyk [- - -] Jeg revner af det, og videre tror 
jeg ingen Ært kan drive det. 

Andersens eventyrhelt er selvfølgelig den anden, der blev skudt iveiret, og den 
fløj op mod det gamle Bræt under Tagkammervinduet, lige ind i en Revne, hvor der var 
Mos og blød Jord. Og her spirer den, bliver grøn og blomstrer, og den syge pige ser 
den som et forbillede, den nødvendige forudsætning for udvikling, som mange 
forskere i dag hverken anerkender eller blot kender til: Den lille ært trives saa godt; 
og jeg vil ogsaa nok trives og komme op og ud i Solskinnet. Og netop sådan ender det. 
Lyksalig sad hun i det varme Solskin; Vinduet var aabent, og udenfor stod der fuldt ud-
sprungen en hvidrød Ærteblomst. 

Hun ender med Sundheds Skjær paa Kinderne, og hun foldede sine Hænder over Ær-
teblomsten og takkede Vorherre for den. 
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TROENS KLENODIE

Et par år efter udsender Andersen et andet eventyr, der sætter perspektiv på forsk-
ningen i dag Et Blad fra Himlen (1855). Det er en smuk fabel. Ved et tilfælde falder 
bladet fra himlen, tabt af en engel, og det spirer og udfolder sig blandt alle mu-
lige selvoptagne og uforstående andre Urter. Brændenælder og tidsler. Andersen 
taler omhyggeligt ikke om ukrudt, men ukrudt er de. De stempler den fremmede 
plante som det værste, de véd, nemlig en slags Havevæxt og de griner ad den. Der 
er altså tale om diskrimination og manglende inklusion, for eventyret er selv-
følgelig symbolsk, og planten er naturligvis et menneske, og hos H. C. Andersen 
formodentlig et barn. Vinteren kom, Sneen laae henover Planten, men fra den fik Sne-
elaget en Glands, som blev det nedenfra gjennemstrømmet af Sollys. I Foraaret stod der 
en blomstrende væxt, deilig som ingen anden i Skoven. Ethvert Menneskebarn er som 
bekendt enestående, selv om ikke alle kan se det. 

Og nu kommer forskningen ind i billedet. Ikke de pædagogiske professorer, 
som vi så godt kender dem i dag, for eventyret er som sagt symbolsk: Saa kom 
den botaniske Professor, der havde Skudsmaalsbog paa, at han var hvad han var, han 
saa paa Planten, han bed i den, men den stod ikke i hans Plantelære; det var ham ikke 
muligt at finde ud, til hvilken Classe den hørte. Men netop dermed er den placeret: 
’Det er en Afart!’ sagde han. – ’Jeg kjender den ikke, den er ikke optaget i Systemet!’ Og 
ukrudtet gentager den sidste sætning, ligesom professorens elever rundt omkring 
på landets universiteter og professionshøjskoler, der alle sammen i deres ph.d. af-
handlinger konstaterer: Ikke optagen i Systemet! 

Men hvad med det omgivne samfund? De store Træer rundt om hørte hvad der 
blev sagt, og ogsaa de saa at det ikke var et Træ af deres Slags, men de sagde ikke No-
get, hverken Ondt eller Godt, og det er altid det Sikkreste naar man er dum. Politikkere, 
der bare stemmer med partiet, ledere, der vil frem, lærere, der altid retter ind, po-
pulistiske journalister og autoritetstro forældre, hver især med deres godkendte 
skudsmålsbog. 

Se, hermed kunne eventyret slutte, men H. C. Andersen vil mere end det. En 
ung pige hvis Hjeerte var reent, hendes Forstand stor gennem Troen, ser træet hvor 
Blomsterne i det klare Solskin syntes et heelt Farvefyrværkeri; og det klang fra enhver, 
som gemte den Melodiernes dybe Brønd, der i Aartusinder ikke tømmes. Hun plukker, 
ikke en af disse blomster, det nænner hun ikke, men blot et enkelt blad, som hun 
efter gammel skik lægger i sin bibel.

Imidlertid i mere end Aar og Dag led Landets Konge af den dybeste Tungsind. Han 
var flittig og arbeidsom, det hjalp ikke; Som vi ser levede man allerede på Andersens 
tid i en konkurrencestat, hvor flid og arbejdsomhed var kardinaldyder, som dog 
heller ikke dengang løste andre problemer end de materielle, og kongens problem 
er eksistentielt.

Heldigvis véd en udenlandsk (!) vismand råd. Et blad fra netop den himmelske 
plante skal han have på panden hver aften, thi da lysner det om hans Tanke. Han 
vil så forstå, hvad der er vigtigt i livet, og hvad der er ligegyldigt. Og her kunne 
eventyret også være endt, lykkeligt, i oplysningstidens ånd med en helbredt ene-
voldshersker, som det jo sker i Andersens tidligere eventyr om Nattergalen. Men 
her er den romantiske H. C. Andersen langt mere virkelighedstro, og for resten 
forankret i tidens fundamentale ironi. 
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Planten er blevet rykket op af svinehyrden sammen med andre tilfældige væk-
ster. ’Det skal ogsaa gjøre Gavn!’ sagde han, nemlig som brænde. Han bliver natur-
ligvis bebrejdet, men jeg vidste ikke bedre, forsvarer han sig. Dermed udleverer han 
sig selv som prügelknabe. Hans skyld er det og ingen andens. Vidste ikke bedre, 
vrænger de alle sammen.

Og hvordan løser Andersen så denne konflikt? Helt i vor tids ånd. Den højst 
pædagogiske konge lader voksestedet indhegne med et gyldent Gitter, og der kom 
Skildvagt og det baade Nat og Dag. Netop som med den danske Folkeskole i dag. Vi 
står alle sammen vagt om mindet, mindet om børnene, menneskene, dengang, 
men som nu skal bruge deres liv alene på at gøre gavn, fordi vi ikke véd bedre. 
Og den pædagogiske professor, - undskyld, den botaniske Professor skrev en Afhandling 
om den himmelske Plante, og derfor blev han forgyldt, og det var ham til stor Fornøielse; 
og Forgyldningen klædte ham og hans Familie, og det er det glædeligste ved den hele 
Historie. Thi Væxten var borte, og Kongen var mismodig og bedrøvet – ’men det var han 
ogsaa i Forvejen!’ sagde Skildvagten.

Og netop skildvagten skal selvfølgelig have denne afsluttende replik, for han 
står vagt om det minde vi alle sammen skal dyrke i de kommende år. Mindet om 
glade børn, der holder af at komme i skole, der vidste hvilken lærer der kerede 
sig om dem, som fik tid til at lege med deres kammerater og som havde lov til at 
dyrke deres interesser i fritiden. Alt det og meget mere hørte op i det Herrens år 
2014, men vi har sat et gyldent gitter om minderne, som vi nu dyrker i aviser og 
tidsskrifter, på universiteter og på højere læreanstalter, men allermest på Christi-
ansborg, hvor politikere slet ikke kan forstå, hvad de selv har vedtaget, og hvorfor 
de egentlig sammen med Mærsk har forgyldt alle de kloge professorer, der midt i 
alle deres test, evalueringer, karakterer og kontroller helt har glemt børnene, der 
dog ind imellem stadig er mennesker. 

TESTKULTUREN 

Vi begynder lige på og hårdt Der var udsat en Priis, ja der var udsat to, den lille og 
den store, for den største Hurtighed. Men der er ikke tale om et direkte væddeløb, 
men en pris for den største Hurtighed, ikke i eet Løb, men saadan, i at løbe hele Aaret. 
Den løse formulering svarer ret nøje til nutidens hvert barn skal lære så meget han 
kan. Også Andersen ender ved kriterierne: Hvilke kriterier skal vi bruge, og hvem 
kan garantere deres valens? Haren vinder førsteprisen, hvilket måske lyder helt ri-
meligt, men kun indtil haren selv afslører kriterierne: Retfærdighed maa dog være, 
naar Ens egen Familie og gode Venner er i Raadet. Men hvorfor får sneglen så Anden 
pris? Jo, forklarer Ledpælen der maa ogsaa tages hensyn til Flid og god Villie - - -. 
Sneglen har rigtignok brugt et halvt Aar paa at komme over Dørtrinnet, men han har 
brækket Laarbenet i det Hastværk, det dog var for ham. Han har levet ene og alene for 
sit Løb, og han løb med Hus. Muldæslet havde helst stemt på sig selv, men er mel-
lem de dømmende. Derfor vælger han haren, men af æstetiske grunde. Han har 
set på Harens deilige, velvoxne Øren - - - Jeg syntes at jeg saae mig selv da jeg var 
lille, og saa stemte jeg for ham! 

Det gamle landmålermærke er naturligvis langt mere objektiv. Det har delta-
get i vurderingen de foregående syv år, og tænker (som i dag Hattie) ganske sy-
stematisk. Han har gået alfabetisk frem. H er det ottende bogstav i alfabetet, saa 
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derfor stemte jeg for Haren til første Priis. Og til andenprisen tæller han (omtrent) lige 
så systematisk bagfra og ender på S, - Æ har en upassende Lyd, og udgår, - altså S for 
sneglen, og systematik er som bekendt i dag som dengang en kvalitet i sig selv. 

Andersens system i Hurtigløberne er lige så velbegrundet og evidensbaseret som 
de nationale test vi nu måler børn med. Udvalgte skoler tildeles i dag ekstra resur-
ser og klarer sig så også bedre end skoler uden ekstra resurser, for alle måles (ret-
færdigt) med de samme kriterier!

Hos Andersen bliver sneglen optaget som en af de første Dommere i Hurtigløben. 
Det er saa godt at have Én af Faget med i, hvad Menneskene kalde en Comitee! Jeg maa 
sige, jeg venter Meget af Fremtiden, vi have allerede begyndt saa godt! Det er muldæs-
lets slutreplik, og udgangen på eventyret.

KONKURRENCESTATEN 

Eventyret Skarnbassen blev trykt første gang Nye Eventyr og historier 1861, men alle-
rede i dagbogen den 30/12 1860 skriver Andersen: Jeg skrev et Eventyr Skarnbassen, 
læste det, og forunderligt syntes det at passe paa Meget, jeg ikke havde tænkt paa under 
Nedskrivningen. Her er han yderst klartseende, ligeså klartseende som Dickens, der 
nogle år før havde anbefalet Andersen at skrive et eventyr på baggrund af et ara-
bisk Sprichwort: Da Keiserens Hest fik Guldsskoe, stak ogsaa Skarnbassen Benet frem. 

Ja, Skarnbassen er et eventyr der passer på meget. Men selv Andersens fantasi 
strakte næppe til at se hovedpersonen som prototypen på en konkurrencestats-
borger anno 2015, en parallel, det ellers i dag er vanskeligt at se bort fra. Bassens 
selvoptagethed overgås ikke af de værste repræsentanter for Liberal Alliance, og 
dens totale foragt for alt anderledes, kan næppe engang findes stærkere hos re-
præsentanter for Dansk Folkeparti. 

Men lad os bare gå direkte til eventyret. Konkurrencestatens absolutte grund-
værdi er som bekendt misundelsen, og netop misundelsen er Andersens udgangs-
punkt her. Kejserens hest har beskyttet og frelst sin herre og hans krone, altså 
hans hele magt i kampens hede. Nu skal den have guldsko som belønning. Men 
skarnbassen forstår sig ikke på verden udenfor stalden: Er jeg ikke ligesaa god som 
det store Bæst, der skal have Opvartning, strigles, passes, have Føde og Drikke; hører jeg 
ikke ogsaa til Keiserens Stald? Og til smedens fornuftige, men forgæves forklaringer, 
har den kun et svar: Guldskoe! Guldskoe!

Og da smeden igen forsøger at forklare hvorfor, altså hestens heltemod, - begri-
ber du det ikke? Replicerer skarnbassen bare: Begriber? Jeg begriber, at det er Ringeagt 
imod mig - - - det er en Krænkelse.

Denne absolutte selvoptagethed er netop et væsentligt element i vor nutidige 
konkurrencestat, som Andersen herefter led for led konfronterer med den virkelige 
verden. Først den nydelig[e] lille Blomsterhave, hvortil bassens eneste kommentar er: 
- - - kjønt? Her er jo ikke engang en Mødding. Og da den møder Kaalormen og dens 
drømme: naar jeg engang sover ind og døer, som de kalde det, saa vaagner jeg op og er 
en Sommerfugl. 

Men i konkurrencestaten findes kun en virkelighed, og den har ikke vinger. Bild 
dig noget ind, vrisser bassen, ikke engang Keiserens Livhest, der dog gaar med mine af-
lagte Guldskoe, har slige Indbildninger. Faae Vinger! Flyve! 
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Replikken er en guddommelig, elegant udlevering af den totalt urealistiske 
selvovervurdering, der er et grundelement for enhver spidsborger i den moderne 
konkurrencestat. Og i den forbindelse bliver løgnen et uundværligt element, især 
som her, den let henkastede, selvfølgelige løgn, der samtidig med foragt lægger 
afstand til sin egen egentlige ambition, guldet. Hensigten er selvfølgelig at bas-
sen, der i forvejen er bevinget, selv skal blive yderligere respektabel og accepte-
ret, men metoden er forkert, hvad han da også selv ubevidst erkender: Jeg vil ikke 
ærgre mig, men jeg ærgrer mig dog. At han selv helt uden at have gjort sig fortjent 
er privilegeret med vinger, glemmer han alt om.

Og bedre går det ikke, da skarnbassen kommer ud i styrtregnvejr. Det er frø-
ernes paradis, men bassen tænker kun tilbage på stalden: Der er det vaade baade 
varmt og krydret, altså alt er tilpasset skarnbassen, og at virkeligheden er stik mod-
sat, småborgeren midt i velfærden, at det er bassen, der er den tilpassede, kan 
hverken han eller for den sags skyld frøerne forstå eller vilde ikke forstaa tilføjer An-
dersen polisk.

Som det fremgår allerede af indledningen til eventyret er magt et centralt tema. 
Skarnbassen tror, at magten sidder i det ydre, altså i ens image, i guldskoene, som 
han derfor hele tiden vender tilbage til. Men i konkurrencestaten er magten an-
derledes velfunderet. For eksempel rent fysisk. De to drenge vor basse nu møder, 
har ingen problemer med fange den, tøjre den og sende den ud at sejle i en gam-
mel træsko. Fluen lander i solskinnet og kommenterer: De har det meget behageligt! 
Hvortil skarnbassen replicerer: seer De ikke, at jeg er tøiret. Men hertil har fluen 
kun en kommentar: Jeg er ikke tøiret - - - og saa fløi den. Her møder skarnbassen sin 
egen egoisme, og må konstatere: Nu kender jeg Verden - - - og det en nedrig Verden! 
Og det kan den for så vidt have ret i. Bortset fra, at det ikke er verden, der er ned-
rig, men beboerne, - eller er de? Forskerne har et højere formål, og børnene leger 
jo bare. Og han har selvfølgelig slet ikke ret i sin eftersætning Jeg er den eneste 
Honette i den! Og det pointerer Andersen da også straks. Honette er derimod de to 
unge piger, der fisker skarnbassen op og befrier den, for så vidt som honet dækker 
over i konkurrencestaten så fremmede elementer som empati og medlidenhed. 
Og bassen fastholdt jo bare troen på sig selv trods sit gennemhullede image, som 
enhver i konkurrencestaten véd, at man skal.

Drivkraften, misundelsen, styrker gennem historien egoismen, Finder der så 
i det mindste ikke læring sted, når vores basse møder menneskelig empati, men 
nej. Da den flyver fra sine befriere glemmer den alt om dem, og da den tilfældigt 
netop kommer ind ad vinduet til kejserens stald og lander i stridshestens manke, 
falder alt på plads. Nu er han rytter, og hvorfor fik Hesten Guldskoe? Det spurgte han 
også om Smeden. Nu indseer jeg det! for min Skyld fik Hesten Guldskoe. Og det kan 
bassen bygge sit kommende liv på: Verden var deilig thi Keiserens Livhest havde faaet 
Guldskoe, fordi Skarnbassen skulde være dens Rytter.

Konklusion: Verden er ikke saa gal endda - - - man maa bare vide at tage den. Og 
nu vil han ned til de andre basser og fortælle hvor Meget man har gjort for mig.
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ANTORINIS FLYVENDE KUFFERT 
Et lille eventyr af H. C. Andersen, er betitlet Den flyvende Koffert, (1839) og rum-
mer i virkeligheden to eventyr. Et i en højst konventionel ramme hentet fra tradi-
tionen: Den hovedrige købmand dør og efterlader formuen til sin ødsle søn, der 
snart formøbler den. Med pengene er også alle vennerne væk, som jo alle og en-
hver véd fra Fyrtøjet. Til gengæld får han forærende en magisk, flyvende kuffert, 
der sætter ham i stand til at besøge og bedåre den ensomme, tyrkiske prinsesse, 
isoleret fra verden på grund af en spådom om ulykkelig kærlighed. Som flyvende 
helt, kan han plausibelt udgive sig for tyrkerguden, og når han tør gøre kur, er 
det desuden fordi han kan fortælle eventyr, om prinsessens smukke øjne. Hun 
siger straks ja, da han frier, men véd godt at han nu også skal vinde forældrene. 
De elsker også eventyr, men min Moder vil have det moralsk og fornemt, og min fader 
lystigt, saa man kan lee! Og så sad han da - - - ude i Skoven og digtede paa et Eventyr; 
det skulde være færdigt til om Løverdagen, og det er ikke saa let endda. Hans eventyr 
skal jo kunne reformere alting, frelse prinsessen fra isolationen, glæde kongen og 
dronningen, hver på deres måde. 

Og netop det er problemet med alle store reformer. De skulle helst tilfredsstille 
alle. Se nu til skolereformen: politikerne vil spare, lærerne vil undervise, børnene 
vil udvikles, forældrene vil børnenes bedste. 

Når den ødsle købmandssøn mener at kunne tilfredsstille alle med sit eventyr, 
viser det sig, at hans pointe er, at alle kun er optaget af sig selv, og specielt føler 
hver enkelt sig langt bedre end de andre. Hans Brix affærdiger ganske vist dette 
almene problem, som noget særligt for den Heibergske kreds midt i 1800tallet. 
Men dronningen finder det åbenbart både moralsk og fornemt, og kongen må 
finde det morsomt, for brylluppet bliver aftalt. 

Købmandssønnen, der ikke er købmandssøn for ingenting, vil ind i landets 
fineste familie og dermed få magt og indflydelse. Anerkendt som Tyrkergud, vil 
han oven i købet få overmagten. Lad os nu først kort se på eventyret, der ved 
hjælp af et snævert køkkenunivers indgående beskriver en konkurrencestat i fuld 
figur. Svovlstikkerne er blevet degraderede fra det stolteste fyrretræ i skoven til nu 
at have det Hverv at tænde Lyset for den nedrige Mængde. Jerngrydens største glæde 
er saadan efter Bordet at ligge reen og peen paa Hylden. Mens Torvekurven snakker 
saa uroligt om Regjeringen og Folket, vil svovlstikkerne trumfe deres position igen-
nem: Ja, lad os tale om, hvem der er meest fornemme!  Det er svovlstikkernes udspil, 
og svaret fra lerpotten falder omgående: Nei, jeg holder ikke af at tale om mig selv! 
Lerpotten vælger i stedet rengøringstemaet og får straks opbakning fra støvekost, 
vandspand og alle tallerkenerne. Temaskinen skal synge, og tekedlen bakker den 
op på bekostning af nattergalen der rigtignok ikke [har] lært Noget. Og de vil alle 
sammen gjøre Spectakel, men I det Samme gik Døren op. Det var Tjenestepigen, og saa 
stod de stille. Ingen sagde et Muk. 

Hermed føjes endnu et karakteristika til køkkenets mikrokonkurrencestat. Mis-
undelsen og egoismen er enhver dannelses naturlige fjender. Det gælder selvfølge-
lig især den demokratiske dannelse, og det falder helt i tråd med denne sidst 
markerede autoritetstro. Tavsheden bakker ukritisk op om magten, og købmands-
sønnen vil netop magten. Man kunne nu tro, at eventyrfortællerens magt nu 
skulle være kulturelt funderet, men han underbygger denne vilje til magt med én 

Siggi Kaldan er 

mag.art. og 

tidligere lektor 

på Ikast 

Gymnasium



DpT 1/2016 79

enkelt kompetence, sin flyvende kuffert, der derfor minder mig om Antorinis store 
skolereform. Hendes vision var målstyring, kombineret med forbud mod kritik, og 
hendes reaktion var som købmandssønnens. Da han har brylluppet i hus, køber 
han masser af fyrværkeri, og fyrer det af på himlen over byen fra den flyvende Kof-
fert. Og da Antorini har reformen i hus, fortæller hun vidt og bredt om hvor fan-
tastisk den er. Men købmandssønnen taber en lille glød i sin kuffert, som han 
siden finder udbrændt, og dermed aflyses hans bryllup og han må fremover er-
nære sig som eventyrfortæller. Antorinis begejstrede selvros drysser også små glø-
der rundt om i alle landets skoler, hvor lærer efter lærer brænder ud. <<   
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FORSKNINGS-
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SOM LÆRE-
RENS AKTIVE 
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Mary Brekk  & Tom Tiller (red.): 
Læreren som forsker. Indføring i 
forskningsarbejde i skolen 
Forlaget Klim, 2014 
324 sider, 299 kr.

Anmeldt af 
Karl-Henrik Jør-
gensen, lærings-
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og ekstern lektor 
på RUC og SDU

Påstanden i Brekke og Tillers an-
tologi om læreren som forsker er, 
at lærerprofessionens nødvendige 
styrkelse kan ske ved at lærernes 
kompetence til at forske i egen 
praksis bliver en væsentlig del af læ-
rerprofessionen.

Bogens undertitel ”Indføring 
i forskningsarbejde i skolen” vi-

ser sigtet som en introduktion til 
idégrundlaget for ”læreren som 
forsker”. Derefter gør bogen rede 
for hvilke metoder og værktøjer stu-
derende og vejledere ved lærerud-
dannelsen kan bringe i anvendelse 
som lokale ”forskere” i egen praksis. 
Bagtanken er, at hvis de lærerstu-
derende introduceres til forsknings-
redskaber i uddannelsesdidaktik, så 
vil det bidrage til lærernes aktive 
medvirken i den nødvendige kultur-
ændring og udvikling af den mo-
derne skole.

Forskningskompetence hos læ-
rere forstås her som en praksisrettet 
kombination af forskningsbaseret 
teori og metoder med empiri fra 
egen og kollegers undervisning 
og hverdag – dvs. videnskabelige 
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arbejdsformer der styrker den pro-
fessionelle praktikers refleksion. Der-
med kan en professionsopfattelse 
præget af en erfaringsbaseret svar-
kultur, erstattes af en undringskultur, 
der stimulerer ”argumentation, ana-
lytisk tænkemåde, kraftfuld reflek-
sion og bedre formuleringsevne”. 

”Læreren som forsker i egen 
praksis”, blev introduceret af en-
gelske Lawrence Stenhouse som 
”research-based-teaching” tilbage 
i 19-halvfjerserne, med vægt på 
praktiske værktøjer og teknikker der 
bringer  lærerens erfaringer ind i 
et nyt perspektiv i forhold til egen 
undervisning, elevernes læring og 
kollegialt samarbejde.

Indføringen i praksisforskning 
ligger i forlængelse af de seneste 
års ændringer i læreruddannelsen, 
særligt i forhold til det udviklings-
pres der er på lærerprofessionen. I 
Norge har regeringen bestemt, at 
læreruddannelsesdidaktikken skal 
indeholde projekter med forsk-
nings- og udviklingsarbejde. Derved 
vil også vejledere, andre lærere på 
praktikskolerne og skolernes ledel-
ser blive inddraget i den ny praksis-
forskning.

Antologien har tre hovedind-
gange – en generel introduktion 
til begrebet forskning i skolens 
hverdag, en gennemgang af tre 
klassiske forskningsmetoder (ob-
servation, interview og kvantitative 
tilgange), og endelig en gennem-
gang af 8 konkrete forskningsværk-
tøjer (videoobservation, casestudier, 
lesson study, dialogseminariet, læ-
ringscafé, livshistorie, pædagogisk 
designforskning og metaforbrug). 
Kapitlerne er generelt velskrevne, 
overskuelige og har alle interessante 
og inspirerende eksempler fra sko-
lepraksis.

Bogens forfattere er en lang ræk-
ke forskere og praktikere, primært 
med tilknytning til den norske læ-
reruddannelse i Bergen, Tromsø mv. 
Særligt kapitlerne med de 8 kon-
krete forskningsværktøjer bærer i 
referencerne præg af et lidt snævert 
norsk sigte – men som beskrivelser 
af hvordan værktøjerne har været 
anvendt konkret fungerer de som 
øjenåbnere. 

Hvis de formelle rammer for 
bogen som indføring i læreruddan-
nelse skrælles af, og vi fokuserer 
direkte på initiativet med læreren 
som forsker i egen praksis, kan 

Brekke og Tillers bog læses som 
en introduktion til en ny form for 
skoleudviklingsarbejde. Og vel at 
mærke skoleudviklingsarbejde der 
bringer læreren selv tilbage i en 
mere aktiv, produktiv og stærk pro-
fessionsidentitet og -rolle, en rolle 
som ligner den der førhen prægede 
opfattelsen af læreren i den nordi-
ske skoletradition?  

Bogen kan i dette perspektiv 
læses som et interessant og vel-
komment indlæg i debatten om, 
hvordan kvaliteten skolen kan øges. 
Hvis lærerne i højere grad kan blive 
professionelt aktive i en forsknings-
metodisk tilgang til den generelle 
didaktik, er der måske et alternativ 
til de mere curriculum baserede 
initiativer der præger nutidens in-
ternationale uddannelsestendenser, 
hvor evidensbaseret undervisning, 
resultatopgørelser, test og målinger 
og brug af konceptpædagogik er 
nogle af nøgleordene.

Tom Tiller nævner i introduk-
tionen, at den skepsis norske un-
dervisere har mod evidensbaseret 
undervisning mv. kan skyldes, at 
”en evidensbasering kan indebære 
et syn på praktisk viden som an-
vendelse af teori, sådan at teoretisk 
viden bliver den primære”. Den 
didaktiske teori kan være langt fra 
den erfaringsverden læreren agerer 
i, og det skaber måske en uproduk-
tiv modstand mod en udviklende 
forskningspraksis. 

Lærerforskeren forventes også 
at inddrage data, test og målinger, 
men i en aktiv selvrefleksion og 
med fokus på udvikling i hverda-
gen. Herved kan erfaring og data 
betragtes som empiri, disciplinori-
entering kan blive til professionsori-
entering, og fx aktionsforskning kan 
gøres til aktionslæring – overordnet 
set kan en dominerende tilpasnings-
læring ændres til en ny udviklings-
læring!

Nye initiativer fx synlig læring 
tenderer til at blive omgjort til 
”koncepter” med henblik på hur-
tige forbedringer og ændringer af 
undervisningen. Bogens tese er, at 
hvis observationer gøres til empiri 
der udsættes for forskningsmæssig 
undren, hvis åben dialog og for-
skende partnerskaber bliver en del 
af professionen, kan dagligdagens 
erfaringer gøres til lokal, systematisk 
refleksion om læring, ikke ved at 
konstatere om nye initiativer eller 

”koncepter” virker, men om hvor-
dan de kan forbedres og udvikles!

Som en rød tråd gennem alle 
kapitlerne i bogen betones det, 
at ingen teknikker, værktøjer eller 
metoder kan erstatte et overordnet 
dannelsesformål. Perspektivet på 
fornyelse og forbedring må altid 
være den læring ”der giver men-
nesker mening og betydning”! 
Projektet med læreren som forsker 
indskriver sig hermed på fornemste 
vis i den nordiske skoletradition!

Bogen tematiserer en sympatisk 
og nødvendig aktivering af lærerne 
og af ledelserne, både skolelokalt 
og centralt, og kan være et kon-
struktivt tillæg til krav om målinger 
af det målbare. 

Men om projektet med læreren 
som forsker selv kan undgå at blive 
et konceptinstrument til enten hur-
tig målbar nyttebrug eller på den 
anden side til hævdelse alene af de 
højere dannelsesmæssige værdier, 
er vel et åbent spørgsmål – især i 
en tid, hvor der er brug for både at 
kunne måle det målbare og at fast-
holde dannelsesværdierne! 

Trods denne fare, kan jeg varmt 
anbefale bogen til alle der beskæf-
tiger sig med undervisning – her 
er et bud på en ny pædagogisk 
tænkning og redskaber, som kan 
bringe læreren tilbage til den aktive 
og definerende rolle i udviklingen af 
både undervisning, læring og dan-
nelse! <<< 
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”Vor verden er en tumleplads, 
der synes uden ende
med tusindvis af grunde til
at lære den at kende”

Sådan står der i sangen, Eva  
Chortsen skrev til folkeskolens 200 
års jubilæum. Det er den store 
verdens tumleplads, Per Fibæk Laur-
sen fokuserer på, når han i korte og 
fyndige overskriftstermer giver gode 
råd til lærerne. I lighed med Svend 
Brinkmanns ”Stå fast” giver Per Fi-
bæk Laursen i ”Drop ambitionerne” 
de korte fyndige og politisk ukor-
rekte gode råd til lærere. Han giver 
dem (som Brinkmann) velvidende, 
at netop gode råd fra en ”udefra-
kommende” er det, han advarer 
allermest imod. Dermed spiller han 
med i dobbeltsidig kontrakt med 
læseren og læreren: Her er nok en 
velmenende forsker, der forsøger 
at påvirke og udvikle skolen med et 
blik udefra. 

Når det er sagt, så er det et befri-
ende karsk og konkret indhold, der 
(hurtigt) kan læses igennem. Det er 
helt, som ”lærerværelsets fløjlsklæd-
te piberygere” ville sige det. Og det 
er lige sådan, man tænker, når nok 
en målstyringsagenda drager ind 
over skoleudviklingsmidlerne, og 
hvor mange (helt, helt stille) tæn-
ker: Vi orker det ikke, vi magter det 
ikke, det nytter ikke, vi har prøvet 
det før, og det virker ikke.

Hertil siger Per Fibæk Laursen: 

I har ret. Det virker sjældent. En 
pædagogisk trend har oftest en 
gennemløbstid på ti år. Det rammer 
nogle elever og lærere og skoler, 
der vågner op og får fælles fodfæ-
ste, men så går det over. Pals, Lp-
modellen, de mange læringsstile, 
mindfullness, mange intelligenser, 
målstyring, storyline-metoden 
(hvem husker den?) og alle de an-
dre tiltag, ja de går over med tiden. 
Det tager sjældent mere end ti år.

De mange nye og meget ideali-
stiske tiltag i skolen stammer (siger 
Fibæk Laursen) fra to opgør. Dels 
det, der oftest benævnes som 
68-opgøret, hvor reaktionen kom 
mod de autoritære og til tider 
sadistiske og onde skolelærere i et 
autoritært system, og dels opgøret 
midt i 1990’erne, hvor man ville 
(og fortsat vil) gøre op med det 
(for) lave faglige niveau hos skolens 
elever. Det sidste opgør er fortsat 
til stede i skolen. Det er præget af 
managementtænkning med fokus 
på effektivisering af undervisning 
og et vedvarende fokus på PISA-test 
og resultaterne her. Politikere og 
skoleledere og forskere har været 
i Ontario og Finland, hvor de har 
set, hvordan elever bliver dygtigere. 
Det har bare ikke været muligt at 
overføre den viden, man fandt her, 
til danske forhold. 

God undervisning får man 
nemlig først og fremmest (ifølge 
Per Fibæk Laursen, der henviser 
til Helmke, Meyer og Hattie – et 
godt trekløver) hvis man har gode 
lærere. ”Forskningen viser først og 
fremmest, at det, som virker, er vel-
uddannede og engagerede lærere 
med frihed til at tilpasse undervis-
ningen omstændighederne. Det er 
ikke nye metoder eller ny teknologi, 
der får eleverne til at lære noget. 
Det er klassiske kvaliteter som me-
ning og helhed i undervisningen, 
tydelig og markant klasseledelse, 
god dialog mellem lærere og et 
godt klima i klassen.” Så er det ikke 
vanskeligere. Derfor påpeges det 
igen og igen i bogen, at der skal 
respekt for lærerhåndværket, for at 
dette kan lykkes.

Så kommer de ti punkter, der 
bliver uddybet og nuanceret og har 
forskningsmæssigt belæg fra først 
og fremmest John Hattie, Helmke, 
SFI-rapporten fra 2013 og EVA. De 
ti punkter er:

Drop undervisningsdifferentie-

ring. Ingen bliver dygtigere eller 
dummere af det, man kan i stedet 
søge at bruge den overkommelige 
version, nemlig at have svære op-
gaver og lettere opgaver til dagens 
tekst.

Lad eleverne formulere lærings-
målene. Her er det nostalgisk, at Fi-
bæk Laursen citerer fra Trond Ålviks 
store hvide tunge bog: ”Undervis-
ningslære”. Den havde vi på mit se-
minarium sidst i 1970-erne, og her 
blev målbeskrivelser introduceret. 
Det har ikke gjort stort indtryk på 
mig, men som målstyringsparadig-
met i 2015 var og er der jo noget 
sund fornuft i, at man som elev skal 
vide, hvad ”det går ud på”. Men at 
læreren skal sætte individuelle mål 
for hver enkelt elev og at man som 
lærer skal begynde ”omvendt” med 
sin undervisningsplan (nemlig væk 
fra stoffet og først med mål), det 
giver ikke mening i en praksis, siger 
Fibæk Laursen. Undervisningen skal 
være meningsfuld og målrettet, og 
man kan stræbe efter at få eleverne 
til at forpligte sig på at nå nogle af 
disse mål. Det må være mere end 
rigeligt.

Inklusion: Drop ambitionen om 
at klare det alene og her og nu. Det 
er svært med inklusion. Der skal 
mere efteruddannelse til  og flere 
resurser. Glem alt om at klare det 
selv.

Lad eleverne bruge computerne 
– eller sluk dem. Ingen forskning 
har sagt, at elever bliver klogere, 
når de har en iPad. Computere kan 
bruges til videnssøgning og som 
tekstbehandling og til mange andre 
undervisningstiltag, men det er ikke 
den digitale verden, der betyder 
noget. Det er læreren. Gode ar-
bejdsvaner indbefatter også, at man 
til tider lægger computerne væk.

Brug lærebøger. Forfatterne til 
lærebøger har gjort sig umage for 
at leve op til indhold og mål på det 
respektive klassetrin. Brug denne 
viden og føj selv dine egne korrek-
tioner hertil.

Brug tavlen, lad eleverne lave 
powerpointpræsentationer. Tavlen 
er ”her –og – nu-undervisning”, 
den er interaktiv på et niveau 
meget lidt digitalt kan hamle op 
med, og tavlen kræver nærvær og 
handling. 

Koncentrer undervisningen om 
det basale stof. Der er tyve histori-
ske perioder, der skal læres, der er 
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flere kanonforfattere end de fleste 
kan rumme og der er stof i skolen i 
mængder, man ikke kan overskue. 
Vælg ud og sørg for at veksle mel-
lem fordybelse og overblik.

Hold dig til de klassiske dyder. 
Gør det, du er bedst til. 

Brug opskrifter og færdigret-
ter. Brug de gode ideer andre har 
udviklet og føj selv noget til, når du 
har overskud hertil.

Husk på, hvad skolen kan og ikke 
kan. Skolen skal være innovativ, be-
kæmpe negativ social arv, lære børn 
om færdsel, seksualitet og sund 
kost. Og meget mere. Men du kan 
ikke nå alt. Uddannelse og dannelse 
er skolens kerneområder.

Sådan får vi ti punkter. Og en 
slutbemærkning: ”Politikere og 
embedsmænd, ledere og lærerud-
dannere bør støtte lærerne i deres 
bestræbelser på at blive gode 
håndværkere. Alle vi, der er uden 
for den daglige undervisning, kan 
ikke gøre noget bedre for skolen og 
dens elever.”

Jeg er som læser og lærer helt 
enig. Og samtidig ved man som 
part i skolesystemet, at det er ti 
letkøbte punkter, der her præsente-
res. Som forskere og politikere altid 
plukker i forskningen for at finde 
belæg for egne tiltag (og besparel-
ser), så plukker Fibæk Laursen også 
i forskningen og finder sine citater. 
Det står han ved. Hans ti punkter 
har den store styrke, at det er sund 
fornuft set fra enhver praktikers 
side. Samtidig er det dog også ti 
punkter, der kun kan følges af de 
erfarne, de rutinerede og de lærere, 
der har overblik. Alle andre må 
komme lidt for meget i tvivl. 

Det kritiske blik på Fibæk Laur-
sen vil sige, at hans udlægning af 
skolens praksis kræver, at alle lærer-
stillinger er besat med rutinerede 
lærere, der har et stabilt fundament 
i mange års praksis samtidig med at 
de formår at organisere og lede en 
klasse også i urolige tider. Det er en 
glæde at læse en så karsk, kontant 
og bramfri og kort præsentation af 
skolens pædagogiske praksis. Det er 
et særdeles godt modspil til målsty-
ret undervisning, kompetencemål, 
vidensmål og færdighedsmål og 
gennemdetaljerede undervisnings-
planer. Tak for det.

Litteraturlisten viser, at der er 
mange års forskning bag denne 
korte udgivelse. Per Fibæk Laur-

sen har været i skolens praksis i 
mange år og på mange felter. Der 
er grund til at læse bogen ”Drop 
ambitionerne”, thi det er en fagligt 
velfunderet forfatter, der udlægger 
skolens praksis. Og han gør det, så 
det kan læses af skolens praktikere. 
Formidlingen er i klar og kontant. 
Tak for det.

”Lad ingen stå og spilde tid
i skumle skammekroge,
der er en verden stor og rig,
luk op du store låge.” 
 

– sådan slutter Eva Chortsens skole-
sang. Det er også den følelse, man 
har som læser, når man er nået til 
side 119 i ”Drop ambitionerne”. 
Nu får man lyst til at gå ud og gå 
i gang – helt uden at spilde tiden 
med håbløse projekter skabt af poli-
tikere uden praksisnærvær. <<<

 
FLAGELLAN-
TISME I UD-
BRUD
Jacob Fuglsang: 
Den store løgn om uddannelse
Gyldendal 2015
264 sider, 199,95 kr.

Anmeldt af f Siggi 
Kaldan, mag. art. 
og tidl. lektor ved 
Ikast gymnasium

Her i landet er de fleste enige om, 
at hele uddannelsessystemet (og 
især folkeskolen) er elendigt, og det 
uanset hvor godt det går.

Forfatteren er selv uddannelses-
redaktør på Politiken, og viser det 
sig, ret glad for titler. Og bogen er 
vinklet virkelig skarpt journalistisk. 
Men her er det ikke uddannelses-
systemet, det er helt galt med, men 
derimod alle interessenter. En sådan 
vinkling kan påvises med udvalgte 

eksempler, men det beviser ikke, at 
Fuglsang har ret.

Denne bog er iøjnefaldende 
et partsindlæg, men så kommer 
jeg alligevel i tvivl: Et partsindlæg 
i hvilken debat. Med titlens store 
løgn beklikker Fuglsang vores ærlige 
holdning til uddannelse, og ser vi 
på bagsideteksten, dækker vores 
over forældre, lærere og skolelede-
re, diverse organisationer (lærerfor-
eningen som petaversion) samt alle 
danske politikere og embedsmænd, 
såvel kommunale som statslige, og 
Jacob Fuglsang selv som far ret-
færdigvis ikke undtaget. Udvalgte 
forskere viser sig at være undtaget. 
Pressens (manipulerede / manipu-
lerende) rolle får dog også lidt op-
mærksomhed i bogen. Alle vi andre 
siger ét, men gør noget andet, og 
Fuglsang har mange gode, anekdo-
tiske eksempler. Bogen er således 
underholdende, men - - - .

I bogen forholder Fuglsang sig i 
fem dele til henholdsvis Børnehave, 
Indskoling, Mellemtrin, Udskoling 
og Ungdomsuddannelser. Desuden 
en Indledning og en Afslutning. Bo-
gen er i øvrigt opdelt i 45 små ka-
pitler, hvis overskrifter ofte skitserer 
indholdet rimeligt. En samlet for-
tegnelse, på blot et par sider, havde 
lettet eventuelle opslag betydeligt. 
I dette snart rent anekdotiske, snart 
seriøst journalistiske, snart filosofi-
ske, snart videnskabsorienterede, 
snart helt private bombardement 
må anmelderen vælge illustrative 
eksempler, og i øvrigt prøve at ind-
kredse forfatteren holdninger.

Vi begynder anmeldelsen ved 
lockout’en 2013, for at illustrere 
Fuglsangs filosofi. Han registrer, at 
alles store bekymring nu er Hvem 
skal passe mit barn? Han finder det 
mere relevant at overveje hvordan 
det sikres, at børnene lærer noget 
(87f). Han bebrejder forældre (og 
sig selv), at de ikke tog det alvorligt. 
Det var politikere og embedsmænd, 
der i fællesskab planlagde en lock-
out, som de godt vidste, ville resul-
terer i ulovlige forhold. Problemet 
er altså strukturelt, men Fuglsang 
personliggør flagellantisk ansvaret. 
Privat forsøger han lidt halvhjertet 
at give sin søn lektier for i anledning 
af den forestående eksamen (88), et 
pseudoproblem, da politikkerne som 
bekendt bare kan overføre årska-
raktererne. Hans partsindlæg skulle 
altså overvejende støtte magthaver-
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ne, og det rokker min læsning ikke 
grundlæggende ved.

Vi fortsætter lidt mere viden-
skabeligt. Skolens problemer 
begyndte, da de elendige internatio-
nale undersøgelser fra 1992 rystede 
Danmark (17). Elevernes læsestand-
punkt, både hastighed og forståelse 
var ringe. Men Fuglsang glemmer 
her forudsætningerne: Læseunder-
visningen blev ændret på mange 
skoler i løbet af 60’erne og 70’erne 
til en helhedslæsning, der systema-
tisk skabte de senere så berømte 
20 % analfabeter, men den snart 
følgende, metodiske genopretning 
var ret succesfuld. Mens pressen var 
hurtigt ude med katastrofen er den 
følgende succes endnu knap nok 
registreret.  

Mere muntert bliver det, når 
Fuglsang møder Aslak Gottlieb, en 
højst almindelig type i dagens sko-
leverden. Efter hele syv års erfaring 
som lærer, er han endelig blevet 
konsulent, og er her og der og alle 
vegne i diskussionen om udviklin-
gen af folkeskolen. De mødes på et 
værtshus (Aslaks forslag!), men det 
lykkes dem dog at få en danskvand 
og en kop kaffe (75). Visionerne 
svarer nu bedre til en flok bajere. 
Børnene skal lære af hinanden na-
turligvis i temauger, lærerne skal 
slippe kontrollen, og med rullende 
skolestart bekæmpes på værtshuset 
skolens træghed overfor pædagogi-
ske landvindinger og de enes om at 
der mangler tradition for at evaluere 
(76). Dette møde er så interessant, 
at det dukker op senere, med nye 
epokegørende idéer: Lærerne er 
konfliktsky (109). 

Bedre bliver det ikke, når Agi 
Csonka inddrages som ekspert 
(110ff).  Fuglsang overholder til ful-
de journalistelevens første bud: nav-
ne og titler korrekt. Hun vil vise en 
karakteristisk brist i danske skoler, 
nemlig manglende planlægning, 
manglende krav, og manglende 
evaluering, men han lader hende 
slippe med en dokumentation alene 
på to udvalgte eksempler, hendes 
egen smådovne søns projekt repræ-
senterer alene den danske folke-
skole overfor et projekt præsenteret 
for en dansk delegation i Canada, 
og det viser sig, surprice, at det ca-
nadiske er bedst. En videnskabelig 
ping bør selvfølgelig ikke spise en 
journalist af med to løse eksempler, 
og Fuglsang konkluderer herefter 

lige så ukritisk og uvidenskabeligt at 
problemet er at lærere ofte glemmer 
at sætte mål- - - . I den givne sam-
menhæng mere end antyder han, 
at reformens klare mål nu kommer 
som den store frelser, selv om Cson-
kas beskrivelse forekommer næsten 
parodisk: Her satte lærerne sig først 
ned og analyserede: Hvad kan vores 
elever? Hvem skal være bedre til at 
skrive referat, hvem skal stave bedre. 
Og så fik eleverne opgaver i det, som 
de havde sværest ved. Både lærere 
og elever bevæger sig her på det 
laveste taksonomiske niveau, så 
eksemplet er ikke imponerende i 
Danmark. Men så tilføjer Csonka: 
Lærerne analyserede bagefter for-
løbet, for at se om de havde nået 
elevernes mål. Så kan konsulenterne 
siden tage stilling til om lærerne har 
nået konsulenternes mål, og poli-
tikkerne til om konsulenterne har 
nået politikkernes mål, kort sagt om 
hele målstyringen har fungeret efter 
femårsplanen, - eller hur?

Men Fuglsang kan også levere 
solid, kritisk journalistik. Kapitlet 
Vildledning eller vejledning (206ff) er 
et godt eksempel. Problemerne nu-
anceres, ansvaret placeres ikke bare 
entydigt og de Forslag, der følger 
hvert hovedafsnit er her klart værd 
at overveje: Skil vejledning fra ad-
gangsbegrænsning og Sig nej til flere 
ved indgangen (252).  

Med sin overvejende positive 
holdning til reformens målstyring 
(Hattie), skylder han os imidlertid 
en forklaring på, hvordan han fore-
stiller sig lærernes mulighed for 
med reformen at leve op til formåls-
paragraffen, §1, især stk. 2. Forelagt 
dette dilemma på en SOPHIA-
konference svarede Marianne Jelved 
bare, at det klarede de dygtige og 
engagerede lærere nok. Dette helt 
centrale problem kunne måske bli-
ve emnet i Jacob Fuglsangs næste 
skarpe vinkling? 

Jeg overvejede indledningsvis, 
om dette var et partsindlæg i de-
batten. Undervejs er jeg blevet 
overbevist om, at forfatteren Fugl-
sang alt overvejende er tilhænger 
ikke bare af reformen, men især af 
den lukkede gruppe af magtfulde 
forskere Antorini som minister om-
gav sig med. Andre kommer ikke 
til orde i bogen og har også længe 
(af redaktøren?) været udelukket fra 
Politiken.  <<<

MENINGSFULD 
LÆRING
Mette Pless, Noemi Katznelson, 
Peder Hjort-Madsen, Anne Mette 
W. Nielsen: 
Unges motivation i udskolingen. Et bi-
drag til teori og praksis om unges lyst 
til læring i og udenfor skolen
Aalborg Universitetsforlag 2015
198 sider, 199 kr.

Anmeldt af Bo-
dil Christensen, 
lektor ved læ-
reruddannelsen 
i Aalborg, UC 
Nordjylland

”Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.”

Det er Grundtvig, der skriver så-
ledes i 1834 i digtet ”Gyldenåret” 
hvor de seneste 50 års fremgang i 
landet blev prist i poetiske vendin-
ger. Stavnsbåndet var ophævet i 
1788, slavehandelen afskaffet, og 
der var kommet en skolelov i 1814. 
Der var noget at glæde sig over i 
forhold til de nye muligheder for at 
bønder og borgere kunne få viden 
om verden omkring dem. De kunne 
rejse, de var frie og der var uddan-
nelses og undervisning til alle.

Der var optimisme og glæde hos 
Grundtvig, men citatet fra Højskole-
sangen viser også, at der var fokus 
på motivation og læring allerede 
dengang. Ingen har lært noget 
uden at vedkommende i en eller 
anden grad har været (lidenskabe-
ligt) optaget af stoffet eller formid-
lingens kontekst.

Skole betyder (i den græske 
version af ordet) ”fri tid”, og der-
for er det på sin vis paradoksalt, at 
netop ”motivation” overfor læring 
og undervisning er den helt store 
udfordring i uddannelsesdebatten 
i dag. Set med Grundtvigs samtidi-
ges øjne må det forekomme him-
melråbende håbløst, at (børn og) 
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unge (og til tide voksne) skal moti-
veres for at lære noget. Men sådan 
er det, og alle lærere i folkeskolen, 
ungdomsuddannelserne og på vi-
deregående uddannelser kan have 
stor glæde af at vide mere om unge 
og motivation.

Den viden kan man få gennem 
det store forskningsprojekt ”Unges 
lyst til læring”, der ligger bag udgi-
velsen ”Unges motivation i udsko-
lingen”.

Bagsideteksten fortæller, at un-
dervisere i grundskolen og på ung-
domsuddannelserne, studerende, 
politikere og alle andre, der beskæf-
tiger sig med unges liv og læring er 
i målgruppen. Det er en bred mål-
gruppe, men bogen rammer  (som 
det vil fremgå af anmeldelsen) fint 
den brede målgruppe.

Først og fremmest er det en stor 
glæde, at ”Bogens hovedkonklu-
sioner” findes på side 11. Og kon-
klusionerne er skrevet på syv sider. 
Den slags sætter alle praktikere (og 
mange teoretikere) pris på. Før ho-
vedkonklusionerne finder man en 
indholdsfortegnelse, der er utrolig 
uoverskuelig uden grafisk markering 
af over – og underafsnit. Det er no-
get rod. Det signalerer ”forsknings-
rapport” frem for ”formidling”, og 
her er det netop formidling, der 
bør være genren, når der skrives til 
en bred målgruppe. Det kan undre 
med denne indholdsfortegnelse, 
når bogen i øvrigt er layoutet på en 
ganske udmærket vis med en del 
farvekoder og en tydelig markering 
af citater og cases.

Der skrives i indledningen, at 
man ikke nødvendigvis skal læse 
bogen i et stræk fra side 1 til 198, 
man kan vælge ud. Alle bogens ka-
pitler omtales ultrakort på side 24, 
hvor man kan læse, at det er kapitel 
fem og seks, (”Unges motivations-
orienteringer” og ”Det sociale liv 
og undervisningen i udskolingen”) 
der er de helt centrale og uom-
gængelige kapitler. Andre kapitler 
har overskrifterne ”Motivation i 
skolen – et teoretisk perspektiv”, 
”Om forskningsprojektets empiri-
produktion og anvendte metoder” 
og ”Udskoling og  grundskolemæt-
hed”. Efter de to centrale kapitler 
følger så ”Ungdomslivets arenaer” 
og ”Det praktiske arbejde med 
motivationsudfordringer. Erfaringer 
fra en forskningscirkel”.  Der er en 
række bilag sidst i bogen, hvor man 

kan se forskningsprojektet efter i 
interviewguide og spørgeskema. 
Det er også her, man (denne an-
melder) kan finde inspiration til 
”Snaplogs”, hvor man gør brug 
af ”snapshots/ snapchats” – kal-
det snaplogs som genstand for en 
samtale med de unge om deres 
hverdagsliv. Snaplogs kan også med 
fordel bruges i andre vejlednings-
samtaler, hvor praksis er et gen-
standsfelt. Billeddokumentation fra 
underviserhverdagen giver et godt 
udgangspunkt for en samtale om 
underviserens udfordringer, glæder 
og fokuspunkter.

Således er bogens struktur byg-
get op med formidlingsperspektivet 
for øje. Det virker motiverende for 
læseren.

Hovedkonklusionerne kan næv-
nes her, da det helt sikkert kan 
motivere til uddybende læsning. 
Forskningsprojektet tager afsæt i at 
balancen mellem en præstations-
orienteret og en læringsorienteret 
skolekultur forskubber sig mod 
præstationsorienteringen i disse år. 
Der er også andre og mere kom-
plekse forventninger til unge, end 
der var tidligere, og derfor søges 
der et svar på:  ”Hvad motiverer 
unge til at gå i skole, involvere sig i 
lærerprocesserne og indgå i skolens 
fællesskab?”

Nogle af svarene er her:

• Motivation er ikke en forud-
sætning for at unge kan lære noget 
i skolen, det er snarere et resultat af 
det, der foregår i skolen.

• Motivationsorienteringerne er 
flere, og de skal alle bringes i spil. 
Man kan tale om vidensmotivation, 
præstationsmotivation, mestrings-
motivation, relationsmotivation og 
involveringsmotivation. Disse mo-
tivationer kan sættes i en dynamisk 
model.

• Køn, klasse og etnicitet spiller 
ikke en fremtrædende rolle i moti-
vationsorienteringerne. Det er en 
udfordring, at præstationsmotiva-
tionen har tendens til at ”overlejre” 
øvrige motivationsorienteringer.

• Det er centralt, at lærerne får 
skabt en klasserumskultur, hvor læ-
rings- og arbejdsfællesskabet står 
i centrum, men hvor der samtidig 
gives plads til det relationelle, der 
netop spiller en stor rolle for de 

unges oplevelse af at høre til i et 
fællesskab.

• Der sker en polarisering. De 
unge, der er aktive i fritidslivet, 
er også aktive i skolen. De unge, 
der ikke er involverede i aktiviteter 
udenfor hjemmet, har en tendens 
til også at være passive i skolen, og 
de oplever ofte ensomhed.

Således rustet med hovedkonklu-
sionerne præsenteret fra start kan 
man vælge sin egen vej gennem 
bogen. Forskere vil helt sikkert læse 
med i bilagene og de første kapit-
ler, undervisere og lærere vil sikkert 
følge bogens anbefaling og læse 
kapitel 5 og 6.

Man kan også læse om ”hver-
dagslivet” uden for skolen og dets 
betydning for læring. Det forbav-
sende (og tankevækkende) er, at 
der åbenbart fortsat er et skarpt 
skel mellem skolen og livet uden for 
skolen. Der bygges ikke mange bro-
er hverken fra skolens eller elever-
nes side. Fordelen her er, at det kan 
give de unge to arenaer at optræde 
på, måske har man mere succes 
det ene end det andet sted, men 
forskningen viser også, at det er de 
fritidslivsaktive og foreningsaktive, 
der også er aktive i skolen. Dette 
fritidslivkapitel bygger på mange 
interview, der er baseret netop på 
snaplogs. Det er interessant at se 
billeddokumentationen fra de unge. 
Familie, digitale medier og kamme-
rater fylder de unges hverdag. Der 
er ikke meget oprør, der er hos de 
fleste unge en forståelse for, at man 
også skal yde sit i familielivet med 
de ”kedelige” pligter for at alt hæn-
ger sammen. 

Afsluttende er der en rapport fra 
en forskningslæringscirkel. Og der 
er referencer og bilag. 

Bogen kan absolut anbefales til 
alle studerende og undervisere, der 
har unge som målgruppe. Også 
universitets- og professionshøjsko-
leundervisere vil kunne bruge moti-
vationsmodellen, når der diskuteres 
holddannelse, faste grupper og fæl-
lesskabets betydning for den faglige 
motivation. 

Det gælder om at eleverne tæn-
ker som Mads fra skole F: ”Det er 
meget motiverende for mig. At 
have følelsen af, du er ved en svær 
opgave, men fatter pointen og kan 
løse opgaven korrekt. Så føler man, 
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at man virkelig kan noget. Det skal 
også være noget læring, som du 
føler, du får et udbytte af, altså en 
nyttig viden.” Det er dækkende for 
mange elever. Det skal være me-
ningsfuld læring.

Motivationsforskningen siger in-
tet om vigtigheden af, at eleverne 
arbejder målstyret mod smalle eller 
brede kompetencemål. Den siger 
derimod at elever bliver motiveret 
at alt muligt forskelligt, at det er 
individuelt, hvad der motiverer, at 
fællesskabet og relationerne spiller 
en rolle, men alle påpeger, at det 
faglige indhold er uundværlig som 
motivationsfaktor.

Det ville Grundtvig også sige:
”Oplysning være skal vor lyst, 

er det så kun om sivet, 
men først og sidst med folkerøst 
oplysningen om livet” <<<

NÅR ALLE 
GÅR I SAMME 
TAKT
Bodil Nielsen: Styr på mål. Læ-
ringsmål, tegn og progression
Lærerbiblioteket, Hans Reitzels 
forlag 2015
125 sider, 180 kr.

Anmeldt af Bo-
dil Christensen, 
lektor ved læ-
reruddannelsen 
i Aalborg, UC 
Nordjylland

Albert Einstein sagde det: ”Ikke alt, 
der kan tælles, tæller, og ikke alt, 
der tæller, kan tælles.” Han sagde 
også: ”Det mystiske er det mest 
vidunderlige, vi kan opleve. Det er 
kilden til al ægte kunst og viden-
skab.”

Det er to af de mest brugte 
Einstein-citater, der indleder denne 
anmeldelse. De er her, fordi Bodil 
Nielsens bog i høj grad lægger op 
til, at der skal sættes et modsvar 
mod det ”alle” tænker, mener og 

planlægger efter. ”Styr på mål” er 
en bog, der ikke sætter spørgsmåls-
tegn ved, hvorvidt vi kan måle alt. 
Den kommer med en handleplan, 
den diskuterer ikke. Bogen kunne 
formentlig få en smuk og rosende 
anmeldelse af andre, men den u-
tvivlsomme redegørelse for glæden 
ved læringsmål, synes jeg er be-
tænkelig. Måske er det ikke bogens 
anliggende at være hverken disku-
terende eller polemisk, det fremgår 
ikke af hverken indledning eller 
bagside, hvor der står ”Styr på mål 
belyser arbejdet med læringsmål i 
grundskolen”. Der står endvidere: 
”Bogen henvender sig til lærere, 
vejledere og studerende.” 

Forordet fortæller, at bogen 
viser, hvordan man bruger målsty-
ring. Der er forslag til planlægning, 
elevlæringsmål og der er forslag til, 
hvordan man omsætter Fælles Mål 
til en konkret årsplan.

I smuk enkel layout med en klar 
blå og gennemgående farve be-
skrives og forklares dette arbejde 
med målstyring og styr på mål. 
Det er pædagogisk og klart, der er 
progression i gennemgangen og 
de mange deloverskrifter gør det 
nemt at finde rundt. Det er således 
en bog, der absolut kan bruges 
som ”kogebog” for de, der arbejder 
med at få styr på mål. 

Undervisning er nemt: Det gæl-
der blot om at gøre, som bogen 
beskriver.

Men … når man har læst bogen, 
så får man som dansklærer lyst til 
at gribe billedbogen ”Da Gud var 
dreng” af Dorte Karrebæk, ”Mon-
ster” af Patrick Ness eller ”Kings of 
Jutland” af Glenn Ringtved for at 
læse en bog, der læses for sin egen 
skyld, for æstetikken, for den un-
dren man får gennem Karrebæk, 
sorgen hos Ness eller morskaben 
hos Ringtved. Man får lyst til at give 
eleverne en oplevelse, der er uden 
definerede læringsmål. Man får lyst 
til at undervise netop for at vise 
undere.

Det er der end ikke en fodnote i 
Bodil Nielsens bog, der giver plads 
til. 

Der er meget fornuftigt og rele-
vant i målstyring, men når alle går 
i samme takt og ikke ser til hverken 
højre eller venstre under fremgan-
gen mod det tydelige mål, - så får 
en del af os lyst til at bryde rækken 

for at gå egne veje. Det skal der væ-
re plads til. Det bør altid give anled-
ning til en diskussion, når metoder 
lanceres med en så klippefast tro på 
virkningen, at der end ikke bruges 
spalteplads på at argumentere for 
metoden.

Det tåler skolen og eleverne ikke. 
Og Einstein ville have sagt: ” Vi kan 
ikke løse vores problemer med den 
samme tankegang, som vi brugte 
til at skabe dem.”. <<<

EN UTROLIG 
RODEBUNKE
Thomas Aastrup Rømer: 
Pædagogiske landskaber  
– 323 Indre drys 
Forlaget Fjordager 2015 
464 sider, 339,95 kr.

Anmeldt af 
Heidi Lykke Nis-
sen, lektor ved 
Københavns 
Pædagogsemi-
narium, UCC

Thomas Aastrup Rømer forklarer 
selv om sin bog, at den er kom-
met til i forbindelse med hans værk 
”Pædagogikkens to verdener” der 
er udgivet samme år. Han siger vi-
dere ”Er det så en fortsættelse af 
dette arbejde? Nej det er det ikke. 
Det er en form for indre. Det er en 
række refleksioner og aforismer […] 
Dryssene er sammenvævning af det 
daglige filosofiske arbejde, hold-
ningsdannelse og eksperimenteren 
med begrebernes sammenhænge 
og betydninger[…] pædagogiske 
spidsformuleringer, mindre politiske 
og kulturelle analyser, små digte 
og polemiske indlæg om aktuelle 
begivenheder. Det er kort sagt en 
utrolig rodebunke” (s.10). Som 
sprogelsker vil min anmeldelses 
afsæt basere sig på Rømers egen 
dom. 

Pædagogikken er under pres af 
en kvantificistisk Pisaistisk didaktik, 
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der forranger læringsbegrebet frem-
for undervisningsbegrebet i disse 
år (Biesta, 2014 - Rømer 2015). 
Edward Said skrev i 1994 bogen 
”Den intellektuelles ansvar” i tråd 
med ideen om, at det bestående 
må ydes en vis modild i bestræbel-
sen på at repræsentere de under-
repræsenterede, hvilket fordrer 
den intellektuelle til at svare an. For 
mig, der nu i ni år har gjort stats-
lig tjeneste i uddannelsessystemet, 
(vedbliv)er Rømer af central be-
tydning i denne kritik af den netop 
nu herskende uddannelsesdiskurs. 
Der pågår i disse år en historiefor-
glemmelse, hvor badevandet i de 
pædagogiske lejre mestendels smi-
der både kar, vand og barn ud ved 
samme lejlighed. Mange af os an-
satte (som indeværende temanum-
mer i Dansk Pædagogisk Tidskrift 
også omhandler) formår af diverse 
grunde IKKE at leve op til vort intel-
lektuelle ansvar. Hvor ofte har jeg 
ikke både hørt mig selv og øvrige 
dygtige kollegaer sige ”ingen kan 
lære nogen noget, underviseren 
kan skabe rammer hvori nogen kan 
lære sig noget”. Men egentlig hvil-
ket syn trækker denne udtalelse på? 
”Læreren er væk, undervisningen er 
underordnet. Det er bogholderen 
der kommer til at svinge taktstok-
ken” (s.63). Hele dette knæfald 
for den konstruktivistiske lærings-
diskurs, der med et håndeslag har 
skubbet underviseren ud i kulissen, 
og ind på scenen har bragt ’synlige 
læringsmål’, ’fastsatte Pisamål’, har 
ødelagt den danske stolte dannel-
sestradition: ”Ny nordisk skole er en 
helt anden ideologi. En teknokratisk 
ideologi, der baserer sig på ’udfor-
dringer, sikringer og evaluering’ 
fremfor ’formål, demokrati og døm-
mekraft’” (s. 23).

De 323 Rømerske drys viser, 
afspejler og afslører præcis en 
”rodebunke” (s.10). Men denne 
rodebunke er for mig at se ikke så 
meget at stille Rømer til regnskab 
for, men via denne insisterende dis-
kursanalyse hvor indslag fra forskel-
lige sider af den offentlighed som 
pædagogikkens  politisering har 
undergået, så tydeliggøres ansvaret 
som Rømer mener, at han selv har 
og som han så glædeligt ønsker at 
bære med lærere, undervisere og 
uddannelsespolitikere. Fordi drysse-
ne beriger min daglige kamp i mit 
undervisningslokale er min vurde-

ring af indeværende bog ”utrolig” 
(s. 10).  ”Utrolig” understreger jeg, 
fordi Rømer har gjort uddannelses-
systemet en værdig tjeneste ved en 
utrættelig iver på at vise og belyse 
hvor badevandet er skyllet ud for 
tidligt.

En kritisk kommentar er på sin 
plads. Rømer går i mit univers ikke 
blot ’efter bolden’ men er flere gan-
ge også efter ’selve spilleren’. En of-
fentlig måde at tale både til og om 
hinanden på – der måske udfordrer 
den ”Ædle kappestrid der er i mod-
sætning til den onde konkurrence” 
som Grundtvig siges at have sagt. 
Dette skurer i mine ører. Om det er 
genren (altså referater fra diverse 
blogindlæg mv.) om det er tiden, 
hvor internet kommunikation burde 
gøres mere ”ædelt” – det lader jeg 
læser om at bedømme. Dog med 
Ejvind Larsens rungende stemme 
”hvor kommer Grundvigs stemme 
fra i dag” – så synes Rømer faktisk 
noget alene i sit ’intellektuelle an-
svar’ – Rømer kalder og jeg svarer 
gerne an, hvem andre? Måske hel-
liger målet midlerne? <<<

EN TUR I 
SPROGBLEN-
DEREN

  
Peter Hobel, Helle Lykke Nielsen, 
Pia Thomsen, Lilli Zeuner (red.): 
Interkulturel pædagogik. Kulturmø-
der i teori og praksis
U press 2015
286 sider, 275 kr.

Anmeldt af Siggi 
Kaldan, mag art 
og tidl. lektor på 
Ikast Gymnasium

Der var fem Ærter i en Ærtebælg, 
de vare grønne, og Bælgen var 
grøn, og saa troede de, at hele Ver-
den var grøn. Andersen 1853.

En ny tid har brug for nye ’pas-
sende metaforer (51). Sproget har 
en enestående evne til at skabe sin 
egen virkelighed. Derfor, når en 
gruppe forskere vælger at arbejde 
nært sammen i en længere periode, 
har det ganske vist mange fordele. Ik-
ke mindst den langsomme etablering 
af et fælles sprog. Men det kræver 
selvfølgelig både præcise definitioner 
og en afklaring af sprogets forhold 
til virkeligheden. Ingen af delene er 
denne antologis stærke side.

I de sidste årtier er universite-
ternes fagudbud eksploderet. Man 
kan i dag blive bachelor (og for 
resten ph.d.) i snart sagt hvad som 
helst. I 2011 udbød Syddansk før-
ste gang Interkulturel pædagogik, 
der beskrives i denne antologi. I 
forordet fremstår tilbuddet ærligt 
som især undervisernes behov for 
at arbejde tværfagligt, her interdi-
sciplinært (11), men projektet er da 
også samfundsrelevant, måske især 
fordi initiativtagerne fra Institut for 
kulturvidenskaber (7 af 11 forfat-
tere) har tilknyttet 3 fra Center for 
Mellemøststudier og en enkelt fra 
Institut for Sprog og Kommunika-
tion.  Men der lurer, ser man, en vis 
skævhed i uddannelsens planlæg-
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ning, for der findes som bekendt 
her i landet andre fremmede kultu-
rer end den mellemøstlige og andre 
fremmedsprog end arabisk, selv 
om det er en stor gruppe. Skal Syd-
dansk-kandidaterne især forberedes 
til Vollsmose? 

Bogen er både en beskrivelse 
af faget, en teoretisk overvejelse 
over dets identitet, en slags (tidlig) 
evaluering og en fremtidsvision. 
Det teoretiske udgangspunkt ridses 
op i første kapitel. Ikke mærkeligt 
hæfter man sig særligt ved tvær-
faglighedens kvaliteter der især er 
styret af brugskonteksten (15) over 
for faglighedens tendens til ved 
hjælp af peers - - - i ekstrem grad at 
styre udvælgelsen af de problemer 
og teknikker, der er relevante, og 
skaber en proces, hvor kvalitet og 
kontrol gensidigt bestyrker hinanden 
(14f). Slet skjult aner jeg en kritik af 
faglighedens snærende bånd. Men 
erfaringen i dag peger vist snarere 
på, at både faglighed og tværfag-
lighed (Gibbons modus 1- og modus 
2-viden) bliver mere og mere sty-
ret politisk af det økonomisk-jyske
overlæg: wa ka det bruges te’. Set i
det lys finder jeg det mere relevant
at skelne mellem fri forskning og
styret forskning. Det skel diskuterer
man ikke i bogens indledning, hvor
problemet alene er hvilken styrings-
mekanisme, der er bedst. Det falder
desværre godt i tråd med den gen-
nemgribende målstyring, der har
grebet hele det danske uddannel-
sessystem som en feber.

Lad os kort se på, hvordan re-
daktørerne tænker sig bogen an-
vendt: Den teoretiske anvendelighed 
[sic!] i kapitlerne vægtes højt, fordi 
fagets sammenhængskraft først for 
alvor kommer til syne, når den tra-
ditionelle vidensproduktion spiller 
sammen med brugskonteksten. Dér 
hvor sproget og kulturen anvendes og 
gradvist forvandles til ny brugsbase-
ret modus 2-viden (29). Javist, teori 
og praksis bør spille sammen. Men 
sproget skaber her en sammenspist 
konklusion, der vidner om en ter-
minologisk eksklusion af anderledes 
tænkende, og med bogens vægt på 
netop kommunikation går jeg videre 
med et vist forbehold.

Kapitlerne falder lidt tilfældigt. 
Det bliver ikke sagt direkte, men 
der er vist tale om en lærebog, så 
de studerende skal vel læse det he-
le. Vi andre kan have god glæde af 

flappernes klare forfatter-’pr’ og de 
ret detaljerede afsnitsoverskrifter i 
alle kapitler. Hermed lidt yderligere 
vejledning om de enkelte kapitler:

Nikolaj Elf bruger et helt kapitel 
på at fortælle, at sproget ikke står 
alene i vores multimodale kommu-
nikation. I min psykologiske fortid 
var kropssproget det store dyr i 
åbenbaringen, nu er det fire natur-
ligvis multimodale antagelser (40).

Peter Hobel springer hoved-
problemet over i sin lovprisning af 
Case-baseret forskning. En case ge-
nereret (skabt) gennem observation, 
interviews og tekststudier (58) fjerner 
sig således for hvert metodiske led 
mere og mere fra casens egentlige 
fundament, iagttagelsen og der-
med virkeligheden. 

Omar Dhahir intellektualiserer 
med Bourdieu (på engelsk, ikke 
fransk, som nu dansk kultur fordrer 
det) samarbejde, så der bliver tale 
om relationer mellem - - - positioner, 
og han må pointere at det betyder 
ikke, at den enkelte som sådan er en 
illusion, og at der ikke eksisterer indi-
vider. De eksisterer som aktører eller 
aktanter - - - (78). Der er gode, lidt 
flimrende iagttagelser, - og der er 
altså stadig en slags partner i sam-
arbejdet.

Tine Brøndum bruger Bosni-
ens ekstreme (105) og uløselige 
situation som case, men afviser til 
sidst sin egen ”løsning” som naiv 
(106). Det havde nok været mere 
konstruktivt at udfolde og proble-
matisere Multikulturalismens para-
dokser med hele dens forskels- og 
lighedspolitik(100f).

Dion Rüsselbæk Hansen bru-
ger også en case, her til at vise, 
hvordan testhysteriet sætter pæ-
dagogers sunde vurderingsret ud 
af kraft. På den baggrund kritiseres 
den dominante drøm om konkur-
rencestaten (116f) og Ny Nordisk 
Skole, denne revolution, der para-
doksalt nok skal finde sted nedefra, 
men sættes i gang ovenfra (119) 
Tankevækkende!

Lilli Zeuner har en lang indleden-
de tour de force gennem frihedens 
filosofi og går så over til referat af 
nogle undersøgelser. Lærebogens 
helt nødvendige kritiske holdning til 
spørgsmålene er desværre udeladt, 
og det gør resultaterne uinteres-
sante. 

Anita Holm Riis tager udgangs-
punkt i en yderst sympatisk Ga-

damer-fortolkning: den mulige, 
fordomsfri dialog og dokumenterer 
at vi ikke kan afklare en rimelig 
vægtning af arv og miljø, genetik  
og etnicitet.

Mehmet Ümit Necef leverer 
antologiens mest overbevisende 
og kritiske og præcise dokumenta-
tion af viden om social og kulturel 
indflydelse, og bliver med sine vel-
valgte eksempler ligefrem under-
holdende. 

Helle Lykke Nielsen eksemplifi-
cerer Goffmans gamle face-teorier 
med spektakulære Odense-cases 
2012-13, eksplicit lidt tilfældigt 
udvalgt (192), og sociale teoridan-
nelser om roller og identitet er altid 
godt stof i en lærebog for unge 
studerende. 

Esben Nedenskov Petersen 
skriver om sprog og foretrækker 
den tavse forståelse, som model. 
Han har altså en individuel, mest 
enkeltords-tilgang, der er helt fin 
i f2f-kommunikationen, men som 
let kommer til kort når vi som her 
beskæftiger os med uddannelse og 
socialt-kulturelle konflikter. Selv ci-
terer han morsomt Max Weineich: 
Et sprog er en dialekt med en hær og 
en flåde (211), men dette socialrea-
listiske synspunkt får desværre ikke 
væsentlig betydning i artiklen. 

Netop det, tager til gengæld 
Pia Thomsen alvorligt i det grun-
dige oplæg om tosprogethed. At 
blive eksponeret for flere sprog tidligt 
er med til at modelere vores hjerne 
(232). Det gælder også når andet-
sproget er arabisk eller tyrkisk, men 
ikke derfor nødvendigvis i de politi-
ske beslutninger.

Redaktørerne fremhæver som 
sagt det nære samarbejde, måske 
fordi de har mistanke om, at det ik-
ke fremstår iøjnefaldende i teksten. 
Jeg oplever i hvert fald en række 
forskere, der hver for sig priser deres 
lille Hassan med de skæve ben (Oeh-
lenschläger), men alle ben er altså 
ikke lige skæve, selv om jeg samlet 
set efterlades med spørgsmålene: 
Satser de i Odense på Sandheds-
værdi eller brugsværdi, på virkelig-
hed eller konstruktivisme? – eller er 
der frit valg?

Antologien synes at dokumen-
tere, at en DK-ph.d.-grad langt fra 
garanterer et videnskabeligt niveau, 
selv om flere af forfatterne gør me-
get ud af netop at fremstå som re-
gelrette.  <<<
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RUNDDANS 
PÅ MISSIONS-
HOTELLET
John Hattie, Deb Masters, and 
Kate Birch:  
Visible Learning into Action. Inter-
national Case Studies of Impact 
London and New York:  
Routledge 2015 
317 sider, £ 24,99 | $ 44,95 

Anmeldt af 
Steen Nepper 
Larsen, Campus 
Emdrup, DPU, 
Aarhus Univer-
sitet

15 skoler spredt godt rundt på glo-
ben går i selvsving i denne besyn-
derlige trykfriske bog. Hvad enten 
de er situerede i Australien (hvad 
seks af dem er), Sverige, Hong 
Kong, UK, New Zealand eller Nor-
ge, så synger de med én stemme: 
den verdensberømte australske 
evidensapologet John Hatties Visible 
Learning program virker. Evidens-
baseres skolerne læreprocesser, så 
går det fremad, og læringen bliver 
bedre dag for dag. Planlægges, 
målstyres og testes læringen, så er 
der ’impact’ (effekt, resultat, suc-
ces) over alt og på alle parametre.

300 sider byder til uden den 
mindste slinger i valsen. Bogen er 
inddelt i fem kapitler med enkle og 
fængende overskrifter, som Hattie-
kendere kender til semantisk hud-
løshed: Know Thy Impact, Effective 
Feedback, Visible Learners, Inspired 
and Passionate Teachers, The Visible 
Learning School. Hvad, der er brug 
for, er transparente og udfordrende 
mål (læringsintentioner), en tyd-
ning af udgangssituationen og klare 
succeskriterier, prædiker Hattie, og 
disse ord har lovstatus og citeres 
med veneration af flere af de tilba-
gereporterende skoler. Skolen skal 
transformeres til et ”community of 
learners”, og hurtigst muligt skal 
alle skoles interessenter ”embark on 
a Visible Learning journey”, som det 

hedder med bogens redundante 
fællesskabs- og rejsemetaforik.       

Læreren ses ikke primært som en 
person, der brænder for sit fag eller 
er optaget af at dygtiggøre sig fagligt 
og videnskabeligt, men udnævnes til 
at være en ’change agent’ (en foran-
dringsagent), der hellere vil tale om 
’learning than teaching’. Ingen af 
de tilbagerapporterende skoler taler 
med særlig vægt om undervisnin-
gen eller om fagenes indholdsmæs-
sige sider. Pointen synes at være, at 
læring(seffekt) er en indholdsindiffe-
rent størrelse, der er hævet over den 
sociale og historiske kontekst.   

Når ’what’ ligger fast (som pen-
summet eksempelvis gør på Wol-
ford Elementary School i Texas), så 
bliver det centralt at fokusere på 
’how’, hvis man er lærer, og under-
visningsformen er det eneste, man 
har indflydelse på. Og hvis man er 
leder, kan man sammenligne læ-
ringseffekterne af lærernes præstati-
oner og med sikkerhed fastslå, hvad 
der virker bedst (’best practice’), 
og ikke mindst hvilken lærer, der 
er dygtigst. Jeg supplerer: Hermed 
beredes en motorvej for en del- og 
hersk-politik, der kan kobles direkte 
til et krav om dokumenteret lærer- 
og læringskonkurrencekraft. 

Hovedbudskabet lyder, at syn-
lig læring kan beskrives som “an 
‘inpact circle’: an evidence-based 
cycle of inquiry and knowledge 
building” (p.10). Cirkellogikken gi-
ver bogen et umiskendeligt selvre-
ferentielt og selvbekræftende præg. 
Hattie har formuleret rammen (’the 
mindframe’). Skolerne tænker hat-
tiesk og indrapporterer på hattiesk. 
Hattie og to kvindelige uddan-
nelseskonsulenter, der nærer en til 
næsegrus tenderende og leflende 
beundring for ham og alt, hvad han 
står for, fortolker de indsamlede da-
ta og konkluderer, at læringseffek-
ten har været høj dér, hvor lærerne 
og eleverne har gjort netop det, de 
skulle, ifølge Hattie.    

Der er tale om en ren cirkelslut-
ningsmanøvre, der på intet tids-
punkt forsøger at falsificere sine 
egne teoretiske apriori, endsige at 
spørge kritisk til metoden eller til 
den empiriske valør af de datatyper, 
der anvendes. Spørgsmål af typen: 
Kan læring reduceres og synkroni-
seres til præstationsmål (jo højere 
karakter, jo højere læring)? Kan læ-
ringseffekter overhovedet måles? Er 

læring synlig? … udblændes med 
stor sindsro. Ingen (selv)kritiske rø-
ster får mæle i bogen, og der spo-
res ingen tilløb til videnskabskritiske 
anfægtelser.

Mon ikke både Karl Popper og 
Theodor W. Adorno roterer af ud-
vejsløs sorg og idel væmmelse i 
deres respektive grave? I rapporten 
fra Moberly School District i USA 
forlyder det ligefrem, at lærerne 
”don’t have the time or mental 
energy to spend on untested theo-
ries or ideas” (p.210). Ikke-testede 
teorier og idéer, der ikke lader sig 
implementere, er simpelthen ikke 
velkomne inden for den resultat-
styrede tidsøkonomi. Der er sikkert 
slet ikke grund til at læse andre(s) 
pædagogiske teorier på missions-
hotellet. Hvorfor dog også blive for-
styrret unødigt i sin sjælefred?   

Programmet og tankerne bag 
Visible Learning er anti-fænomeno-
logi og anti-hermeneutik. Hvilket 
barn har nogensinde af egen drift 
haft lyst til at metaformulere sig om 
læring og holdt hyldesttaler til ’at 
lære at lære’? Børn lærer at hamre, 
når de har brug for det, og mens 
de lærer at tegne, finder de ud af, 
hvad det vil sige at tegne. Børn er 
konkrete mennesker og lever i kon-
tekster af brug og fortolkning. 

Der hænges sedler op på væg-
gene, snakkes og skrives dagbøger 
i et væk. Tyrkertroen på, at disse 
pædagogiske tiltag kan motivere og 
intensivere selvledelsen, synliggøre 
læringen og fungere som socialt 
forpligtende bekendelsesværktøjer, 
er kolossal. Se skriften på væggen!  
”Jeg har lært at tage chancer og har 
fået større selvtillid”, lyder det fra 
en elev i 8.’ende. ”Vi lod eleverne 
beskrive deres egne fremskridt og 
det virkede”, proklamerer en svensk 
lærer. Og Cordelia, en australsk an-
denårselev, løfter bekendelsesstilen 
op til nye højder: ”På Oxley lærer 
vi, hvordan vi skal lære, så elsker 
vi, hvordan vi lærer, og så elsker 
vi, hvad vi lærer.” Hun har simpelt-
hen gennemskuet Hatties metafy-
siklignende og kausalitetsvarslende 
1-2-3-matrix, der på én gang lader 
læringen fungere som en verdslig 
pendant til Guds skaberkraft, samti-
dig med at den danner afsæt for en 
treleddet årsags-virknings-skabelses-
proces i faldende kadence: læring-> 
hvordan->hvad. Jeg kalder det for 
en metafysisk konstruktion, da læ-
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ringen er og bliver sin egen bevæ-
ger, er årsag til alt andet og målet 
for og meningen med det hele.       

Skolelederen Laura Kearney fra 
Hodge Hill Primary School i UK 
skriver: “Lesson observations evi-
denced that too often learners were 
passive, not fully engaged in the 
learning process. They saw learning 
as something done to them rather 
than them having some control 
over it” (p.157). Som dansk læser 
er det værd at bemærke, at ‘eviden-
ce’ både anvendes som et verbum 
og som et substantiv i den engelsk-
sprogede verden. Det gør vi endnu 
ikke herhjemme. Dertil kommer, 
at det tilsyneladende er et ideal og 
et visionært mål, at eleverne lærer 
at blive deres egne lærere. Sidst-
nævnte har der til gengæld været 
eksperimenteret med de sidste 40 
år inden for reformpædagogikken, 
ikke mindst i kølvandet på  pro-
blem- og projektarbejdsorganiserin-
gen af stadig større dele skole- og 
studielivet. RUC-modellerne er ikke 
længere afvigende og ’farlige’; sna-
rere er de blevet mainstream. De 
kan nemlig både være effektive og 
manpower-besparende (eleverne 
og de studerende får mindre og 
mindre vejledning i disse år).  

En norsk andenårselev siger: 
”Well, I have checked the criteria. 
I start with a capital letter, I have 
neat handwriting, there’s space bet-
ween the words, and I have a punc-
tuation mark at the end. I have met 
the criteria and if this is not correct, 
there’s something wrong with the 
criteria!” (p.170). Andenårsele-
verne var ved at lære at skrive hele 
sætninger, og læreren havde lært 
eleverne hvilke kriterier, der måtte 
indløses. Men da hun efterfølgende 
hørte den snusfornuftige og selvret-
færdige lille norske skoledreng rase 
imod kriterierne, indså hun, at hun 
havde glemt at fortælle klassen, at 
en sætning også skal give mening. 
På en gang skamfuld og glad beret-
ter hun til Hattie-tjek-teamet, der 
hungrer efter den slags heureka-er-
kendelser: ”Jeg lærte at se læringen 
gennem elevens øjne”.  

Bogen er proppet til randen med 
den slags rørende historier, der 
samtidig grænser til det banale. Når 
bølgerne går højt, og der går teori i 
den, står der sætninger af typen: ”It 
is important to develop high expec-
tations for all students relative to 

their starting point”, og ”Critique, 
error, and feedback are powerful 
opportunities for improving lear-
ning” (p.69). Hvem i hele det vidt-
spredte og vildt niveaudifferente 
pædagogiske univers mon kunne 
finde på at skrive ’uden betydning’ 
i stedet for ”important”, ’low’ i ste-
det for ”high” eller hævde, at den 
fraværende angst for at begå fejl 
eller eksistensen af en velforberedt 
feedback ikke kan være særdeles 
lærerig? 

Næste gang du skulle føle dig 
fristet til at sige: ”synlig læring”, 
foreslår jeg, at du vasker din mund 
med sæbe. Grundigt! 

PS: Mine øvrige kritikker af evi-
denstankegangen kan læse i DpT 
1/2011, 3/2013, 3/2014, i Journal 
of Academic Perspectives 1/2015 
og Social Kritik nr.143/2015.  <<<

 

TVÆRINGENS 
KRITISKE 
SPØRGSMÅL
Thomas Aastrup Rømer: 
Pædagogikkens to verdener
Aalborg Universitetsforlag 2015
576 sider, 350 kr.

Anmeldt af Bo-
dil Christensen, 
lektor ved lærer-
uddannelsen i 
Aalborg, UCN

”Jeg har ikke svar til alle spørgsmål, 
men jeg har spørgsmål til alle dem, 
der har svar.”

Det er den sætning, der står på 
aller-allerførste side. Det er lede-
tråden for Aastrup Rømers mange 
indlæg i bogform, på facebook 
og i alle andre medier. Han stiller 
spørgsmål, han forholder sig kritisk, 
og han stiller endnu flere spørgs-
mål.

Det er befriende, at der ikke 
blot rettes ind og nikkes ja fra hans 
side, han formår at underbygge sin 
spørgsmål med iagttagelser, med 
refleksioner og med argumenter.

Det vil blive endnu bedre, når 
han også har svar til nogle af pæda-
gogikkens mange spørgsmål, men 
med den massive ”kritik af kritisk 
forholden sig”, der møder mange 
i folkeskolen, i ungdomsuddannel-
serne og i de videregående uddan-
nelser, så er det en stor fornøjelse at 
møde det, der her på egnen i Vend-
syssel (og især af forfatteren Bent 
Vinn Nielsen) ville være betegnet 
som ”en tværing”. En tværing bider 
sig fast, en tværing giver sig ikke – 
heller ikke når alle andre sikkert ville 
trække på skulderen og sige: Nå, ja, 
så lad gå.

Aastrup Rømer en tværing, 
der ikke giver efter, han forfølger 
ethvert spor af urimelighed i pæ-
dagogikkens forfald, som han ser 
overalt i uddannelseslandskabet. 
Tak for det. 

På et tidspunkt kunne man øn-
ske, at der fulgte svar med, men 
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indtil da er der stor ros for den 
sisyfos-beslægtede vedholdenhed i 
kampen mod Det Pædagogiske Oli-
garkis pædagogiske vejrmøller.

”Pædagogikkens to verdener” er 
en genre for sig selv. En cross-over 
ville dansklæreren sige. Faktion kun-
ne det også være? Et pædagogisk 
kampskrift? Et uddannelsespolitisk 
debatindlæg? Et filosofisk skrift? En 
personlig fortælling? En blanding 
af alt sammen og lidt til? Nemlig. 
Det er den sidste genre, der lyser 
stærkest. 

Som læser kan man blive ført 
med, man mister retningen under-
vejs, men man er på intet tidspunkt 
i tvivl om forfatterens indignation, 
skarpe synspunkter og medrivende 
engagement. 

Bogen er således et stærkt skrift, 
men også helt uoverskueligt for 
de fleste (om ikke alle) læsere. Der 
er en indholdsfortegnelse, der re-
degør kort for de fem sektioner: 
”Uddannelsespolitik, landet med 
de to måner”, ”Konkurrencestat 
og uddannelse, det parallelle lands 
dybdestruktur”, ”Pædagogisk filo-
sofi – markeringer”, ”Pædagogisk 
filosofi – analyser” og ”Mundtlige 
iagttagelser”. Endelig slutter bogen 
med et appendiks, der tager sagen 
fra Aarhus Universitet og Linda Ma-
ria Koldau op. Som man kan læse i 
overskrifterne, så er også overskrif-
terne komplekse og vidt forskellige. 
Og meget ujævne.

Denne anmeldelse vil ikke gå ind 
i diskussionen af, hvorvidt Thomas 
Aastrup Rømers argumenter har 
tyngde og substans til i alle for-
hold at imødegå modparten, der 
hovedsagelig er ”Det Pædagogiske 
OligarkI”, ”konkurrencestatens for-
talere” og alle, der står bag Ny Nor-
disk Skole. Der vil helt sikkert være 
tynde tanker iblandet de mange 
hvasse udfald, det skal der være 
plads til, når så meget debatteres. 
I stedet vil jeg i denne anmeldelse 
blot give tre anbefalinger:

Læs først og fremmest kapitlet 
(og det er også det længste) om 
”Pædagogisk filosofi – analyser”. 
Her står der: ”Men hvad er en læ-
rer? Hvornår har du sidste følt dig 
som en lærer? Glem lige et øjeblik 
dit eksamensdiplom. Hvornår har 
du sidst været lærer? Med kæmpe 
L? Jeg har spurgt mig selv om det 
samme, og mit svar er, at lærer bli-
ver jeg i det øjeblik, en elev vil have 

mig som lærer. Det er altså ikke nok 
bare at få en studerende. Det kalder 
man jo enhver, der har et årskort-
nummer.” – og så kommer mange 
overvejelser over begreberne ”un-
dervisning”, ”læring”, ”elev”, og 
Grundtvig, Ole Korsgaard og alle 
pædagogikkens fædre tages med i 
den filosofiske undren: Hvad er en 
lærer?

Læs dernæst fra side 230 og 
de næste tyve sider: ”Et forsvar 
for skolen”. Her inddrages Mar-
tin A. Hansen (der ikke længere 
er kanoniseret), og Egon Clausen 
og C.V. Jørgensen er også med. 
Det er befriende, at der igen kan 
argumenteres med litteraturens 
metaforkomplekser, det ville K.E. 
Løgstrup se med milde øjne på. At 
argumenterne så bliver en anelse 
subjektive og emotionelle må man 
tage med. Som lærer og underviser 
og pædagog skal man ikke altid 
måles med ”rådhusets alenstok” og 
”evidensbaseret” kvantitet.

Det kan også anbefales at give 
slip på ønsket om, at hele værket 
skal være et sammenhængende 
skrift. Man kan læse fra side 1 og 
frem til 548 og glæde sig over 
engagementet og de stærke syns-
punkter. Megen pædagogisk lit-
teratur er gråt og meleret og i et 
stilrent layout med pædagogiske 
synspunkter i klare argumentati-
onskæder og med smukke grafiske 
modeller, der viser, at alt går op. 
Sådan er det ikke her, leder man ef-
ter den slags må man læse Dafolos 
mange (udmærkedeJ) målstyrede 
udgivelser.

Hos Aastrup Rømer er der mere 
kaos, kritik og kærlighed i kolossale 
mængder.

Alt, hvad der er godt i bogens 
sigte, er også dens svaghed. Redi-
geringen kunne have været skarpe-
re, der kunne være skåret i stoffet, 
der kunne være valgt et mere læser-
venligt layout. Det er der ikke. Og 
var det tilfældet, så var det bare en 
helt, helt anden bog. Nu får kritik-
ken, der ellers ofte bliver lukket inde 
og nede, en stemme. Tak for det.

Måske ville der være mere tale-
tid til forfatteren, hvis han ”spillede 
spillet” og strøg magthaverne og 
Det Pædagogiske Oligarki med hå-
rene. Det gør han ikke. Tak for det.

Så må man tage de slag, det 
giver. Og alle, der læser med på 
Aastrup Rømers blog, ved, at han 

har så rigeligt med fjender både i 
egne og andre rækker. Stor ros for 
et mod, der bør belønnes med læ-
serens koncentrerede læsning af det 
forholdsvis rodede kampskrift. Så 
nok engang: Tak for det.

P.S. Hvorfor forsidebilledet er 
et foto af Broen Dom Luis I over 
Douro-floden i Porto har jeg brugt 
lang tid til at undre mig over. Broen 
fører ikke to forskellige verdener 
sammen, den er blot en god, so-
lid bro, der tilbage i 1876 var den 
længste buebro af jern i verden. 
Smuk er den, - men hvilken forbin-
delse den har til ”pædagogikkens 
to verdener” har jeg endnu ikke 
forstået. Måske er den bare smuk i 
sine jernbuer? <<<
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TEMA:  DRENGE OG PÆDAGOGIK
Temaet giver bud på forskellige dimensioner af drenge og unge mænds liv og møde med institutionelle 
pædagogikker og derigennem bidrage til en kvalificering af forståelser af de mange forskelligartede pæda-
gogiske praksisser som drenge deltager i. Men hvad er det egentlig for problemer med maskulinitet, som 
disse pædagogikker skal løse, og hvilke relationer skaber det mellem drenge og piger, børn og voksne, ele-
ver og lærere i disse pædagogiske institutioner og hvad har det af konsekvenser for (de enkelte) drenge? 

JAN KAMPMANN, KEVIN HOLGER MOGENSEN, TEKLA CANGER OG SØREN LANGAGER:  
Redaktionel indledning

JAN KAMPMANN:  
Hvad kan vi lære af ”DrengeAkademiet”?

MONA KJÆR DITLEVSEN OG SØREN BØJGÅRD SCHLEICHER:  
”Skolen er noget jeg sagtens kan overleve”

KEVIN HOLGER MOGENSEN:  
Om drenges humor, intimitet og modstand i ungdomsuddannelse

CHRISTIAN HELMS JØRGENSEN:  
”Jeg er født med det i blodet” - drenges traditionelle uddannelsesvalg i en senmoderne tid

ØVRIGE ARTIKLER

AXEL HONNETH:  
PÆDAGOGIK OG DEMOKRATISK OFFENTLIGHED. Et forsømt kapitel i den politiske filosofi

Kant, Durkheim eller Dewey betragtede temaet om den demokratiske opdragelse som en iboende bestand-
del af deres egne politisk-filosofiske foretagender. I dag spiller pædagogikken kun en marginal rolle inden 
for en normativt orienteret demokratiteori. Den nævnes ganske vist lejlighedsvis og omtales også af og til i 
indføringer som et opgavefelt, men som arbejdsfelt overdrages dets udfoldelse, bestemmelse og anvendel-
se til den videnskabelige pædagogik.

LISBETH LUNDE FREDERIKSEN OG METTE H. BECK:  
LÆRER ANNO 2017 – svar eller ekko?

Artiklen sætter fokus på underskud af demokratisk dannelse og kritisk tænkning i den nye læreruddannelse. 
Der argumenteres for, at uddannelsen i mindre grad har en ekspliciteret intention om at uddanne demokra-
tisk dannede professionelle forstået som  visionære aktører med potentiale til at udvikle eller forandre pro-
fessionen. Endvidere argumenteres for, at en manglende kritisk indstilling kan have betydning for lærerens 
skøn og dømmekraft. 

SIGGI KALDAN:  
BRUDSTYKKER AF EN PÆDAGOGIK. Pædagogiske associationer ved genlæsning af H. C. Andersen

H. C. Andersen er ofte god at få forstand af. Læs bare hans lille eventyr Fem fra en Ærtebælg fra 1853, der 
indledes således: Der var fem Ærter i en Ærtebælg, de vare grønne, og Bælgen var grøn, og saa troede de, 
at hele Verden var grøn, og det var aldeles rigtigt! Den sidste sætning er dobbelt, både sand og dybt iro-
nisk. Men for store dele af den pædagogiske verden i dag er ironien spildt.
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